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Koncepce řízení katedry produkce v letech 2019 - 2023 

Po zhruba dvanácti letech ve vedení katedry nepřináším na následujících stránkách revoluční koncepci, 

která by katedru produkce vrhla novým a nečekaným směrem. Snad se mi ale na následujících stránkách 

podaří shrnout, kde spatřuji příležitosti a hrozby, které před katedrou stojí a které, zpravidla již běžící 

iniciativy a projekty mám v plánu dovést ke zdárnému konci a kam toto pracoviště směřovat. 

Bakalářský program 

Vzhledem k tomu, že v minulých měsících byl dokončen a odevzdán akreditační spis bakalářského programu 

produkce, nemám v úmyslu na bakalářské úrovni prosazovat a provádět v nejbližší době žádné koncepční 

změny. Úkolem dalšího období bude stávající plány jednak upřesnit a dopracovat (např. konkrétní podobu 

státních zkoušek) a následně připravit a realizovat všechny inovace, které aktualizovaný studijní program 

přináší. Konkrétně se jedná zejména o rozšíření praktické části výuky o povinné stáže, jejichž konkrétní 

podobu a náplň je třeba ve spolupráci s vytipovanými potenciálními partnery konkretizovat a připravit. 

V rozsahu, který podaný návrh studijního programu umožňuje, dál hodlám hledat a podporovat možnosti 

dalšího propojování naší výuky s výukou na ostatních katedrách DAMU a sesterských katedrách na HAMU a 

FAMU. Zájem o takovou spolupráci mimo jiné vyplývá i z výstupů evaluačních procesů, které se v posledních 

letech úspěšně zaběhly díky iniciativě vedení školy a fakulty. Průběžné hodnocení ze strany studentů také 

přineslo řadu námětů na korekci obsahu, případně formy a organizace výuky jednotlivých předmětů. Často 

jde o poptávku po ještě větší míře propojení výuky s praxí, která je v případě bakalářského programu 

základní metodou, kterou mám nicméně v úmyslu na úrovni jednotlivých předmětů dále prosazovat a 

podporovat. 

Magisterský program 

Stávající podobu magisterského studijního programu považuji - na rozdíl od toho bakalářského - za v zásadě 

zdařilou vývojovou mezifázi, která předznamenala další koncepční posun. Její inovaci považuji za 

nejzásadnější úkol, který před katedrou pro nejbližší období leží. V průběhu nadcházejícího akademického 

roku 2019/2020 je třeba formulovat základní obrysy programu nebo programů tak, aby v druhé polovině 

roku 2020 bylo možno finalizovat akreditační spis. Jelikož důkladnější zhodnocení stávající podoby 

programu, potřebné analýzy a koncepční diskuze jsou teprve před námi, nechci předjímat, jakým směrem 

se má katedra vydat. Jasné je, že možností je mnoho – od zachování jednoho studijního programu, přes 

jeho rozdělení na specializace ve smyslu vysokoškolského zákona (tedy etablování jednotlivých směrů, které 

v současnosti v rámci oboru interně rozeznáváme, nejspíše ale v jiné struktuře), po zavedení více než 

jednoho magisterského programu.  

Diskutujeme zatím jak o možnosti rozlišení studijních plánů podle různých pracovních pozic (producent, 

manažer repertoárového divadla, festivalový manažer atd.), ale také o jejich zaměření na uchazeče 
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 v odlišné fázi pracovní kariéry a s odlišným předchozím vzděláním a praxí. Tím mám na mysli např. možnost 

vedle stávajícího modelu navazujícího studia vytvořit nový studijní programu pro profesionály, kteří 

v průběhu např. umělecké kariéry dospěli k rozhodnutí věnovat se dále namísto toho (nebo vedle toho) 

produkční či manažerské práci. Je nasnadě, že takový program by mohl mít podobu kombinovaného studia. 

Náznaky zájmu o něj na katedru přicházejí z různých stran, konkrétnější průzkum ale ještě neproběhl. 

V tomto směru tedy plánuji v příštích měsících sesbírat informace a podněty z profesní sféry a v diskuzi 

s plénem katedry a vedením fakulty přijmout rozhodnutí o směru, kterým se katedra vydá, do konce 

letošního roku. 

Magisterské studium v anglickém jazyce bylo sice před dvěma lety úspěšně restartováno a do závěrečné 

fáze studia bez větších komplikací dospěly čtyři studentky, potýká se ale se střídavým zájmem uchazečů. Do 

velké míry za to mohou rezervy v propagaci tohoto „produktu“, na které se hodlám zaměřit v případě, že 

katedra dospěje k rozhodnutí v tomto programu pokračovat, respektive ho nově akreditovat. Přestože 

příjmy programu finančně pokryjí vlastní náklady, naráží na limit fyzických a personálních kapacit katedry a 

bude třeba zvážit, zda studium pro cizince patří mezi priority katedry. V tuto chvíli o tom mám pochybnosti. 

Doktorský program 

Zavedení doktorského studia se opakuje ve všech třech mých předchozích koncepcích předkládaných u 

příležitosti výběrových řízení na vedoucího katedry. Katedra produkce přesto stále akreditovaný doktorský 

studijní program nemá. K určitému posunu nicméně v poslední došlo, a to v podobě spolupráce s katedrou 

produkce HAMU, kde ke studiu v končícím akademickém roce nastoupily dvě absolventky KP DAMU a které 

tam realizují svůj výzkum pod vedením našich pedagogů, kteří se stali členy příslušné oborové rady. Jelikož 

katedra stále nedisponuje dostatečným počtem docentů a profesorů, je cesta spolupráce s jinými programy 

v krátkodobém horizontu jedinou možností. Vedle běžící spolupráce s HAMU jsem zahájil komunikaci na 

téma společného postupu v oblasti doktorského stupně studia také s novým vedením KP FAMU. Jsem 

přesvědčen, že společný program všech „produkcí“ na AMU by přinesl nové možnosti, včetně např. 

společného studia v angličtině, a mohl by nastartovat i užší spolupráci v dalších záležitostech. Každopádně 

stávající stav považuji za provizorní, a pokud se výše zmíněná spolupráce ukáže jako nerealizovatelná, budu 

dále usilovat o akreditaci vlastního doktorského studijního programu katedry.  

Celoživotní vzdělávání 

Otázku zavedení programu celoživotního vzdělávání v současné době nepovažuji za aktuální. Jak jsem uvedl 

výše v případě magisterského programu v angličtině a rozvádím dále v odstavcích věnovaných 

personálnímu a prostorovému zabezpečení provozu katedry, se stávajícími kapacitami není podle mého 

názoru reálné v nejbližší době ucelený program celoživotního vzdělávání zavést. Nicméně budu dál usilovat 

v rámci možností katedry o realizaci jednotlivých seminářů, přednášek a dílen věnujících se nejpalčivějším 

oblastem naší profese, což považuji jednak za důležitou službu profesní sféře, ale také za vhodný způsob 

zviditelňování katedry. 
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 Výzkum a publikační činnost 

V rámci probíhajícího inovačního projektu OPVVV vznikne v rámci katedry v letošním roce řada nových 

publikací, překladů zahraničních odborných titulů a dalších studijních opor. V běhu je také tvorba druhé 

kolektivní monografie interních pedagogů z cyklu Produkce a management divadla v ČR; ta třetí a zároveň 

poslední se připravuje. V nejbližším akademickém roce realizaci všech těchto projektů považuji za maximum 

možného.  

V dlouhodobějším horizontu plánuje katedra publikaci na téma výzkumu a segmentace publika, která má 

vzniknout v rámci probíhajícího mezinárodního projektu ASSET, podpořeného grantem programu Kreativní 

Evropa. Určitou naději pro navýšení publikační činnosti a příspěvků na konferencích v rámci našeho oboru 

také vkládám do zmíněných studentek doktorského studia. Pokud se ale má úroveň a rozsah výzkumné 

činnosti na KP v budoucnu zásadně posunout, je po mém soudu nezbytné usilovat o grantovou podporu 

většího rozsahu, která by umožnila navýšit stávající personální kapacity katedry. V nejbližší době se nabízí 

výzva Technologické agentury Akademie věd (TAČR), pro kterou v této době hledám vhodný projektový 

záměr.  

 

Zahraniční spolupráce  

Zahraniční aktivity katedry jsou spojené zejména s naším členstvím v síti ENCATC (European Network on 

Cultural Management and Policy). Hlavním cílem nadále zůstává vyhledávat a získávat nové partnery pro 

výměnné studijní pobyty v rámci programu Erasmus+, kterých nemá katedra v současné době odpovídající 

počet, respektive nepovažuji některé z nich za dostatečně kompatibilní. Další mé snahy se zaměřují na 

průzkum a vyhledávání potenciálních partnerů pro realizaci tzv. joint degree v oblasti mezinárodního 

kulturního managementu, který by mohl další z variant budoucího směřování magisterského studia vedle 

těch, které jsem uvedl v příslušné části této koncepce. 

 

Personální, prostorové a finanční zajištění  

Nezbývá mi než na tomto místě znovu konstatovat, že objem finančních prostředků, které má katedra 

k dispozici k zajištění svých základních činností (tj. výuky v bakalářském a magisterském programu) je 

zoufale nedostatečný. Složení pedagogického sboru katedry je podle mého názoru téměř optimální, byť si 

uvědomuji drobné rezervy v zapojování nejmladší generace odborníků do výuky. Není ale možné vyžadovat 

od pedagogů odpovídající přípravu, vlastní badatelskou činnost nebo průběžnou inovaci výuky za stávajících 

mzdových podmínek panujících na AMU. To je hlavní a zásadní omezení dalšího rozvoje katedry. Bohužel na 

úrovni katedry nevidím z této situace východisko, ani valné možnosti, jak přispět k řešení této situace, než 

je podpora vedení školy v jejích snahách prosadit systémové řešení na úrovni MŠMT. Dílčí cíle jsou 

dosažitelné jen grantovou činností, jak jsem zmínil výše např. v řádcích věnujících se výzkumu. 
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 Vedle chybějících prostředků na mzdy je dlouhodobě nejpalčivějším problémem katedry nedostatek 

docentů a profesorů. Ani v této oblasti jsem v minulých obdobích nebyl úspěšný, nicméně interní 

pedagogové střední generace nasbírali v posledních letech snad dostatečné pedagogické zkušenosti a budu 

se je maximální měrou snažit motivovat k habilitaci. Za svou osobu se zavazuji o habilitaci se v rámci tohoto 

případného funkčního období v pozici vedoucího katedry ucházet. 

Dalším významným omezením v dalším rozvoji katedry jsou prostorové kapacity. Prostorové možnosti 

katedry se podařilo i díky vstřícnosti KALD racionalizovat a následně materiálně vybavit, nadále ale 

významně limitují případné navyšování objemu výuky. Ani tady ale katedra nedokáže situaci vlastními silami 

změnit a nezbývá jí, než svým dílem přispívat např. k efektivnímu sdílení prostor nebo na úrovni fakulty 

probíhajícímu hledání prostor nových. 

Závěrem chci ocenit narůstající samostatné a dobrovolné aktivity studentů katedry a jejich průběžné 

zapojování se do koncepčních i provozních činností katedry. Díky rozsáhlejším a sofistikovanějším 

evaluačním procesům se v posledních letech ještě intenzivněji projevil jejich nezměrný potenciál přinášet 

inovace ve výuce i dalších oblastech a následně také ochota je pomáhat realizovat. Chci proto hledat a 

prosazovat nástroje a způsoby materiální i nemateriální podpory těchto iniciativ. 

 

V Praze dne 22. května 2019 

 

 

 

MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. 


