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Doubravka Svobodová
Curriculum vitae
Narozena 11. 3. 1956
Kontaktní adresa: Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1
Telefon: 603 713 493
Stav: rozvedená
Vzdělání:
Absolventka studia organizace a řízení divadla na Divadelní fakultě Akademie
múzických umění – 1980
Absolventka katedry divadelní a filmové vědy Filosofické fakulty University
Karlovy – 1986
Praxe
2013 – doposud – děkanka DAMU
1992 – 2008, 2010 – doposud - odborný asistent na Katedře produkce
Divadelní fakulty Akademie múzických umění
1993 – 2013 Divadlo Na zábradlí - ředitelka
2000, 2002 - autor a režisér, externí spolupráce s divadlem Minor
1982 – 1993 - Divadlo v Řeznické - ředitelka
1980 – 1993 - občasná spolupráce s Československou televizí – scénáře pro
pořady o pražských divadlech (DISK, Divadlo Na zábradlí, Divadlo v Řeznické)
1976 – 1982 - Laterna Magika– uvaděčka, vrátná, asistent režie a asistent
produkce
1980 – 1982 - Krátký film Praha – asistent režie, asistent produkce
1981 - Divadlo Jiřího Wolkera – tajemnice uměleckého provozu, asistent režie
1979 – 1987 (příležitostná spolupráce) Art centrum Praha – asistent
Odborná činnost
Člen grantové komise MKČR
Místopředseda Rady Státního fondu kultury
Člen Rady Pražského Quadriennale
Pravidelně člen výběrových komisí na ředitele divadel (Divadlo v Dlouhé,
Klicperovo divadlo, Jihočeské divadlo, Slovácké divadlo…)
Spoluautor „Návrhu systému hodnotících kritérií a ukazatelů pro hodnocení
divadel – příspěvkových organizací – zřizovaných hlavním městem Prahou“
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Umělecká činnost
dramaturg, režisér a administrátor amatérského souboru „Příšerné děti“ (založen
1986);
herečka – Divadlo Na tahu, Studio Láďa, v epizodních rolích (Divadlo Na zábradlí
a občas i film);
příležitostně dramaturg – Divadlo v Řeznické, Divadlo Na zábradlí
Odborné stáže
1994 – 2 měsíční stáž v Paříži Courant d´Est – zaměřeno na financování a
provoz divadel a divadelních festivalů
2006 – týdenní seminář Amsterdam – sociální dialog v kultuře, mobilita umělců
1990 – 2012 – aktivní účastník mnoha seminářů konferencí především
zaměřených na management a marketing neziskové sféry
Dovednosti
jazyky: francouzština, ruština – rozpačitě aktivně; angličtina – bohužel, přes
veškerou snahu stále jen společenská komunikace
práce na PC: MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
ocenění: jako uvaděčka Laterny magiky - nositelka bronzového odznaku
Brigády socialistické práce
členství ve společenských organizacích: pasivní člen Spolku českých
bibliofilů
členství v politických stranách: nikdy žádné
V Praze dne 29. 11. 2016
Doubravka Svobodová
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