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Tuto „Výroční zprávu o činnosti DAMU za rok 2018“ projednal a schválil 
Akademický senát DAMU 21. 5. 2019. 

 

Seznam používaných zkratek:  

KALD Katedra alternativního a loutkového divadla  

KATaP Katedra autorské tvorby a pedagogiky  

KČD Katedra činoherního divadla 

KP  Katedra produkce 

KS  Katedra scénografie  

KTK Katedra teorie a kritiky  

KVD Katedra výchovné dramatiky  

KVH Komise pro vnitřní hodnocení 
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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE 

 

Divadelní fakulta AMU 
Karlova 26 
116 65 Praha 1 

součást veřejné vysoké školy: 

Akademie múzických umění v Praze 
Malostranské náměstí 259/12 
118 00 Praha 1 

 
1.1 Organizační struktura 

1.1.1 Vedení fakulty 

DĚKANKA DAMU: MgA. Mgr. Doubravka Svobodová 

PRODĚKANI: TAJEMNICE FAKULTY: 

doc. Mgr. Jaroslav Provazník 

proděkan pro pedagogické záležitosti 
a vědecko-výzkumnou činnost 

Ing. Iva Štveráková 

doc. MgA. Jakub Korčák 

proděkan pro studijní záležitosti 
a uměleckou činnost 

doc. Mgr. Marek Bečka 

proděkan pro mezinárodní záležitosti 
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1.1.2 Akademický senát DAMU 

Akademický senát DAMU do 22. května 2018: 

předseda doc. Vratislav Šrámek 

místopředsedkyně za pedagogickou komoru doc. MgA. Eva Salzmannová 

místopředseda za studentskou komoru BcA. Jan Búrik 

pedagogická komora MgA. Jiří Adámek, Ph.D. 

Mgr. art. Eva Kyselová, Ph.D. 

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. 

MgA. Robert Smolík 

MgA. Eva Spoustová Málková 

Mgr. Ivana Vostárková 

studentská komora MgA. Jan Holec 

BcA. Jan Strýček 

MgA. Tereza Tomášová 

BcA. Norbert Závodský 

Akademický senát DAMU od 23. května 2018: 

předseda MgA. Michal Lázňovský, 
Ph.D. 

místopředseda za pedagogickou komoru doc. Vratislav Šrámek 

místopředsedkyně za studentskou komoru Zuzana Černá 

pedagogická komora MgA. Jiří Adámek, Ph.D. 

Mgr. Daniel Hrbek, Ph.D. 

MgA. Lukáš Jiřička, Ph.D. 

MgA. Eva Málková 

MgA. Robert Smolík 

Mgr. Ivana Vostárková 
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studentská komora Fedir Djudja 

Filip Karda 

Prokop Novák 

Samuel Toman 

1.1.3 Umělecká rada DAMU 

Umělecká rada DAMU v roce 2018: 

MgA. Mgr. Doubravka 
Svobodová 

děkanka DAMU – předsedkyně 

prof. ak. mal. Jiří Barta 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, ZČU v 
Plzni, Vysoká škola umělecko-průmyslová, Praha 

prof. PhDr. Jan Císař, CSc. pedagog KTK DAMU 

doc. MgA. David Drozd, Ph.D. odborník z oboru 

prof. Mgr. Jaroslav Etlík pedagog KTK DAMU 

doc. Mgr. Petr Francán děkan DIFA JAMU, Brno 

doc. Mgr. Jan Hančil rektor AMU 

doc. PhDr. Jiří Josek 
odborník z oboru, Ústav translatologie FF UK v Praze 
(do srpna 2018) 

prof. Mgr. Miloslav Klím pedagog KALD DAMU 

doc. PhDr. Vlasta Koubská KS DAMU (od listopadu 2018) 

prof. PhDr. Josef Kovalčuk  pedagog DIFA JAMU, Brno (do června 2018) 

prof. PhDr. Tatjana 
Lazorčáková, Ph.D. 

odbornice z oboru 

prof. Miroslav Petříček jr., Dr. 
filosof, odborník z oboru, Ústav filozofie a 
religionistiky FF UK v Praze 

prof. Jaroslav Provazník 
proděkan pro vědecké záležitosti pedagogickou 
činnost DAMU, pedagog KVD DAMU 

doc. MgA. Eva Salzmannová pedagožka KČD DAMU 
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doc. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. pedagog DIFA JAMU Brno 

doc. MgA. Mgr. Karel 
František Tománe 

pedagog KALD DAMU 

Mgr. Martin Urban  odborník z oboru (od listopadu 2018) 

prof. Emília Vášáryová odborník z oboru, pedagog VŠMU, Bratislava 

prof. MgA. Jan Vedral, PhD. pedagog KČD DAMU 

doc. Mgr. Karel Vostárek pedagog KVD DAMU 

prof. Jaroslav Vostrý 
zástupce vedoucí Ústavu teorie scénické tvorby 
DAMU, pedagog KČD DAMU 

prof. Ivan Vyskočil 
vedoucí Ústavu pro výzkum a studium autorského 
herectví DAMU, pedagog KATAP 

1.1.4 Katedry a kabinety 

Katedra činoherního divadla 

Kabinet herectví 

Kabinet režie 

Kabinet dramaturgie 

Kabinet teorie a historie činoherního divadla 

Kabinet hlasové a mluvní výchovy 

Kabinet pohybové výchovy 

Katedra alternativního 
a loutkového divadla 

Kabinet scénografie 

Kabinet teorie a kritiky 

Kabinet režie a dramaturgie 

Kabinet animace 

Kabinet herectví 

Katedra scénografie 

Katedra autorské tvorby a pedagogiky 

Katedra produkce 
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Katedra výchovné dramatiky 

Katedra teorie a kritiky 

1.1.5 Pracoviště pro výzkumnou a vývojovou činnost 

Ústav teorie scénické tvorby DAMU 

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví 

Výzkumné pracoviště KALD 

 

1.1.6 Účelová zařízení s celofakultní působností 

Divadelní studio DISK 

Knihovna DAMU 

Zvukové studio 

 
1.2 Poslání, vize a strategické cíle DAMU 

Divadelní fakulta AMU v Praze je moderní umělecká vysoká škola univerzitního 
typu zaměřená na výchovu humanitně vzdělaných uměleckých osobnosti schopných 
ve své praxi spojovat znalost divadelních postupů a stylů s odvahou k tvůrčímu 
experimentu. 

DAMU je přísně výběrová škola, která nabízí studium ve všech oborech 
divadelní tvorby: herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritiky, divadelní 
produkce, autorské tvorby a dramatické výchovy, a to jak v oblasti činoherního 
divadla, tak v oblasti divadla alternativního i loutkového. Učí zde nejvýznamnější 
osobnosti českého divadelního života a jako hostující pedagogové rovněž vynikající 
divadelníci ze zahraničí. 

Studium probíhá v bakalářském, magisterském i doktorském cyklu. Škola má 
velké množství zahraničních kontaktů a nabízí možnost stáží jak v rámci EU, tak 
mimo ni. Studium na Divadelní fakultě je výzvou pro odvážné, talentované a tvořivé 
mladé lidi. Absolventi DAMU nacházejí prestižní uplatnění v předních divadlech v 
České republice, působí v nezávislých divadelních skupinách, uplatňují se jako 
divadelníci, divadelní kritici, producenti, pedagogové a v nejširším slova smyslu 
autoři. 
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1.3 Zaměstnanci a pracovníci 

 
Kvalifikační růst pedagogů v roce 2018: 

- Mgr. Králová Andrea, Ph.D. (katedra alternativního a loutkového divadla): 
jmenování docentkou pro obor Dramatická umění 

- Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (katedra autorské tvorby a pedagogiky) 
jmenování docentkou pro obor Dramatická umění 

- doc. Jaroslav Provazník (katedra výchovné dramatiky): 
jmenování profesorem pro obor Dramatická umění 

- doc. MgA. Zuzana Sílová, Ph.D. (katedra činoherního divadla): 
jmenování profesorkou pro obor Dramatická umění 

- doc. Ing. arch. MgA. Ondřej Nekvasil (katedra scénografie): 
jmenování profesorem pro obor Dramatická umění 

- Zuzana Pártlová, která působí jako lektor na katedře autorské tvorby a 
pedagogiky: 
úspěšně obhájila disertační práci Autorské herectví jako (ne)výchova 
k osobnosti 

DAMU nabízí svým pedagogům bezplatné jazykové kurzy. K významnému rozvoji 
pedagogických dovedností akademických pracovníků jsou využívány projekty v rámci 
OPVVV, k nimž jsou přizýváni jak domácí, tak zahraniční experti. Někteří mladí 
akademičtí pracovníci DAMU jsou asistenty zkušenějších kolegů, docentů nebo 
profesorů a mají tak příležitost si osvojovat pedagogické dovednosti. 

1.4 Zastoupení v reprezentativních orgánech 

UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), Francie 

- Mgr. Nina Malíková, předsedkyně českého střediska 

- prof. Mgr. Jaroslav Etlík, Mgr. Kateřina Lešková Dolenská,Ph.D., doc. Mgr. 
Marek Bečka – členové českého střediska 

EURODRAM, mezinárodní síť pro divadelní překlad 

- MgA. Linda Dušková – koordinátor české komise 

OPEN SOURCE, mezinárodní kolektiv režisérů (Taiwan, Maroko, ČR, Francie) 

- MgA. Linda Dušková, člen 
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2 STUDIJNÍ PROGRAMY A DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

2.1 Seznam akreditovaných studijních programů DAMU  

Název Katedra Typ Garant Kód Jazyk Formy 
studia 

Dramatická výchova KVD bakalářský doc. Mgr. Radek 
MARUŠÁK 

8203R007 CS P, K 

Herectví alternativního 
a loutkového divadla 

KALD bakalářský MgA. Jiří HAVELKA, 
Ph.D. 

8203R043 CS P 

Herectví se zaměřením 
na autorskou a 
pedagogickou tvorbu 

KATAP bakalářský doc. MgA. Mgr. 
Michal ČUNDERLE, 
Ph.D. 

8203R045 CS, EN P 

Produkce KP bakalářský MgA.Michal 
LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. 

8203R051 CS P 

Režie–dramaturgie 
alternativního 
a loutkového divadla 

KALD bakalářský MgA. 

Jiří ADÁMEK, Ph.D. 

8203R053 CS P 

Scénografie KS bakalářský doc. PhDr. 

Vlasta KOUBSKÁ 

8203R058 CS P 

Scénografie 
alternativního 
a loutkového divadla 

KALD bakalářský MgA. Kristýna 
TÄUBELOVÁ, Ph.D. 

8203R062 CS P 

Režie – dramaturgie 
činoherního divadla 

KČD bakalářský doc. MgA. Zuzana 
SÍLOVÁ, Ph.D. 

8203R066 CS P 

Teorie a kritika KTK bakalářský doc. Mgr. Daniela 
JOBERTOVÁ, Ph.D. 

8203R069 CS P 

Dramatická výchova KVD magisterský 
navazující 

doc. Mgr. Radek 
MARUŠÁK 

8203T007 CS P,K 

Herectví alternativního 
a loutkového divadla 

KALD magisterský 
navazující 

doc. Mgr. Vratislav 
ŠRÁMEK 

8203T043 CS P 

Herectví činoherního 
divadla 

KČD magisterský prof. MgA. Jan 
BURIAN 

8203T044 CS P 

Herectví se zaměřením 
na autorskou 
a pedagogickou tvorbu 

KATAP magisterský 
navazující 

doc. MgA. Mgr. 
Michal ČUNDERLE, 
Ph.D. 

8203T045 CS, EN P 

Produkce KP magisterský 
navazující 

prof. JUDr. Jiří 
SRSTKA 

8203T051 CS, EN P 

Režie činoherního 
divadla 

KČD magisterský 
navazující 

doc. MgA. Jakub 
KORČÁK 

8203T055 CS, EN P 

Scénografie KS magisterský 
navazující 

prof. Jan DUŠEK 8203T058 CS, EN P 

Scénografie 
alternativního 

KALD magisterský doc. Mgr. Andrea 8203T062 CS, EN P 
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a loutkového divadla navazující Králová, Ph.D. 

Dramaturgie 
alternativního 
a loutkového divadla 

KALD magisterský 
navazující 

Prof. Mgr. Miloslav 
KLÍMA 

8203T067 CS P 

Režie alternativního 
a loutkového divadla 

KALD magisterský 
navazující 

doc. MgA. Karel 
Tománek 

8203T068 CS, EN P 

Teorie a kritika KTK magisterský 
navazující 

doc. Mgr. Daniela 
JOBERTOVÁ, Ph.D. 

8203T069 CS P 

Dramaturgie 
činoherního divadla 

KČD magisterský 
navazující 

prof. PhDr. 

Daria ULLRICHOVÁ 

8203T070 CS P 

Alternativní a loutková 
tvorba a její teorie 

KALD doktorský Prof. Mgr. 

Miloslav KLÍMA 

8203V073 CS P,K 

Scénická tvorba a 
teorie scénické tvorby 

KČD – ús. 
teorie 
scénické 
tvorby 

doktorský doc. MgA. 

Zuzana SÍLOVÁ, 
Ph.D. 

8203V075 CS P,K 

Teorie a praxe divadelní 
tvorby 

KTK doktorský prof. Mgr. Jaroslav 
Etlík 

8203V076 CS P,K 

Teorie a praxe 
dramatické výchovy 

KVD doktorský doc. Mgr. Jaroslav 
PROVAZNÍK 

8203V089 CS P,K 

Autorské herectví, jeho 
teorie 
a psychosomatika 

KATAP doktorský doc. Mgr. Jan 
HANČIL 

8203V090 CS P,K 

 

2.2 Další vzdělávací aktivity 

DAMU pořádá tradičně po celý rok přednášky pro Univerzitu 3. věku, na nichž 
se podílejí všechny katedry a jejich pedagogové a doktorandi. V roce 2018 to byla 
např. tato témata přednášek a seminářů: Divadelní kostým, historie a současnost, 
Současná česká scénografie, Veřejný prostor pro život (Co je veřejný prostor? Má 
jeho užívání nějaká pravidla? Kdo se o něj stará? A patří sem umění?), Autorské 
právo, Divadlo a kavárny, Děti a divadlo, Divadelní lektorství, Se třídou do divadla, 
Evropské divadlo mezi psaným textem a improvizací, Tělo–prostor–rytmus–dech, 
Loutkové divadlo 2. poloviny 20. století, Psychosomatika ve vztahu k verbálnímu 
projevu, tělo a hlas, řeč v divadle a médiích. 

Pedagogové působí jako členové porot a lektorských sborů celostátních 
přehlídek a dílen (Skupova Plzeň, Jiráskův Hronov, Dětská scéna, Mladá scéna atd.). 
Podílejí se také na festivalech Rynholecký divadelní festiválek (prezentace 
praktických i teoretických výstupů z výzkumných projektů pedagogů a doktorandů 
KALD zaměřených na práci s lidmi s mentální retardací) a Menteatrál (festival divadel 
pracujících s lidmi s mentálním postižením za mezinárodní účasti v Neratově). 
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Katedra výchovné dramatiky DAMU spolupracuje na dílnách celostátních přehlídek 
Dramatická výchova ve škole v Jičíně a Tvorba–tvořivost–hra a na celostátní dílně 
středoškolské dramatiky a mladého divadla Nahlížení. Posluchači katedry výchovné 
dramatiky každoročně vedou workshopy pro dětské účastníky celostátní přehlídky 
Dětská scéna. V rámci odborného periodika Tvořivá dramatika, na jehož přípravě a 
vydávání katedra výchovné dramatiky DAMU participuje, jsou publikovány texty 
(divadelní hry a scénáře) pro výuku dramatické výchovy v základních školách, 
základních uměleckých školách atd. Někteří pedagogové DAMU působí v grantových 
komisích Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy. 
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3 STUDENTI 

Seznam použitých zkratek v tabulkách s počty studentů: 

CS čekatel 

CM čekatel magisterského studia 

CB čekatel bakalářského studia 

CD čekač doktorandského studia 

ZN zánechání studia 

UK student nesplnil požadavky státního závěrečného řízení 

PR studium přerušeno 

RR studium rozloženo 

RS rodič studující 

RP rodič přerušený 

BC  bakalářské ukončené studium  

DO doktorand ukončené studium  

MG magisterské ukončené studium 

B bakalářské studium 

P prezenční studium 

D doktorandské studium 

K kombinované studium 

M magisterské studium 

N navazující studium 
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3.1 Počet studentů jednotlivých oborů 

Stav studentů k 31. 12. 2018 ST PR RP RR RS UK ZN 
Katedra alternativního a loutkového divadla 105 10   8 5   7 
   59 3   1 1   3 

P Herectví alternativního a loutkového divadla 32 1         2 
P Performerství   1           
P Režie-dramaturgie alternativníh loutkového 
 divadla 

11           1 

P Scénografie alternativního a loutkového divadla 16 1   1 1     
 D  7       4     

K Alternativní a loutková tvorba a její teorie 1       1     
P Alternativní a loutková tvorba a její teorie 6       3     

 M P Herectví alternativního a loutkového divadla   3           
 N  39 4   7     4 

P Dramaturgie alternativního a loutkového 
 divadla 

4             

P Herectví alternativního a loutkového divadla 13     5     2 
P Režie alternativního a loutkového divadla 14 2         1 
P Scénografie alternativního a loutkového divadla 8 2   2     1 

Katedra autorské tvorby a pedagogiky 30 8 1 2 4   2 
 B P Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu 

 a pedagogiku 
7 2         1 

 D  6 3 1   4     
K Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika   1     3     
P Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika 6 2 1   1     

 N P Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu 
 a pedagogiku 

17 3   2     1 

Katedra činoherního divadla 60 2   4   1 1 
 B P Režie-dramaturgie činoherního divadla 11           1 
 M P Herectví činoherního divadla 43     1   1   
 N  6 2   3       

P Dramaturgie činoherního divadla 2 1   1       
P Režie činoherního divadla 4 1   2       

Katedra produkce 50 2   2 1 1 4 
 B P Produkce 34 1   1 1 1 3 
 N P Produkce 16 1   1     1 
Katedra scénografie 34     7 1   2 
 B P Scénografie 18     1     2 
 N P Scénografie 16     6 1     
Katedra teorie a kritiky 27     1   2 1 
 B P Teorie a kritika 19     1   1 1 
 D  5             

K Teorie a praxe divadelní tvorby               
P Teorie a praxe divadelní tvorby 5             

 N P Teorie a kritika 3         1   
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Katedra výchovné dramatiky 46 4     5   3 
 B  18 3     1   3 

K Dramatická výchova 11 1     1   3 
P  Dramatická výchova 7 2           

 D  3 1     3     
K Teorie a praxe dramatické výchovy 1             
P  Teorie a praxe dramatické výchovy 2 1     3     

 N  25       1     
K Dramatická výchova 25       1     
P Dramatická výchova               

Ústav teorie scénické tvorby 7 1       1 2 
 D  7 1       1 2 

K Scénická tvorba a teorie scénické tvorby 3           1 
P Scénická tvorba a teorie scénické tvorby 4 1       1 1 

 
Celkový součet 359 27 1 24 16 5 22 
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3.2 Doktorandi 

P prezenční 
K kombinované 
CD čekatelé 
OP obhájené disertační práce v roce 2018 
U ukončená studia (bez obhájené práce) 
PR přerušené 

 
DAMU doktorská studia v roce 2018 31. 12.): P  K  CD OP U PR celkem 
Alternativní a loutková tvorba a její teorie 9 2 10 1 0  0 22 
Autorské herectví jeho teorie a psychosomatika 7 3 5 3 0 4 22 
Scénická tvorba a teorie scénické tvorby 4 3 3 0 3 1 14 
Teorie a praxe divadelní tvorby 5 0 8 0 0  0  13 
Teorie a praxe dramatické výchovy 5 1 0 0 0 1 7 
Celkem doktorandů 31 9 26 4 3 5 78 

3.3 Čekatelé na státní zkoušku 

Stav čekatelů k 31. 12. 2018 CB CD CS 
Katedra alternativního a loutkového divadla 3 10 13 
 B  

 
3     

P Herectví alternativního a loutkového divadla 1     
P Performerství       
P Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla       
P Scénografie alternativního a loutkového divadla 2     

 D 
 

  10   
K Alternativní a loutková tvorba a její teorie   1   
P Alternativní a loutková tvorba a její teorie   9   

 M P Herectví alternativního a loutkového divad     2 
 N 

 
    11 

P Dramaturgie alternativního a loutkového divadla       
P Herectví alternativního a loutkového divadla     1 
P Režie alternativního a loutkového divadla     7 
P Scénografie alternativního a loutkového divadla     3 

Katedra autorské tvorby a pedagogiky   5 7 
B P Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku       
D 

 
  5   

K Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika       
P Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika   5   

N P Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku     7 
Katedra činoherního divadla     12 
B P Režie–dramaturgie činoherního divadla       
N P Herectví činoherního divadla     9 
N 

 
    3 

P Dramaturgie činoherního divadla     1 
P Režie činoherního divadla     2 
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Katedra produkce 5   4 
B P Produkce 5     
N P Produkce     4 
Katedra scénografie     10 
B P  Scénografie       
N P Scénografie     10 
Katedra teorie a kritiky 2 8 2 
B P Teorie a kritika 2     
D 

 
  8   

K Teorie a praxe divadelní tvorby   1   
P Teorie a praxe divadelní tvorby   7   

N N Teorie a kritika      2 
Katedra výchovné dramatiky       
B 

 
      

 K Dramatická výchova       
 P Dramatická výchova   

 
  

D 
 

      
K Teorie a praxe dramatické výchovy       
P Teorie a praxe dramatické výchovy       

N 
 

      
K Dramatická výchova       
P Dramatická výchova       

Ústav teorie scénické tvorby   3   
D 

 
  3   

K Scénická tvorba a teorie scénické tvorby   1   
P Scénická tvorba a teorie scénické tvorby   2   

 
Celkový součet 10 26 48 
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4 ABSOLVENTI 

4.1 Počet absolventů v roce 2018 

počet absolventů k 31. 12. 2018 BC DO MG 
Katedra alternativního a loutkového divadla 7 1 8 
 B 

 
7     

P Herectví alternativního a loutkového divadla 5     
P Performerství       
P Režie–dramaturgie alternativního a loutkového divadla 1     
P Scénografie alternativního a loutkového divadla 1     

 D 
 

  1   
K Alternativní a loutková orba a její teorie       
P Alternativní a loutková tvorba a její teorie   1   

 M P Herectví alternativního a loutkového divadla     2 
 N 

 
    6 

P Dramaturgie alternativního a loutkového divadla       
P Herectví alternativního a loutkového divadla     3 
P Režie alternativního a loutkového divadla     2 
P Scénografie alternativního a loutkového divadla     1 

Katedra autorské tvorby a pedagogiky 3 3 8 
 B P Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku 3     
 D 

 
  3   

K Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika       

P Autorské herectví, jeho teorie a psychosomatika   3   
 N P Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku     8 
Katedra činoherního divadla 5   10 
 B P Režie–dramaturgie činoherního divadla 5     
 M P Herectví činoherního divadla     8 
 N 

 
    2 

P Dramaturgie činoherního divadla     1 
P Režie činoherního divadla     1 

Katedra produkce 6   11 
 B P Produkce 6     
 N P Produkce     11 
Katedra scénografie 3   6 
 B P Scénografie 3     
 N P Scénografie     6 
Katedra teorie a kritiky 5   8 
 B P Teorie a kritika 5     
 D 

 
      

K Teorie a praxe divadelní tvorby       
P Teorie a praxe divadelní tvorby       

 N P Teorie a kritika     8 
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Katedra výchovné dramatiky 18   3 
 B  

 
18     

K Dramatická výchova 12     
P Dramatická výchova 6     

 D 
 

      
K Teorie a praxe dramatické výchovy       
P Teorie a praxe dramatické výchovy       

 N 
 

    3 
K Dramatická výchova     1 
P Dramatická výchova     2 

Ústav teorie scénické tvorby       
 D 

 
      

K Scénická tvorba a teorie scénické tvorby       
P Scénická tvorba a teorie scénické tvorby       

 
Celkový součet 47 4 54 

 

4.2 Akce pro absolventy 

DAMU pravidelně pořádá setkání s absolventy v Divadle DISK. Zatím poslední 
z nich – pro absolventy z let 2001–2010 – proběhlo 24. února 2018 a zúčastnilo se 
ho na 200 absolventů. Během setkání mohli absolventi poskytovat fakultě své e-
mailové adresy, v současné době se připravuje newsletter, který bude absolventy 
informovat o aktivitách na škole. 

4.3 Spolupráce s budoucími zaměstnavateli studentů DAMU 

Fakulta aktivně spolupracuje s budoucími zaměstnavateli svých studentů. 
Udržuje s nimi vztahy ať už prostřednictvím výše zmíněných setkání absolventů, 
kterých se tvůrci a ředitelé divadel účastní, tak především prostřednictvím Divadla 
DISK, které vedení divadel informuje o nadcházejících premiérách a zve je k návštěvě 
představení, ve kterých studenti DAMU účinkují. 
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5 ZÁJEM O STUDIUM 

5.1 Počet zájemců o studium v roce 2018 

Do navazujícího magisterského studia nastoupilo z jiných škol celkem 11 studentů, 
tabulka s přehledem uchazečů je k dispozici v Příloze č. 1. 

5.2 Komunikace s uchazeči o studium a středními školami 

DAMU nabídla i v roce 2018 uchazečům o studium možnost seznámit se s 
možnostmi studia v rámci celofakultních dnů otevřených dveří a dny otevřených dveří 
připravily také jednotlivé katedry. DAMU rovněž cíleně rozšiřuje nabídku přípravných 
kurzů na jednotlivých katedrách, která je zasílána na střední školy. Některé katedry na 
DAMU – např. katedra teorie a kritiky – již několik let informují střední školy 
o otevírání oboru osobním dopisem nebo e-mailem vedoucího katedry vedení škol. 
Střední školy jsou zvány na diskuse o inscenacích v divadle DISK (projekt DISK-USE). 
Na jaře 2018 uspořádala katedra teorie a kritiky spolu s Teatrologickou společnosti 
panelovou diskusi Škola diváka, jejímž tématem byl vztah divadla a mladých lidí ve 
středoškolském věku. V případě katedry výchovné dramatiky jsou důležitým 
prostředkem informování studentů středních škol aktivity katedry mimo rámec školy. 
Katedra výchovné dramatiky se podílí jak organizačně, tak i personálně na mnoha 
přehlídkách, dílnách a seminářích pro mládež (Mladá scéna, Nahlížení atp.). Katedra 
autorské tvorby a pedagogiky poskytla konzultační hodiny pro uchazeče a workshopy 
v průběhu festivalu Nablízko. Posluchači umělecko-pedagogického programu 
Dramatická výchova mají v učebním plánu náslechy a praxi v různých typech škol, 
včetně středních, kde se vyučuje dramatická výchova. Zajímavé inscenace 
středoškolských souborů jsou zvány na každoroční přehlídku DVD (Děti – Výchova – 
Divadlo), kterou pořádá katedra výchovné dramatiky. Na tuto akci jsou zváni mj. také 
pedagogové středních škol na diskuse a workshopy. 
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6 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 

K 31. 12. 2018 bylo na všech katedrách celkem 75,38 úvazků pro pedagogy 
v interním poměru. Podrobný přehled je k dispozici v Příloze č. 2. 
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7 STIPENDIA, GRANTY, PŘÍSPĚVKY 

7.1 Stipendia čerpaná ze stipendijního fondu 

Prospěchová stipendia  částka počet studentů 
podzim 84 000 12 
Tvůrčí stipendia  částka počet studentů 
podzim 9. 11. 2018 188 000 34 
jaro 24. 5. 2018 268 000 36 
ceny děkanky 80 000 8 
studentů, kteří dostali stipendium dvakrát   -8 
celkem  536 000 70 
průměrná částka tvůrčích stipendií: 7 486  

Sociální stipendia částka počet studentů 
podzim 250000 10 
jaro 180 000 6 
studentů, kteří dostali stipendium dvakrát   -5 
celkem  11 
průměrná částka sociální stipendií: 39 091  

 
Celkem všechna stipendia 1 050 000 93 

 

7.2 Vnitřní granty 

 Seznam podpořených projektů a výše podpory v rámci IP – vnitřní soutěže 
AMU je v Příloze č. 3 (okruh 1 – Podpora pedagogické práce akademických 
pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů) 
a v Příloze č. 4 (okruh 2 – Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací 
činnosti). 
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8 STUDIJNÍ OPORY, INVESTICE A VYBAVENÍ 

8.1 Knihovna DAMU 

V roce 2018 Knihovna DAMU opět obdržela z Oddělení pro vědu, výzkum 
a projekty AMU na podporu rozvoje knihovního fondu částku 20.000,– Kč na nákup 
odborné české a zahraniční literatury v rámci knižní výstavy BookMe 2018, částku 
60.000,– Kč na nákup odborné české a zahraniční literatury v rámci institucionální 
podpory IRP Inovace informačního prostředí AMU jako podpora studia, částku 
40.000,– Kč na nákup odborné české a zahraniční literatury v rámci programu 
Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKR), který byl ke konci roku 
2018 navýšen o dalších 35.000,– Kč. 

V rámci programu IRP Inovace informačního prostředí AMU jako podpora 
studia knihovna v roce 2018 předplatila a financovala nové zahraniční časopisy – 
Research in Drama Education (RiDE) a Stanislavski Studies, a zároveň zakoupila 
všechny chybějící starší ročníky těchto časopisů. 

Na podzim roku 2018 začala AMU nově vydávat recenzovaný odborný časopis 
Arte Acta věnovaný uměleckému výzkumu v oblasti performativních umění. Vedle 
recenzovaných statí zde čtenáři také naleznou eseje, překlady významných statí či 
recenze knižních titulů nebo výstav. Časopis se stal trvalou součástí knihovního 
fondu Knihovny DAMU.  

Z důvodu rekonstrukce a inovace v rámci programu OPVVV "Podpora rozvoje 
studijního prostředí AMU" – pořízení mobiliáře pro prostory výuky a studia – byla 
knihovna v roce 2018 od poloviny června do konce měsíce září zavřená. Prostory 
knihovny byly zrekonstruovány, vymalovány a zařízeny novým nábytkem. Sanace 
podlah proběhla nejen v prostorách knihovny, ale také v jednom z knihovních 
depozitářů, který byl, mimo jiné, vybaven novou regálovou soustavou. 

Na podzim roku 2018 proběhl upgrade současného knihovního systému 
CLAVIUS na novou verzi nazvanou TRITIUS. Upgrade knihovního systému zajišťovala 
stávající firma/dodavatel knihovního systému LANius s.r.o. Tábor. 

V roce 2018 se knihovna zúčastnila 11. výročního semináře Souborného 
katalogu ČR 2018, mezinárodního hodnocení EQ Arts se zaměřením na bakalářský 
obor režie–dramaturgie Katedry alternativního a loutkového divadla a 2. setkání 
uživatelů knihovního systému Tritius v Kutné Hoře. 

Na žádost fakulty knihovna pokračovala v roce 2018 se shromažďováním 
podkladů pro Registr uměleckých výkonů (dále jen RUV) za DAMU a to za rok 2018 – 
monitoring deníků Právo, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Hospodářské noviny a 
jiné příležitostné pražské věstníky + odborná periodika pravidelně odebíraná 
knihovnou. Tyto podklady (recenze, kritiky, noticky aj.), týkající se pedagogů DAMU, 
byly knihovnou ukládány na zvláštní sdílený server. Knihovna dle potřeby také 
zajišťovala výstupy z databáze AnoPress. 
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Knihovna DAMU se i v roce 2018 podílela na skenování odborné povinné 
a málo dostupné literatury do studijního programu FILR. 

Knihovna DAMU v roce 2018 opět zajišťovala tištěné i speciální dokumenty pro 
pedagogy a studenty DAMU dle jejich požadavků v rámci získaných grantů 
a v průběhu daného akademického roku spolupracovala na akvizici s jednotlivými 
katedrami (viz. soupisy požadavků na doplnění povinné literatury, návrhy a tipy na 
doplnění knihovního fondu ze strany pedagogů a studentů DAMU). 

Rozpočet a statistické údaje knihovny viz Příloha č. 5. 

8.2  Investice, technologie a vybavení 

V roce 2018 se podařilo díky projektu „Podpora rozvoje studijního prostředí 
AMU“ realizovaného v rámci programu „Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání“, číslo výzvy 02_17_044 s názvem „Podpora rozvoje studijního prostředí 
na VŠ v prioritní ose 2 OP“ dílčím způsobem modernizovat a doplnit studijní, 
pedagogické a technologické vybavení školy pro podporu výuky a dalšího rozvoje 
studia. Byla realizována kompletní technologická obnova přístrojového a audio 
vybavení Hallerova sálu, pořízeno další zvukové a světelné zařízení do hudebního 
ateliéru KALD a do učebny R213, také se podařilo zlepšit nedostatečný stav 
loutkového fundusu na KALD a vybavit loutkový ateliér novými loutkami a dílčím 
způsobem zlepšit vybavení řezbářské dílny KALD. V rámci projektu došlo k instalaci 
nových zatemňovacích systémů na učebnách a sálech KALD a KATAP. Také bylo 
instalováno velmi potřebné nové osvětlení ateliérů Katedry scénografie. Kompletní 
modernizací prošla počítačová učebna DAMU (nový nábytek, židle, monitory, 
projektor, atd.). Celkově došlo k obměně zastaralého vybavení na katedrách, byly 
pořízeny nové počítače, projektory, plátna, kamery, audiosety, mikrofony, reprobedny, 
židle, stoly a další nábytek do učeben.  

Další investice a pořízení nového vybavení pak bylo realizováno v rámci 
projektu „Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů 
v umělecké praxi“ spolufinancovaného z OP VVV pod 
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404 (např. zřízení a vybavení nového tiskového 
studia Katedry scénografie, vybaveného novými 3D tiskárnami). 

V roce 2018 DAMU ve spolupráci s Institutem intermédií při ČVUT intenzivně 
pracovala na vývoji elektronického centrálního výpůjčního systémů DAMU (PLATO) – 
platformy pro půjčování techniky a vybavení DAMU. Podařilo se vyvinout informační 
systém pro rezervace a výpůjčky fakultního vybavení, který nyní prochází pilotní fází a 
testováním. K tomu DAMU zřídila také fyzický centrální sklad techniky a vybavení 
DAMU (trakt Karlova – místnost K6).  

  



Výroční zpráva o činnosti DAMU / 2018 

25 

 

9 CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Divadelní fakulta – Katedra výchovné dramatiky – nabídla a realizovala v roce 
2018 v rámci celoživotního vzdělávání dvouletý kurz Základy dramatické výchovy, 
akreditovaný v souladu s & 10 vyhl. Č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků jako studium k prohloubení odborné kvalifikace, kterého 
se účastní 20 seminaristů z celé ČR. 

Také Katedra autorské tvorby a pedagogiky v roce 2018 pokračovala v rámci 
celoživotního vzdělávání s dvouletým kurzem Kreativní pedagogika – pedagogická 
kondice, otevřeným již v 2. polovině roku 2017. 

Kromě toho uspořádala Katedra výchovné dramatiky dílny pro děti od 12 do 14 
let pod názvem DAMU jr., v nichž se děti mohly seznámit s divadlem, s jeho funkcemi, 
s tím, kdo a jak ho tvoří, a samy si mohly prostřednictvím dramatickovýchovných 
aktivit vyzkoušet různé podoby divadelní práce. Dílny, o nichž byl velký zájem, vedli 
posluchači katedry výchovné dramatiky. 
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10 VÝZKUMNÁ, VÝVOJOVÁ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOST 

10.1 Pracoviště pro výzkumnou a vývojovou činnost 

Na DAMU jsou nejvýznamnějšími pracovišti s vědeckým potenciálem Ústav 
teorie scénické tvorby, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Výzkumné 
pracoviště katedry alternativního a loutkového divadla a katedra teorie a kritiky. 
Některé aktivity dalších akademických pracovišť však mají rovněž charakter 
výzkumné činnosti. 

V roce 2018 se činnost Ústavu teorie scénické tvorby soustředila na dva 
projekty (tříletý Scéna a drama, dvouletý Co nám říká Stanislavskij) podpořené z DKR, 
dále na přípravu nového projektu podporovaného z DKR v perspektivě let 2019–2022 
(Scéna a drama II) a další projekty v rámci IP.  

Vydáním tří knižních studií se počet knih představujících výstupy výzkumné 
činnosti Ústavu v roce 2018 zaokrouhlil na 60 (k čemuž je třeba přičíst 42 čísel 
časopisu Disk, který vycházel od roku 2002 do roku 2012).  

V rámci výzkumného okruhu věnovaného vývoji moderního hereckého umění v 
kontextu proměn scénování doby a společnosti vyšla kniha prof. Jaroslava Vostrého 
Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní souvislosti. Výzkum 
vztahu jednání postavy a básnického slova rozvíjí kniha prof. Zdenky Švarcové 
Legenda Komači (Ono no Komači – básně a básnířka v divadelních hrách nó), která 
kromě překladů ze starojaponštiny obsahuje zásadní studii a komentáře přední české 
japanistky. Významný příspěvek k výzkumu nejužšího vztahu mimického a 
dramatického elementu, charakteristického pro jeden významný směr české 
dramatiky, představuje knižní verze disertace MgA. Milana Šotka, Ph.D. Komedie 
podle Václava Klimenta Klicpery, v níž podklad i samostatný výsledek studia 
Klicperových postupů představuje také komedie Mlynářova opička zařazená do 
repertoáru pražského ND. Do tisku je připravena kniha Mgr. Pavla Bára, Ph.D. 
Herectví českého hudebně – zábavního divadla. 

V roce 2017 začal Ústav teorie scénické tvorby vydávat studijní texty, v jejichž 
rámci byla 2018 vydána kniha Václava Tilleho Divadelní vzpomínky, tj. soubor statí 
věnovaných českému a evropskému divadlu na přelomu 19. a 20. století, které vybral 
pro knižní vydání sám autor, a nebyly zařazeny do souboru Tilleho článků vydaného 
Divadelním ústavem. Milan Šotek a Zuzana Sílová připravili v rámci této edice do 
tisku soubor statí a studií pod názvem Jak rozumět českému dramatu 19. století, 
které se mj. věnují otázkám vztahu národního jazyka a jazyka dramatu 
a problematice aktualizace hodnotných českých her z tohoto období, jejichž 
možnému novému jevištnímu životu brání jejich dobové jazykové vyjadřování. 

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví pokračoval ve výzkumu 
a vývoji psychosomatických disciplín, zejména dialogického jednání s vnitřním 
partnerem, v souvislosti s autorstvím. V rámci festivalu Nablízko se uskutečnilo 
kolokvium Autorská tvorba nablízko. V září uspořádal ústav sympozium doktorandů 
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se zahraničními účastníky Autorská tvorba – teorie a pedagogika I, diskusní setkání 
doktorandů, školitelů, studentů a pedagogů. Dále byl v září 2018 uspořádán 
workshop dialogického jednání a prezentaci psychosomatické koncepce 
katedry/ústavu v kulturní stanici Žilina–Záriečie (Michal Čunderle, Eva Slavíková, 
Michaela Raisová, Petr Novotný, Václav Zimmermann a Bára Purmová). V listopadu 
2018 připravil prof. Miroslav Petříček zejm. pro doktorandské i ostatní studenty 
přednášku a seminář Produktivita interpretace a její různé registry. Koncem roku 
2018 pak proběhla návštěva prof. Lucy Tateo z Výzkumného centra kulturní 
psychologie, ved. katedry komunikace a psychologie univerzity v Aalborgu (Dánsko), 
a prof. Piny Marsico z univerzity v Salernu (Itálie), jejichž rámci se konaly semináře, 
workshopy a diskuse. V rámci festivalu Autorská tvorba nablízko, 8. – 11. 3. 2018 
proběhly workshopy: Feldenkraisova metoda (Petra Oswaldová, anglicky), Dialogické 
jednání (Eva Slavíková), Politický happening, symbolické jednání mezi záměrem 
a hrou (Alena Rybníčková), dílna Klaunérie (Petra Oswaldová, anglicky), Autorské 
čtení (Oskar Bábek a Pavel Zajíček), Pohyb v textu, text v pohybu (Michaela Raisová a 
Jana Novorytová, anglicky) a Latinsko–americké tance (Isabel Cristina Mendoza, 
anglicky). Pedagogové KATaP se v červnu 2018 zúčastnili mezinárodní konference 
Dialogical Self (Braga, Portugalsko).  

V roce 2018 vyšly dvě publikace: antologie textů ze světové literatury od antiky 
po současnost pojednávajících o verši básnickém i dramatickém se zvláštním 
zřetelem k přednesu Markéty Potužákové a Přemysla Ruta Téměř vždycky trapným 
dojmem a publikace Přemysla Ruta České osmičky včetně 3 hudebních CD. 

Výzkumné pracoviště katedry alternativního a loutkového divadla se zaměřilo 
na další profilaci a specializaci jednotlivých segmentů výzkumu interakce jevištních 
komponentů. Akcenty jednotlivých pohledů garantují výzkumní pracovníci ve 
spolupráci s doktorandy. V tomto procesu jsou jako hlavní témata zkoumány tyto 
oblasti: 

- Divadelní tvorba ve specifických skupinách: K. Šplíchalová, V. Novák, M. Klíma, 
M. Dvořáková, T. Legierski, J. Čtvrtník, K. Pernicová – studie a články, realizace 
dvou festivalů (Rynholecký divadelní festiválek, integrační divadelní happening, 
a Menteatrál), kolokvia, dílny, festivalové prezentace apod. Projekt metodiky 
tvorby v divadle ve specifických skupinách v rámci MK ČR NAKI II byl v prvním 
roce dobře hodnocen zadavatelem pod upřesněným názvem Výzkum 
umělecké tvorby ve specifické integrační skupině (s lidmi se znevýhodněním). 
V tomto rámci byl v centru SUCHOMASTY zahájen samostatný výzkumný 
projekt s další skupinou klientů se znevýhodněním ve spolupráci se studenty 
scénografie KALD. Kolokvium pořádané v Řetízku přineslo příspěvky, které 
budou publikovány v první polovině roku 2019 v kolektivní monografii O 
animaci z různých stran. Současně je připravováno libreto pro výstavu na toto 
téma v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi včetně koncepce příslušného 
recenzovaného katalogu. 
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- Loutkové divadlo – děti a dospělí: Z. Vojtíšková, N. Malíková, J. Vaňousová – 
další články, semináře, prezentace. 

- Imerzivní divadlo a Umění účasti: I. K. Kubák, M. Stránská, A. Vanišová – 
realizované projekty slouží jako materiál pro výzkumné články v publikacích, 
semináře, prezentace, dílny. 

- Antropologie divadla a metoda hráčství: M. Turošík, M. Hába – stáže, články, 
dílny, studium historie divadla Continuo ve vazbě na E. Barbu, samostatná 
odborná a recenzovaná publikace shrnující divadelní články Bohuslava Blažka 
Divadlo v proměně civilizace, jejíž uvedení na veřejnost bylo doprovozeno 
kolokviem za účasti minulých a současných doktorandů. 

Vedle publikací, které vznikly díky iniciativě výzkumných pracovišť, byly vydány na 
DAMU i další publikace související s výzkumem (vesměs vyšly v NAMU): Daniela 
Jobertová s Alicí Koubovou připravily publikaci Artistic Research: Is There Some 
Method?, katedra výchovné dramatiky připravila monografii Evy Machkové Nástin 
historie a teorie dramatické výchovy. Katedra výchovné dramatiky uspořádala rovněž 
sympozium Kdo jsou? Kdo jsme? o vnímání současné nejmladší generace ve vztahu 
k divadlu a dramatické výchově a spolu s katedrou dějin a didaktiky dějepisu PedF UK 
sympozium Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin, na níž vystoupili s příspěvky 
pedagogové, posluchači a absolventi katedry výchovné dramatiky. Katedra teorie a 
kritiky spolu s Teatrologickou společnosti zorganizovala panelovou diskusi Škola 
diváka, jejímž tématem byl vztah divadla a mladých lidí ve středoškolském věku. 
Katedra scénografie uspořádala v říjnu kolokvium Nové možnosti prezentace 
scénografických návrhů. Katedra produkce připravila i v roce 2018 Mezinárodní týden 
managementu a mezinárodní sympozium – FESTIVAL MANAGEMENT. 

10.2 Podpora činnosti studentů a pedagogů 

Studenti doktorských programů DAMU se podíleli na řešení 18 projektů 
studentské grantové soutěže (SGS). Fakulta uplatňuje motivační systém hodnocení 
posluchačů doktorského studia, který se osvědčuje. Kromě základního stipendia jsou 
posluchačům přiznávána po každém semestru nadstavbová stipendia 
za mimořádnou a kvalitní práci a výsledky dosažené v rámci doktorského studia 
v publikační, pedagogické činnosti na DAMU či v dalších oblastech prioritního zájmu 
fakulty. Systematicky je podporováno zapojování posluchačů doktorského studia do 
výuky. Seznam projektů podpořených v rámci IP DKR a SGS DAMU je k dispozici 
v Přílohách č. 6 a 7. 

10.3 Vědecké konference pořádané či spolupořádané fakultou 

- kolokvium Autorská tvorba nablízko v rámci festivalu KATaP Nablízko – 
březen 2018 

- mezioborové sympozium Dějiny a divadlo aneb Dramatizace dějin – pořádané 
katedrou výchovné dramatiky spolu s katedrou dějin a didaktiky dějepisu PedF 
UK – duben 2018 
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- Chaos a Method: mezinárodní sympozium o metodách výuky devised theatre 
– květen 2018 

- mezinárodní kolokvium Alternativní kostým 21. století – květen 2018 

- konference O animaci jinak a z různých stran – prezentace aktuálních trendů 
v oblasti alternativního a loutkového divadla – květen 2018 

- sympozium doktorandů se zahraničními účastníky Autorská tvorba – teorie a 
pedagogika I – září 2018 

- kolokvium Nové možnosti prezentace scénografických návrhů – říjen 2018 

- konference Kdo jsou? Kdo jsme? Sympozium o současné nejmladší generaci a 
jejímu vztahu k umění – v rámci festivalu DVD: Děti–Výchova–Divadlo. 
pořádané v rámci festivalu DVD – říjen 2018 

- Sympozium managementu Performing Arts (PAMS 2018), pořádané u 
příležitosti Mezinárodního týdne divadelního managementu – listopad 2018 

- konference se zahraničními účastníky Thomas Ostermeier a jeho režijní 
metoda – listopad 2018 

10.4 Publikační činnost 

- ŠVARCOVÁ, Zdenka. Legenda Komači: (Ono no Komači – básně a básnířka v 
divadelních hrách nó). Praha: Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro 
Akademii múzických umění v Praze, 2018. 142 s. Velká řada edice Disk – 
svazek 41. ISBN 978–80–7437–260–5 (KANT); 978–80–7331–484–2 (AMU). 

- ŠOTEK, Milan. Komedie podle Václava Klimenta Klicpery. Praha: nakladatelství 
KANT – Karel Kerlický pro Akademii múzických umění v Praze, 2018. 144 s. 
Velká řada edice Disk – svazek 42. ISBN 978–7437–262–9 (KANT); 978–
807331–493–4 (AMU). 

- VOSTRÝ, Jaroslav. Stanislavského objev herecké kreativity a jeho sociokulturní 
souvislosti. Praha: Nakladatelství KANT – Karel Kerlický pro Akademii 
múzických umění v Praze, 2018. 216 s. Malá řade edice Disk – svazek 18. 
ISBN 978–80–7437–261–2 (KANT); 978–80–7331–492–7 (AMU). 

- POTUŽÁKOVÁ, Markéta; RUT, Přemysl (eds.). Téměř vždycky trapným dojmem: 
antologie textů o verši básnickém a dramatickém se zřetelem k tzv. přednesu. 
Praha: NAMU, 2018. 234 s. ISBN 978–80–7331–491–0. 

- RUT, Přemysl. České osmičky: Osm ohlédnutí za osudnými roky českých dějin. 
Praha: Brkola, 2018. 184 s. 3 CD. ISBN 978–80–88151–09–8. 

- BLAŽEK, Bohuslav. Divadlo v proměně civilizace. Praha: Nakladatelství 
divadelní literatury Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm 
katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2018. 312 
s. ISBN 978–80–86102–85–6; 978–80–7331–469–9 

- KLÍMA, Miloslav aj. Divadlo a interakce XI. Praha: Nakladatelství divadelní 
literatury Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry 
alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2018. Řada 
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Panorama českého alternativního divadla, sv. 30. 216 s. ISBN 978–80–
88217–02–2; 978–80–7331–470–5. 

- KLÍMA, Miloslav. Dramaturgie témat v období sdíleného divadla. In: Proměny 
dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: 
(kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní 
a jiné dramaturgie). Opava: Slezská univerzita, 2017, s. 26–30. ISBN 978–80–
7510–267–6. 

- MACHKOVÁ, Eva. Nástin historie a teorie dramatické výchovy. Praha: 
Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2018. 234 s. ISBN 
978–80–7331–487–3. 

- MARTÍNKOVÁ, Nina. Hra a divadlo. Praha: NIPOS, 2018.152 s. ISBN 978–80–
7068–325–5. 

- Tvořivá dramatika: časopis o dramatické výchově, literatuře a divadle pro děti a 
mládež. Praha: NIPOS–pracoviště ARTAMA, 1990–, roč. 1, č. 0–. ISSN 1211–
8001 – jediný český odborný časopis o dramatické výchově, na jehož přípravě 
a vydávání se podílí katedra výchovné dramatiky 

- Hybris – časopis připravovaný studenty katedry teorie a kritiky 

10.5 Divadlo DISK 

10.5.1 Přehled inscenací 

INSCENACE KALD: 

20 000 ŽIDŮ POD MOŘEM – improvizace, 1. představení proběhlo v říjnu 2017 

- hrají – Eliáš Jeřábek, Ladislav Karda, Alžběta Nováková, Pavla Sedláčková, 
Tanita Yankova, Jáchym Sůra, Václav Zimmermann 

- Skupina 20 000 židů pod mořem byla založena roku 2016 Ladislavem Kardou, 
dnes již absolventem Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, jako 
jeho bakalářský projekt. 

- Jedná se o sedmičlenný soubor, převážně studentů DAMU, který vytváří svá 
autorská představení (improvizují) přímo před divákem z bodu nula. Členové 
vystupují ve scénografiích představení z produkce Divadla DISK, a zkoumají 
vliv tohoto prostředí na samotnou performance. 

49 barů – premiéra 20. října 2017, veř. generálka 19. října 2017 

- inscenační tým: režie – Viktorie Vášová, dramaturgie – Boris Jedinák, 
scénografie – Mikoláš Zika, produkce – Anna Chlíbcová, Emílie Formanová, 
Adam Svoboda, hrají – Boris Jedinák, Eliška Hanušová, Eliáš Jeřábek, Anežka 
Kalivodová, Viktorie Vášová, Mikoláš Zika 

- Autorská inscenace o ponoru do mořské hlubiny. 
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- Zavřel jsem oči a ponořil se do hlubin. Ve 110 metrech jsem ze všech sil 
vydechl. Tlak v tomto bodě byl tak intenzivní, že já sám jsem byl fyzicky 
v podstatě zpresovaný a můj neoprenový oblek, jenž na hladině těsně obepíná 
kůži, na mně mírně visel. Můj srdeční tep v tomto bodě poklesl na 15 nebo 20 
úderů za minutu. Ujišťoval jsem se, že za pár vteřin bude čas obrátit kurz a 
vyrazit na zpáteční cestu. 

Barunka is leaving – premiéra 13. dubna 2017, veř. generálka 12. dubna 2017 

- inscenační tým: režie – Anna Klimešová, dramaturgie – Boris Jedinák, 
scénografie – Klára Fleková, Mikoláš Zika, produkce – Jan Búrik, Adam 
Svoboda, Adam Bureš, hrají – Maëlane Auffray, Martin Belianský, Andrea 
Berecková, Kateřina Císařová, Lucia Čižinská, Eliška Hanušová, Sebastian 
Jacques, Eliáš Jeřábek, Adam Joura, Petr Kolman, Martin Krupa 

- Autorská inscenace studentů KALD o paměti a zapomínání.  

- Diváci si mohou na představení přinést vlastní přezůvky, případně jim budou 
nabídnuty bačkory z našeho botníku 

- „Jeden muž si vytkl za cíl zobrazit svět. Po léta zaplňoval prostor obrazy zemí, 
království, hor zálivů, lodí, ostrovů, ryb, místností, přístrojů, hvězd, koní a lidí. 
Krátce před smrtí si uvědomil, že ten složitý labyrint čar je vlastně obraz jeho 
tváře.“  

Montovna – premiéra 18. června 2018  

- inscenační tým: koncept a realizace – Petr Erbes, Ladislav Karda, Zuzana 
Sceranková, Jan Tomšů, produkce – Natálie Košťálová, Veronika 
Schneiderová, Karolína Soukupová, hrají – Martin Belianský, Andrea 
Berecková, Kateřina Císařová, Lucia Čižinská, Jan Strýček 

- Vlastníma rukama jsme vybudovali divadelní představení. 

- Než jsme ho vymysleli, vypili jsme 115 kafí a stavěli ho nepřetržitě 76 hodin. 
Teď je řada na vás – přijďte se podívat do divadla, jak se pracuje, přijďte si pro 
polibek od manželky před cestou do práce, přijďte si do Montovny udělat 
dobrý kafe z automatu, přijďte k nám trávit volný čas. V Montovně ubíhá jinak. 

- Montovna se zabývá vztahem volného času a práce. Pracuje s aktivním 
vtažením účastníků do pracovně–odpočinkového procesu. 

Press paradox – premiéra 14. prosince 2018 (veř. generálka 13. prosince 2018) 

- inscenační tým: 8lidí – Petr Erbes, Nina Jacques, Boris Jedinák, Anna 
Klimešová, Viktorie Vášová, Vendula Bělochová, Karolína Kotrbová, Zuzana 
Sceranková; produkce – Emílie Formanová, Prokop Novák, Alice Kofláková 

- Autorská inscenace tvůrčí skupiny 8lidí vychází z události, která nedávno 
otřásla mediálním světem. Ruský novinář Arkadij Babčenko, žijící v emigraci 
na Ukrajině, se stal obětí vraždy. Stopy po jejím objednavateli vedly do 
Babčenkovy domoviny, do vysokých vrstev ruské společnosti. Novinářská 
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obec přišla o dalšího kolegu, který byl coby nepohodlný kritik Putinova režimu 
jednoduše odstraněn. Tak by se celá situace jevila, pokud by ovšem den po 
oznámení novinářovy smrti nevystoupil živý Arkadij Babčenko na tiskové 
konferenci a neoznámil, že se jednalo o operaci ukrajinské tajné služby, která 
se skrz fingování Babčenkovy smrti pokusila zadavatele vraždy dopadnout. 

- Co dnes uvádí novináře v ohrožení? Kdy dát přednost bezpečí a kdy navzdory 
veškerému riziku dodržet novinářskou etiku? A kdo vlastně je Arkadij 
Babčenko? 

Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla v 
letech 1868 až 2018 – premiéra 20. dubna 2018 (veřejná generálka 19. dubna 
2018) 

- inscenační tým: režie a dramaturgie – Petr Erbes a Boris Jedinák; scénografie 
– Jan Tomšů; kostýmy – Alžběta Vitvarová; produkce – Anna Strnadová, 
Prokop Novák, Patricie Belecová; hrají – Barbora Bočková, Cyril Dobrý, 
Kateřina Kozinová, Kryštof Krhovják, Marie Anna Krušinová, Štěpán Lustyk, 
Milan Vedral, Tereza Těžká, Vojtěch Vondráček, Jiří Štěpnička 

- Komická opera o věrné lásce a zrádných intrikách, o snu o divadle národním 
a o zrodu českého herce. „Již čas, aby postaven byl chrám dramatické Musy 
české! Neboť Národní divadlo jistě má býti chrámem, kde duch a srdce ke 
zřídlům oněch zásad se uvádí, na nichžto veškeré obraty i pokroky 
společenské spoléhají. A kde se zrodily tyto zásady? Nikde jinde než v lidské 
vůli. A hlasateli této vůle, kněžími tohoto chrámu, nechť nám jsou herci čeští.“ 
Z proslovů při položení základních kamenů Národního divadla, 1868: 

Rodinná oslava – premiéra 19. října 2018 (veřejná generálka 18. října 2018) 

- inscenační tým: koncept – Sofie Sticzayová, Olga Ziębińska; výzkumný tým – 
Sofie Sticzayová, Olga Ziębińska, Sára Fritzová, Anna Petruželová, Zuzana 
Jurechová, Heidi Hornáčková, Zuzana Rainová a jejich rodiny; produkce – 
Karolína Soukupová, Jan Honeiser, Sára Pospíšilová 

- Rodinná oslava je experiment na pomezí divadla a společenské hry. Rodinný 
rituál, rodinný svátek, rodinné setkání. Pozvěte do divadla svojí rodinu, nebo ty, 
kteří jsou vám rodinou. Zasedneme k jednomu společnému stolu. 

- ...nezouvejte se. Tady je kuchyň a támhle zahrada. Tyhle stromy tady zasadil 
děda. Aničko, přijeď, potřebujeme posekat trávu. V neděli se hádat nebudeme. 
Sára svojí mámu neobjala už šest měsíců a nevadí jí to. Máma říkala, že 
peníze nerostou na stromě. Edita není strom, ale kdo je. Sofie, to alternativní 
znamená amatérský? Olgo, posbírala bys ty švestky, než začnou plesnivět? 
Všude dobře, tak co doma. Doma je navaříno a uklizeno, táta přijede zítra a ty? 
Tyhle skleničky jsou sváteční: Vánoce, Velikonoce, narozeniny, nedělní obědy a 
návštěvy. 

- Thunder. Enter the Three Witches – premiéra 16. prosince 2017 

- překlad použitých materiálů – Martin Hilský a Jiří Josek; inscenační tým: režie 
– Jakub Maksymov; dramaturgie – Kateřina Kykalová; scénografie – Tereza 
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Černá, Dominik Migač; hudba – Petr Kolman; produkce – Veronika Řezníková, 
Johana Urbanová, Adam Svoboda; hrají – Andrea Bereckovám, Anita Gregorec, 
Eliáš Jeřábek, Petr Kolman, Dominik Migač, Milan Vedral, Štěpán Lustyk 

- Macbeth mezi magiči. Re–kompozice temné Shakespearovy tragédie, v níž je 
scénická poznámka důležitější než přímá řeč. 

- Backward, forward, backward, forward. Zítra a zítra, zítra, pořád zítra a naše 
včerejšky nám bláznům svítí na cestu k smrti. Stroje vrčí, kotouče se navíjejí 
a pověstný Shakespearův blankvers se rychlostí 9,53 centimetrů za sekundu 
otírá o magnetickou hlavu, která tyto verše převádí do elektrického signálu. 
Slova alžbětinského velikána jsou nadto ještě umocněna v zesilovači, z něhož 
dále putují do reproduktorů a dál až k divákovým uším. 

Zápisky z volných chvil – premiéra 23. února 2018 (veřejná generálka 22. února 
2018)  

- režie – Anna Klimešová; dramaturgie – Klára Fleková; scéna a kostýmy – 
Vendula Bělochová; hudba – Matouš Hejl, Michal Cáb, Michal Grombiřík; 
pohybová spolupráce – Tomáš Wortner; produkce – Jan Búrik, Emílie 
Formanová, Tereza Kaucká; hrají – Martin Belianský, Kateřina Císařová, Anita 
Gregorec 

- O volném čase, který taje, mizí, rozpadá se a zamrzá. / Je ticho, vlaštovky létají 
nízko a já čekám, jestli se něco stane. / Bouřkový mrak je vysoký, nahoře 
široký a zploštělý. V létě, zejména v červenci a v srpnu, odpoledne a navečer, 
když je horko, dusno, bílé huňaté mraky jsou nízko, postupně rostou do výšky, 
odspodu tmavnou a mají rozšířený a zploštělý horní okraj. 

- Autorská inscenace se inspiruje důvěrnými sešity dvorní dámy Sei Šónagon 
(konec 10. století) a zápisky poustevníka Kamo no Čómeie (13. století).  

My Apartment – premiéra 1. října 2018 

- Director & Performer – Ine Ubben; Set designers – Jakub Sulík, Olga Ziębińska; 
Producer – Cici Hu 

- Do you remember the first time you lived on your own? / Do you remember the 
first night in your apartment? / Do you also spy on your neighbors' sounds? / 
Welcome to My Apartment. 

- My Apartment is a personal search that explores the loneliness of a foreigner, 
connection with invisible neighbors as well as deep confusion about what it 
means to have, feel, and find a “HOME”. You are invited to build the apartment 
in your imagination and to play in it together. Too Curious? Come and join us. 
Make your own journey. 
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INSCENACE KČD: 

běsi_ – premiéry 19. a 21. května 2017 

- autor – Fjodor Michajlovič Dostojevskij; překlad – Taťjana Hašková, Jaroslav 
Hulák; inscenační tým: dramatizace – Norbert Závodský, Kateřina Slezáková; 
režie – Norbert Závodský; dramaturgie – Kateřina Slezáková; scéna – Martin 
Šimek; kostýmy – Vojtěch Hanyš; light design – Šimon Kočí; hudební 
spolupráce – Jiří Konvalinka, Vojtěch Vondráček; vedoucí produkce – Jan 
Bouša; produkce – Anna Chlíbcová, Jáchym Vrecion; hrají – Denisa Barešová, 
Kryštof Bartoš, Filip Březina, Jindřiška Dudziaková, David Kozák, Magdalena 
Kuntová, Anna Peřinová, Vladimír Pokorný, Vojtěch Vodochodský, Vojtěch 
Vondráček (student 2. ročníku KALD) 

- Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, 
vyplivnu tě ze svých úst. 

- Člověk je tvor, který dokáže všechno. Vyrobit stroj. Vyrobit stroj, který vyrobí 
další stroj. Stvořit zlo, které poběží samovolně tisíc let, bez dalších zásahů. 

Cizinec hledá byt – premiéra 15. září 2018 (veřejná generálka 14. září 2018) 

- autor – Egon Hostovský; inscenační tým: dramatizace – Tomáš Loužný, 
Kateřina Slezáková; režie – Tomáš Loužný; dramaturgie – Kateřina Slezáková; 
scéna a kostýmy – Kateřina Jirmanová Soukupová; hudba – Ivo Sedláček; 
asistence scény a kostýmů – Pavlína Chroňáková, Zuzana Štěpančíková; 
pohybová spolupráce – Martina Diblíková; produkce – Kateřina Rundová, 
Martina Diblíková, Adam Bureš; grafika – Kateřina Rundová; hrají – Adam 
Langer, Sára Affašová, Michala Gatialová, Pepa Honzík, Petr Jeřábek, Barbora 
Poláchová, Martina Šindelářová, Jakub Svojanovský j. h. 

- Příběh tajemného českého lékaře, jeho kufru a podezřele divného úsměvu. / 
Inscenace o věcech vyřčených i zamlčených, očividných i překvapivých, 
promlčených i aktuálních, vznešených i banálních. Perspektivní lékař MUDr. 
Václav Marek (nekuřák bez závazků, bez domácích mazlíčků) hledá 
samostatný pokoj v New Yorku. Preferuji tichou, klidnou lokalitu. Cena 
nerozhoduje. Zvláštní požadavky: stůl. Zn. Spěchá!  

Choroby mládí – premiéra 23. března 2018 (veřejná generálka 22. března 2018) 

- autor – Ferdinand Bruckner; překlad – Jaroslav Achab Haidler; inscenační tým: 
režie – Barbora Mašková; dramaturgie – Barbora Hančilová; scéna – Michaela 
Semotánová; kostýmy – Polina Akhmetzhanova; produkce – Martin Srba, 
Kristýna Sýbová, Vojtěch Rydlo; grafika – Josef Vild; hrají – Adam Langer, Sára 
Affašová, Michala Gatialová, Pepa Honzík, Petr Jeřábek, Barbora Poláchová, 
Martina Šindelářová 

- Život jako jedna nekonečná párty. Tekutá láska. Studium, které nikam nevede 
a ideály, kterým nikdo nevěří. Že vám to něco připomíná? Přitom to není 
současnost – jsou dvacátá léta 20. století, v rakouské společnosti byly po 
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první světové válce otřeseny všechny dosavadní hodnoty a skupina mladých 
studentů medicíny se snaží zorientovat v chaotické době. 

Rozhovory s astronauty – premiéra 16. listopadu 2018 

- autor – Felicie Zeller; překlad – Zuzana Augustová; inscenační tým: režie – 
Zuzana Burianová; dramaturgie – Tomáš Loužný, Barbora Mašková; hudba – 
Petr Zábrodský; scénografie – Lukáš Mathé; kostýmy – Anežka Straková; 
produkce – Petra Srbová, Veronika Schneiderová, Jana Takáčová; hrají – 
Adam Langer, Sára Affašová, Michala Gatialová, Pepa Honzík, Petr Jeřábek, 
Barbora Poláchová, Martina Šindelářová 

- POSTDRAMATICKÁ GROTESKA Fellicie Zeller (*1970) o fenoménu AU–PAIR, 
ekologii a ženách které pracují OPRAVDU HODNĚ (i ve svém volnu). 

- Text ve stavu beztíže, ve kterém nikdo není nikde doma. Takže igelitku do 
žlutého / papír do modrého SPRÁVNĚ kontejneru. Čtyři matky, čtyři děti, čtyři 
holky z východu / Občas se někdo nekontrolovaně vznese. Každý může 
kdykoli cokoli říci, je možné, že ne všichni všemu hned porozumí. 

- V houštině všeněckého textu si člověk chvílemi připadá jako cizinec ve vlastní 
zemi. 

Šepoty a výkřiky – premiéra 25. ledna 2018 

- autor – Ingmar Bergman; překlad – Zbyněk Černík; inscenační tým: režie – 
Norbert Závodský; dramaturgie – Kateřina Slezáková; scéna – Martin Šimek; 
kostýmy – Alena Dziarnovich; hudba – zvuk – Aid Kid; produkce – Denisa 
Sedláčková, Helena Bartošová, Marianna Cimburová; hrají – Denisa Barešová, 
Kryštof Bartoš, Filip Březina, Jindřiška Dudziaková, David Kozák, Magdalena 
Kuntová, Anna Peřinová, Vladimír Pokorný, Vojtěch Vodochodský 

- Autorské zpracování filmové povídky Ingmara Bergmana. / Agnes sedí na 
posteli, oči zanícené od nevyspání a přemáhání fyzické bolesti. Anna jí přinese 
trochu polévky a posadí se k ní. Marie s Karin jsou ve vedlejším pokoji a něco 
si šeptají. 

- Čtyři ženy. Čtyři hlavní postavy. Smrt zpozorní jejich životy. Každá zažila 
opuštěnost a každá je nucena znovu se konfrontovat se svou bolestnou 
zkušeností prostřednictvím vzpomínek, snů a vizí. 

TÖRLESS – premiéra 22. září 2017  

- autor – Robert Musil; překlad – Radovan Charvát; inscenační tým: 
dramatizace/ scéna/ režie – Ondřej Štefaňák; dramatizace/ dramaturgie – 
Martin Satoranský; scéna/ kostýmy – Vojtěch Hanyš; hudba – Edgar Schwarz; 
choreografie – Tereza Sikorová a Tomáš Moravanský; vedoucí produkce – 
Vladana Drvotová; produkce – Tereza Kaucká, Kristýna Kočová 

- Původní dramatizace románové prvotiny rakouského autora Roberta Musila 
Zmatky chovance Törlesse. 



Výroční zpráva o činnosti DAMU / 2018 

36 

 

- Dospívání na elitní škole mezi nejlepšími z nejlepších není žádná legrace. 
Zvlášť když se chcete stát NĚKÝM. I zdánlivě nevinná hra se tu může změnit v 
krutý boj o přežití. Jak vyhrát, když nejsou žádná pravidla? Mláďata v tekuté 
společnosti hledají pevnou půdu pod nohama. Kdo přežije?  

Žranice – premiéra 16. a 17. listopadu 2017 

- režie – Adam Skala; dramaturgie – Kamila Krbcová; asistent režie – Kateřina 
Popiolková; hudba – Jan Šikl; scénografie – Tereza Gsöllhoferová; kostýmní 
výtvarnice – Eva Justichová; choreografie – Sára Halušková; produkce – 
Alžběta Hocková, Marianna Cimburová, Helena Bartošová; hrají – Martin 
Satoranský, Denisa Barešová, Kryštof Bartoš, Filip Březina, Jindřiška 
Dudziaková, David Kozák, Magdalena Kuntová, Anna Peřinová, Vladimír 
Pokorný, Vojtěch Vodochodský 

- Inspirováno textem Ministryně výživy Egona Bondyho a filmem Velká Žranice 
Marca Ferreriho. / „Myslíte, že někoho zajímá historie? Leda by byla obalená 
slaninou a nacpaná do střívka.“ 

- 21. století je stoletím konzumu, přesycení vjemy a věcmi. Plnění se. Obžerství. 
Autorský text Adama Skaly a Kamily Krbcové inspiračně vychází z dramatu 
Egona Bondyho Ministryně výživy a filmu Velká žranice Marca Ferreriho. Hledá 
a snaží se pojmenovat hybris 21. století. Je válka, je hlad, lidé umírají, lidé se 
množí, je válka, je větší hlad, lidé se množí víc a víc. Prezident zřídí 
ministerstvo výživy lidu a jmenuje jeho první Ministryni. A společně vyřeší 
problémy lidstva otevřením Masoráje jednou provždy. Jenže – je mír, lidi se 
množí, jídla je málo a jídla míň a lidi jen žerou a víc se množí. 

Serve the people – premiéra 23. května 2018 

- Adaptation from YAN Lianke’s novel 'Serve the People'; director – JIAO Ran; 
dramaturg – Eva Rosemarijn, Nika Svab, Maria Huber; set designer – Mihailo 
Mosesku; costume designer – Claudia Cazzorla; sound/light designer – Maria 
Huber; choreography advisor – Eva Urbanova; graphic designer – Mary 
Nguyễn; photographer – Tang Hoi–Man; producer – Cici Hu; část: LIU Lian – 
Olga Mikulska; WU Dawang – Petr Urban; Farmers – Ivana Atanasova, Tinka 
Avramova, Denis Davitkovski, Nirav Prajapati 

- Příběh, který je v Číně zakázaný. Komunismus v plné síle. Pokoj, kde je 
uvězněna velitelova žena a voják. S všudypřítomnými přihlížejícími. / KDO TO 
JE? / Bojujete sami proti sobě. 

- Serve the People se zabývá zakázaným jazykem a samocenzurou. Jazyk 
formuje naše znalosti, myšlení i identitu. Říká nám, co je správné a co ne. Je 
naším super–egem. Jazyk nám přikazuje, co máme říkat. Je velitelem naší 
mysli. 

- A story banned in China. A time when communism roars. A room where a 
commander’s wife and a soldier are trapped... With an ubiquitous crowd. / 
WHO ARE THEY? / It’s you that you’re fighting against. 
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- Serve the People focus on language oppression and self–censorship. 
Language constitutes our knowledge, our way–of thinking, and our identity. It 
tells us what is right and what is wrong. It’s our super–ego. Language orders 
us what to do. It’s our mind commander.  

10.5.2 Přehled premiér 

 
INCENACE KALD: 

Zápisky z volných chvil – premiéra 23. února 2018 (veřejná generálka 22. února 
2018) 

Prodaná nevěsta na prknech Prozatímního, Stavovského a Národního divadla 
v letech 1868 až 2018 – premiéra 20. dubna 2018 (veřejná generálka 19. dubna 
2018) 

Rodinná oslava – premiéra 19. října 2018 (veřejná generálka 18. října 2018) 

Press paradox – premiéra 14. prosince 2018 (veř. generálka 13. prosince 2018) 

INSCENACE KČD 

Šepoty a výkřiky – premiéra 25. ledna 2018 

Choroby mládí – premiéra 23. března 2018 (veřejná generálka 22. března 2018) 

Serve the people – premiéra 23. května 2018 

Cizinec hledá byt – premiéra 15. září 2018 (veřejná generálka 14. září 2018) 

Rozhovory s astronauty – premiéra 16. listopadu 2018 

10.5.3  Zvláštní akce, spolupráce s dalšími fakultami AMU 

Kromě klasického repertoáru se roce 2018 v divadle DISK uskutečnily také tyto 
mimorepertoárové akce:  

- Noc divadel 2018 – 17. listopadu 2018 

- Prequel Casablanca – bojovka s prvky únikové hry probíhala v několika 
termínech v různých částech divadla i školy, celkem se odehrálo 9 představení 

anotace: Gestapo chytilo a uvěznilo bojovníka proti fašismu, Viktora 
Lászla, v centru Prahy. Vy můžete být těmi, kdo mu pomohou uniknout 
a dostat se přes Paříž do Casablancy. Zformujte skupinku zachránců 
a vydejte se do nacistického vězení v Karlově ulici. 
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- Prohlídky zákulisí DISKu a podzemí DAMU – prohlídky probíhaly v několika 
termínech, v listopadu 2018 se konaly v rámci festivalu Na den pod zem, jehož 
organizátoři nás sami oslovili s nabídkou spolupráce 

- akce ve studiu Řetízek: 

RAMA – premiéra 10. června 2018, režie Anita Gregorec (KALD) 

My, zvířata – režie Hana Franková, hrají studenti KVD 

Zářez – režie Adam Skala (KČD) 

lektorský program divadla DISK sestávající z workshopů 
k inscenacím Barunka is leaving a Žranice  

pravidelné DISK_USE s inscenačními týmy, na nichž se podílali 
studenti KTK 

 další – ve spolupráci se studenty KP DAMU proběhl tradiční vánoční večírek  
a ples DAMU Italiano  

Spolupráce s ostatními fakultami:  

V rámci mezifakultní spolupráce vznikla inscenace Cosí fan tutte (premiéra 
30. dubna 2018), studentům HAMU bylo poskytnuto dalších 5 termínů 
k prezentaci vlastní tvorby. Ve spolupráci s FAMU se podařilo zrealizovat 4 
projekce studentských filmů, největší ohlas zaznamenala prezentace málo 
známých prací Věry Chytilové. Studenti FAMU dále natáčeli ve dnech 18.–20. 
května 2018 inscenace v divadle DISK.  

Studentům JAMU byly v roce 2018 poskytnuty 2 termíny. 
Divadelní kritik a teoretik Jakub Škorpil zpracovává pro Divadelní fakultu AMU 
zhodnocení jednotlivých sezon. Reflexe sezony 2017/2018 je k nalezení v Příloze č. 
8. Zpráva o hospodaření Divadla DISK je v Příloze č. 9. 

10.6 Festivaly a aktivity mimo DAMU 

V roce 2018 opět proběhly na DAMU tři divadelní festivaly. 25. ročník oslavil 
festival Zlomvaz, pořádaný tradičně studenty 2. ročníku bakalářského studia 
na Katedře produkce. Studenti a pedagogové Katedry výchovné dramatiky 
zorganizovali šestý ročník festivalu DVD – Děti – Výchova – Divadlo a v neposlední 
řadě proběhl i dvanáctý ročník festivalu Katedry autorské tvorby a pedagogiky 
Autorská tvorba nablízko. 

Studenti KČD začali v roce 2018 působit na scéně Divadla Kolowrat, 
kde během roku odpremiérovali 5 inscenací: William Shakespeare – Jak se vám líbí 
(režie: Aminata Keita), Ödön von Horváth – Don Juan se vrací z války (režie: Vojtěch 
Nejedlý), Ingmar Bergman – Léto s Monikou (režie: Aminata Keita), Ingmar Bergman 
– Ze života loutek (režie: Štepán Pácl), William Shakespeare – Večer tříkrálový (režie: 
Vojtěch Nejedlý). Dvě z těchto premiér se uskutečnily v rámci festivalu 
Bergmanovský divadelní týden, který z iniciativy studentů proběhl 15. – 19. října 
2018. 
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11 INTERNACIONALIZACE  

DAMU byla v roce 2018 opět školou, která se zajímá o to, co se děje za 
hranicemi, škola, která se účastní nejrůznějších mezinárodních aktivit, ať už tak, že 
zahraniční lektoři přijíždějí na DAMU, anebo tak, že studenti a pedagogové jezdí do 
zahraničí. 

DAMU je stále členem ENCATC, mezinárodní organizace pro kulturní politiku a 
managementu. Michal Lázňovský je členem správní rady ENCATC.  

11.1 Zahraniční hosté 

V uplynulém roce šlo o významné zahraniční lektory zejména na KALD, opět 
přijel s workshopem Body Wheather, otevřeným i pro studenty ostatních kateder, 
Frank van de Ven, dále pak proběhl workshop společný pro studenty DAMU a FAMU 
The Shift of Perspective Tima Spoonera. KALD také uspořádal úspěšné kolokvium 
Alternativní kostým s účastí několika zahraničních hostů. Aktivní v tomto směru byly 
také jiné katedry, na KATAP hostovali profesoři Tateo a Marsico, na KTK pak 
přednášel o Teorii a praxi herectví Jonathan Pitches a s blokem přednášek 
profesorky Wianická a Swiatkovská. Katedra činoherního divadla uspořádala 
přednášku a diskuzi s výzkumníky Ústavu divadelní a filmové vědy Centra věd a 
umění Slovenské akademie věd na téma Současné slovenské divadlo v době 
společenských proměn (6. 11.2018). Katedra zároveň připravila ve spolupráci s 
festivalem německého divadla Theater.de workshop Stage Directing Method a 
přednášku v divadle DISK s významným německým režisérem Thomasem 
Ostermeierem (1. 12.2018). 

V oblasti zahraničních hostů byla aktivní také Katedra výchovné dramatiky, 
která organizovala či spoluorganizovala workshopy a přednášky následujících 
lektorů: Constance Cauers (divadelní lektorka, ředitelka Junge Volkstheater, který 
působí při vídeňském Volkstheateru), Tuija Leena Virret, Mika Terava a Enni Junttila 
(univerzita v Jyvaskyla, Finsko), Kjell Moberg (Divadlo NIE, Norsko), Pierre Nadaud 
(JAMU, Brno), Susanne Schrader (Agora Theatre, Sankt Vith, Belgie), Lektor Tom 
Willems (Amsterdam, Nizozemí; univerzitní pedagog University of Arts in Amsterdam, 
department Academy for Theatre and Dance/Theatre in Education), Erdmute 
Sobaszek, Waclaw Sobaszek (Divadlo Węgajty, Polsko). 

11.2 Zahraniční výjezdy pracovníků, účast na mezinárodních akcích 

Na KČD se v roce 2018 orientovali na výjezdy se studenty do zahraničí, jeden 
ročník navštívil Wiener Festwochen a jiný pak navštívil Paříž. Také ostatní katedry 
vyjížděly na festivaly (např. KALD Ruhrtriennale 2018) a několik pedagogů 
vycestovalo pracovně na Slovensko (KS), do Rumunska (KP), nebo do Portugalska 
(KATaP). 
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Pedagogové KVD se účastnili v srpnu 2018 workshopu Ekologie duše – 
metoda divising theatre vedeného lektorkou Sanjou Krsmanović Tasić (Hleb Teatar, 
Bělehrad, Srbsko). Workshop představil práci performerky, herečky, lektorky 
dramatické výchovy Sanji Krsmanović Tasić. Sanja akcentuje v divadelní tvorbě 
fyzickou akci (fyzické divadlo) propojenou s hlasem a tvůrčím psaním. 
Z jednoduchých tvůrčích kroků zdánlivě nesouvisejících se sebou navzájem vznikly 
v průběhu týdne etudy a ve výsledku celá divadelní kompozice. Výčet dalších výjezdů 
pedagogů a pracovníků KVD je uveden níže: 

- 12.–17. 6. 2018 – Dominika Špalková – účast na festivalu: Figura 
Theaterfestival (Baden, Švýcarsko) 

- 23.–28. 6. 2018 – Kateřina Šteidlová – účast na 15. ročníku světového 
festivalu dětského divadla: Children Move the World (Lingen, Německo) 

- 1.–6. 8. 2018 – Dominika Špalková – účast na festivalu: MIMA Arts de la 
marionnette MiMa Festival (Mirepoix, Francie) 

- 10.–12. 10. 2018 – Radek Marušák – účast na vzdělávacím semináři pro 
pedagogy a knihovníky: Deň pre detskú knihu (Piešťany, Slovensko) 

- 25.–29. 10. 2018 – Gabriela Zelená Sittová, Kateřina Šteidlová – účast na 
jednání evropské sekce světové sítě pedagogů dramatické výchovy: IDEA 
Europe Meeting 2018 (Amsterdam, Nizozemí) 

- 8.–10. 11. 2018 – Radek Marušák, Roman Černík, Jaroslav Provazník – účast 
na konferenci: DRAMAchvenie (Bratislava, Slovensko) 

- 19.–22. 11. 2018 – Denisa Tchelidze, Lenka Polánková – exkurze: Exkurze do 
dramacentra Kaava zahrnující prohlídku centra, mapování jeho řízení, 
seznámení se s chodem lektorského oddělení, účast na workshopech 
(Budapešť, Maďarsko) 

- 24. 11. 2018 – Radek Marušák – exkurze: Návštěva divadla pro děti a mladé 
Schungel ve Vídni, včetně networkingu (Vídeň, Rakousko) 

11.3 Erasmus, FreeMoover apod. 

Zájem studentů o výměnné studijní pobyty a stáže v rámci programu 
Erasmus+ v roce 2018, dá se říci, spíše stagnoval. Snad se jedná i o problém 
ekonomický, v rámci schůzek mezinárodních oddělení na rektorátu jsme konstatovali, 
že přestože náklady na pobyt v zahraničí neustále rostou, prostředky poskytované 
studentům, jsou už mnoho let stejné. Přesto se program naplnit podařilo, velký zájem 
o výjezdy je ze strany studentů v anglických placených programech. Trvá zájem o 
výjezdy doktorandů, tady máme k dispozici speciální grant pro doktorandy.  

Stále je ovšem velký zájem návštěvu DAMU za strany zahraničních studentů, 
tady musíme velmi pečlivě vybírat, abychom kapacitně nepřetížili prostory k výuce a 
pedagogy, kteří se zahraničním studentům věnují. 

Vloni vyjelo několik studentů v rámci „free mover“ na stáž do zemí mimo 
Evropskou unii, nejpopulárnější jsou USA. 
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Integrace zahraničních členů akademické obce do života naší školy pokračuje 
dobře, u studentů k tomu přispívá program „buddies“, vybraní, jazykově dobře 
vybavení studenti pomáhají svým zahraničním kolegům s integrací a lepší orientací 
ve škole i Praze. Pokračuje společné hodnocení klauzur českých a anglických 
programů, kdy hodnocení probíhá v češtině a v angličtině. Podporujeme zvyšování 
jazykové vybavenosti pedagogů i nepedagogických pracovníků. Tady ovšem často 
narážíme na jejich nezájem a pasivitu. 

DAMU je stále členem ENCATC, mezinárodní organizace pro kulturní politiku a 
managementu. Michal Lázňovský je členem správní rady ENCATC.  
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12 EVALUACE 

12.1 Evaluace výuky 

 
Evaluaci činnosti fakulty se věnuje Komise pro vnitřní hodnocení DAMU, která 
zejména:  

- koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí 
činnosti dané fakulty AMU 

- zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti 
za příslušnou fakultu, 

- ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací, 

- může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké 
rady fakulty při projednávání návrhů na  akreditace nových studijních 
programů či reakreditace stávajících studijních programů 

- může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na 
základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady. 

Souhrnná zpráva Komise pro vnitřní hodnocení za akademický rok 2017/2018 je 
v Příloze č. 10. 

 

  



Výroční zpráva o činnosti DAMU / 2018 

43 

 

13 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DIVADELNÍ FAKULTY AMU V PRAZE 

ZA ROK 2018 

Přílohou této zprávy jsou dva tabulkové přehledy: 

A DAMU 2018 rozpočet: sestava rozpočtu předkládaná na AS AMU (únor 
2018) a AS DAMU (3. 4. 2018) 

- příloha č. 11a VZ DAMU 2018 

B DAMU 2018 skutečnost/rozbor hospodářského výsledku: sestava 
ukazující v rozpočtové struktuře údaje z účetnictví za rok 2018 

- příloha č. 11b VZ DAMU 2018 

Pozn: Výroční zpráva o hospodaření fakulty nezahrnuje ukazatele a výsledky za projekt 
„Zajištění kvality studia na AMU a posílení reflexe nejnovějších trendů v umělecké praxi“ 
spolufinancovaného z OP VVV pod č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002404. 

13.1 Hlavní činnost fakulty 

Výnosy (zdroje) hlavní činnosti: 

a) Plán/rozpočet: 

Plánovaný objem zdrojů činil 91 875 tis. Kč, z čehož 7 549 tis. Kč tvořil souhrnně 
stav neinvestičních fondů DAMU – Fondu odměn (FO DAMU, 2 573 tis. Kč) 
a Fondu provozních prostředků (FPP DAMU, 2 603 tis. Kč) po započtení 
rozděleného HV v DČ po zdanění za rok 2017 a dále Stipendijního fondu (SF 
DAMU, 2373 tis. Kč), které jsou čerpány dle potřeb fakulty.  

Plánované čerpání z neinvestičních fondů DAMU bylo rozpočtováno ve výši 2 072 
tis. Kč, tím pádem plánovaný objem zdrojů v HČ činil 86 398 tis. Kč.  

A dále bylo 36 tis. Kč převedeno z roku 2017 do Fondu účelově určených 
prostředků na dokončení projektů (SGS) schválených na rok 2017.  

Podíl hlavního příspěvku ze Státního rozpočtu ČR (kapitola MŠMT/TA01) na 
celkovém plánovaném objemu zdrojů činil 70 % (63 786 tis. Kč).  

Plánované účelově určené prostředky (DKR, SGS, CRP, IP, NAKI, SFK, CRP, PGS, 
Erasmus, DILIA…) pak byly rozpočtovány v souhrnné výši 14 425 tis. Kč (cca 16 % 
výnosů HČ DAMU v 2018).  

Ostatní výnosy (z programů CŽV, placených studijních programů v AJ či poplatky 
z přijímacího řízení) byly rozpočtovány v odhadované výši 6 078 tis. Kč.  

b) Skutečnost: 
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Skutečný objem zdrojů dosáhl 97 711 tis. Kč (což je nárůst oproti plánu o (+) 5 
836 tis. Kč). Do částky 97 711 tis. Kč jsou započítány veškeré disponibilní zdroje 
neinvestičních fondů DAMU (pozn. jako kdyby byly všechny fondy plně 
vyčerpány). V případě započítání pouze čerpaných prostředků z neinvestičních 
fondů DAMU pak skutečný objem zdrojů činil 90.974 tis. Kč, což reálně znamená 
navýšení o (+) 4576 tis. Kč (vůči plánovanému objemu zdrojů ve výši 86 398 tis. 
Kč). Do tohoto navýšení se promítly zejména tyto skutečnosti: 

- Mimořádné navýšení příspěvku ze SR (kap. MŠMT) do TA01 směřující 
výhradně na posílení mzdových prostředků, resp. pro účelově určené 
čerpání na odměny pedagogů a zaměstnanců fakulty, a to ve výši (+) 1 080 
tis. Kč, vč. zákonných odvodů. 

- Nižší než plánované čerpání z neinvestičních fondů DAMU ve výši (–) 470,5 
tis. Kč (v případě FO o 423 tis. Kč méně, v případě FPP o 297,5 tis. Kč méně 
a v případě SF o 250 tis. Kč více). 

- Mimořádný příspěvek na mezinárodní činnost v podobě navýšení FPP 
DAMU (+ 200 tis. Kč), z něhož bylo v roce 2018 čerpáno celkem (+) 189 tis. 
Kč (oproti plánu). 

- Mimořádné dílčí výnosy – z habilitačního řízení před UR DAMU dle výnosu 
rektora č. 1/2017 (+) 19,6 tis. Kč, dále nižší příspěvky na studium 
zahraničních studentů studujících v češtině (–) 26,2 tis. Kč (nižší než 
odhadované v době sestavování rozpočtu), nižší příspěvky na podporu 
studia v doktorských studijních programech (– 83,6 tis. Kč) dle skutečnosti 
v průběhu roku 2018, mimořádné výnosy z působení a prezentace fakulty 
na zahraničních festivalech (+136,1 tis. Kč) či domácích festivalech 
a spolupořádaných akcích (+132,44 tis. Kč).  

- Vyšší než očekávané výnosy z poplatků za přijímací řízení (+) 112,5 tis. Kč. 

- Vyšší alokace na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKR) o (+) 436 tis. Kč či na 
studentskou grantovou soutěž (SGS) o (+) 80 tis. Kč v průběhu roku (tj. 
finálně až po sestavení a schválení rozpočtu), vyšší příspěvky na program 
Erasmus (ostatní mobility) při zohlednění příspěvku na ak. rok 2018/2019 
(+191,2 tis. Kč) 

- Snížení výnosů z programů celoživotního vzdělávání (CŽV) oproti plánu 
o (–22,85 tis. Kč) a zvýšení výnosů v anglických programech DAMU (+) 
o 2.190,5 tis. Kč (při zohlednění výnosů z programu za ZS 2018 v rámci 
nového ak. roku 2018/2019). 

- Vyšší výnosy z darů (+25 tis. Kč), výnosy (náhrady škody) ve výši (+) 6 tis. 
Kč. 

- Schválení projektu v rámci programu Creative Culture „Systém segmentace 
diváků v evropských divadlech“, což znamenalo pro rok 2018 neplánované 
výnosy ve výši (+) 580,63 tis. Kč. 

Náklady hlavní činnosti 

a) Plán/rozpočet: plánovaný objem nákladů činil 85 529 tis. Kč.  
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b) Skutečnost: 

Skutečný objem nákladů dosáhl výše 86 992 tis. Kč, což představuje zvýšení o (+) 
1463 tis. Kč. 

- Tento objem nákladů zohledňuje jednak navýšení zdrojů mzdových 
prostředků o (+) 1 080 tis Kč (včetně zákonných odvodů) daných již 
uvedeným mimořádným navýšením příspěvku ze státního rozpočtu (TA01), 
současně reflektuje nižší než rozpočtované čerpání mzdových prostředků 
(bez odvodů) v rámci akreditovaných anglických programů fakulty (– 325 
tis. Kč). 

- Do skutečných nákladů se promítlo zřízení Sociálního fondu AMU od 1. 5. 
2018, do kterého se odvedlo za DAMU (HČ) oproti plánu celkem (+) 352 tis. 
Kč za rok 2018.  

- Celkově díky vyšším mzdovým výdajům vzrostly také zákonné odvody (cca 
o 188 tis. Kč). V celkovém vyjádření souhrnné mzdové výdaje, vč. 
zákonných odvodů a nově zavedenému odvodu do Sociálního fondu AMU, 
vzrostly oproti plánu o (+) 2 272 tis. Kč. 

- Dále došlo k navýšení ostatních nákladů o cca (+) 700 tis. Kč, které jde 
primárně na vrub většímu objemu vyplacených stipendií, než bylo 
plánováno. Celkový objem stipendií činil v roce 2018 celkem 7 533 tis Kč, 
z čehož hlavní kategorie tvoří stipendia pro doktorandy ve výši 3 842 tis. 
Kč, dále 946,5 tis. Kč ze SGS, 412 tis. Kč z DKR, 120 tis. NAKI a 373 tis. Kč 
z institucionální podpory (IP) na realizaci dlouhodobého záměru AMU. Ze 
Stipendijního fondu DAMU bylo v 2018 vyplaceno celkem 1 050 tis. Kč, na 
mezinárodní aktivity (mimo IP) pak dalších 186 tis. Kč formou stipendií.  

- Současně v rámci ostatních neinvestičních výdajů došlo k nižšímu než 
plánovanému čerpání na služby o (–) 1 835 tis. Kč (opravy a udržování, 
cestovné, náklady na reprezentaci, nájemné či ostatní služby). Skutečné 
náklady na materiál byly pouze mírně vyšší, než bylo rozpočtováno (o cca + 
181 tis. Kč).  

- Díky programům CŽV a zejména studijním programům v anglickém jazyce 
byly skutečné RN (režijní náklady) o (+) 147 tis. Kč vyšší, než bylo 
rozpočtováno. 

- Obecně souhrnně nižší výdaje a úspory v oblasti služeb/materiálu (– 1 654 
tis. Kč) se projevily a umožnily vyšší než plánované výdaje na stipendia a 
zejména mzdové výdaje. 

13.2 Doplňková činnost 

- Klíčovým zdrojem pro plnění fondů fakulty (Fond odměn, Fond provozních 
prostředků, FRIM) je doplňková činnost, jejíž těžiště leží v pronájmu prostor 
fakulty (prodejna Manufaktura, taneční sály a další učebny fakulty) a ve 
službách nahrávacího studia. Vedle toho fakulta pořádá program DAMU 
junior, přípravné kurzy či krátkodobé stáže pro zájemce z ČR i zahraničí. 
Dílčí, byť minimální prostředky získává fakulta, resp. jednotlivé katedry, 
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z prodeje publikací skrze NAMU. Letní školu DAMU v roce 2018 fakulta 
nepořádala, resp. pro nízký zájem zrušila.  

- Celkový objem výnosů za rok 2018 dosáhl 3.793 tis. Kč a na jeho dosažení 
byly vynaloženy především náklady mzdové (cca 81 % z celkových nákladů 
v DČ), a to zejména v úseku technické a hospodářské správy (cca ¾ 
mzdových nákladů DČ), dále u pracovníků zvukového studia (cca 15%) 
a samozřejmě i ve spojení s výkony pedagogickými (cca 10%). Včetně 
režijních nákladů odváděných rektorátu ve výši 455 tis. Kč a dalších druhů 
nákladů činili celkové náklady na doplňkovou činnost 1 383 tis. Kč. Hrubý 
zisk z doplňkové činnosti DAMU tedy činil v roce 2018 celkem 2 410 tis. 
Kč, resp. do fondů DAMU (FRIM, FO, FPP) se rozdělil hospodářský 
výsledek po zdanění v celkové výši 2.239 tis. Kč. 

- Primárně díky nižším než plánovaným výdajům v DČ (zejména v oblasti 
mzdových výdajů – cca o 30 %) a zároveň mírně nižším skutečným 
výnosům (v porovnání s plánem, resp. odhadovanými výnosy DČ pro r. 
2018), zejména díky nerealizované Letní škole DAMU, činí rozdíl v hrubém 
hospodářském výsledku cca (+) 360 tis. Kč, tj. v DČ dosáhla DAMU vyšší 
hrubého HV oproti plánu, a to celkem o cca 360 tis. Kč. 

13.3 Fondy fakulty 

a) Čisté navýšení fondů fakulty (HV z DČ po zdanění) plynoucí z doplňkové činnosti 
činilo za rok 2018 celkem 2 239 tis. Kč. S ohledem na celkový stav fondů plánuje 
vedení fakulty významným způsobem použít přírůstek za rok 2018 ve prospěch 
rozpočtu v roce 2019. Stavy fondů k 31. 12. 2018, včetně navýšení 
z hospodářského výsledku 2018 činí: 

- Stipendijní fond DAMU (Stip. F DAMU): 2 102 tis. Kč 

- Fond odměn (FO DAMU): 2 883 tis. Kč 

- Fond provozních prostředků (FPP DAMU): 2 871 tis. Kč  

- Fond reprodukce investičního majetku (FRIM DAMU): 2 520 tis. Kč 

13.4 Investice 

Investice byly v roce 2018 opět realizovány převážně z FRIMu, přičemž z toho 
fondu bylo v roce 2018 vynaloženo na investiční výdaje celkem 2.268 tis. Kč, z toho 
částkou 806 tis. Kč přispěl na investice DAMU centrální FRIM CP (centrální 
prostředky/rektorát) a částkou 1.462 tis Kč pak FRIM DAMU. V rámci investičních 
výdajů (FRIM) Divadelní fakulta realizovala další fázi rozšíření systému EPS v rámci 
budovy DAMU (517 tis. Kč), vybavila další výukové a studijní prostory (KALD, KS) 
klimatizačním zařízením (725 tis. Kč), část investičních prostředků směřovala do 
dofinancování akce opravy vikýřů ve 4. patře traktu Karlova/Katedra scénografie (368 
tis. Kč) či akce modernizace sociálního zařízení v traktu Karlova (139 tis. Kč), 
realizovala se také projektová příprava a zpracování projektové dokumentace pro 
stavební akci modernizace a opravy šatek a sociálek KALD v traktu Řetězová 
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plánovanou na rok 2019 (162 tis. Kč) a byl pořízen nový server v rámci technologické 
obnovy (357 tis. Kč).  

Kromě čerpání prostředků FRIM byla část prostředků hlavního příspěvku MŠMT 
TA 01 převedena se souhlasem MŠMT na investiční prostředky a využita na pořízení 
nového audio/video vybavení pro zpracování studijních a školních záznamů 
a materiálů (116 tis. Kč). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, 10. 5. 2019 

 

VZ o hospodaření DAMU zpracovala: Ing. Iva Štveráková, tajemnice DAMU 


