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1.  Ú V O D N Í  S L O V O

Milé studentky a milí studenti,

průvodce studiem, který jste právě otevřeli, má ambicí stát se Vám užitečnou pomůckou pro řadu 
situací, se kterými se během svého studia na DAMU setkáte. 

Naše fakulta, stejně jako celá společnost, se nachází v době poznamenané řadou krizí a výzev. 
Ty přinášejí postupnou změnu paradigmatu prakticky ve všech oblastech prostupujících Vaše 
studium. Vnímejte prosím tohoto průvodce jako snahu o zaznamenání současného stavu, 
jako nástroj pro lepší orientaci nejen v základních kamenech akademického života nebo ve 
struktuře naší školy a fakulty, ale také v řadě souvisejících témat a podpůrných služeb, které 
na DAMU v průběhu posledních let a měsíců vystoupily do popředí a stávají se součástí naší 
každodenní reality. I zde platí, že vývoj fakulty a proměnu studentského života nelze zastavit, 
proto pochopitelně nenajdete na následujících stránkách odpověď na všechno, co by Vás mohlo 
zajímat. Proměna čeká v tomto roce například divadlo DISK, které chce v celofakultní diskusi 
redefinovat svoji misi. Vzejdou z ní nepochybně závěry, které budou mít vliv nejen na využívání 
služeb DISKu pro naplňování vzdělávacích cílů kateder, ale také na to, jak je můžete využívat Vy. 
Vývoj bezpochyby zasáhne i do dalších oblastí, o kterých Vás budeme informovat. Také proto je 
průvodce dostupný pouze v online verzi, která bude každý rok aktualizována.

Při sestavování průvodce jsme vycházeli z předpokladu, že při intenzivním studiu na Divadelní 
fakultě je nesnadné dozvědět se o všech možnostech, příležitostech a povinnostech, které Vám 
škola nabízí či po Vás požaduje. Snažili jsme se zúročit také zkušenosti s řešením studijních 
situací a popsat nejčastější případy tak, aby Vám byly pomůckou při zvažování nejlepších řešení 
ve Vašem případě. Nic to ale nemění na faktu, že studijní oddělení i studijní proděkan jsou Vám 
nadále k dispozici pro hledání optimálních cest v nestandardních situacích. 

Věřím, že nejen průvodce, ale především studium a tvůrčí činnost na DAMU budou pro Vás 
inspirativní a obohacující a stanou se Vám cennou životní zkušeností pro další profesní i osobní 
život. 

Mgr. Michal Somoš, 
proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost



6 OBSAH     

2 .  H A R M O N O G R A M  A K A D E M I C K É H O  R O K U

Studium i další události na DAMU se řídí fakultním harmonogramem akademického roku, 
který vyhlašuje děkan obvykle v červnu na následující akademický rok. Navazuje na jednotný 
harmonogram akademického roku AMU, který vyhlašuje rektorka. Ve fakultním harmonogramu, 
který naleznete na webu fakulty, jsou uvedeny např. termíny začátku jednotlivých semestrů, 
termíny zápisů předmětů, zkoušková období, období prázdnin, termín zápisu do nového 
akademického roku, termíny státních závěrečných zkoušek a přijímacího řízení a také třeba 
termíny festivalů pořádaných na DAMU.

Akademický rok začíná vždy 1. října a končí 30. září roku následujícího a člení se na zimní  
a letní semestr. Výuka je organizována zpravidla v prezenční formě studia podle týdenních nebo 
semestrálních rozvrhů.

3 .  A M U  V  K O S T C E

Akademie múzických umění v Praze je se svými přibližně 1 500 studujícími největší uměleckou 
školou v České republice. Svým studentům a studentkám nabízí rozvoj jejich talentu  
a prohlubování specifického osobnostního projevu v divadelních, filmových, hudebních a tanečních 
oborech. Jejími absolventy a absolventkami je řada významných osobností, které formovaly 
podobu umělecké scény nejen v Česku a Československu, ale po celém světě.

Vědecká činnost je vedle umělecké a vzdělávací činnosti jedním ze základních poslání Akademie 
múzických umění v Praze a v řadě oborů patří AMU k předním českým i evropským vědeckým 
pracovištím. Vědecké aktivity jsou rozvíjeny na všech třech fakultách AMU v individuálních, 
katederních i interdisciplinárních projektech. Mezi výzkumnými záměry dlouhodobě převažuje 
základní výzkum v oblasti uměnovědy, metodicky opřený nejčastěji o historický, antropologický 
či psychologický přístup. Jeho dominantními oblastmi jsou divadlo, hudba, tanec, film, fotografie, 
restaurování a moderní audiovizuální formy. Aplikovaný výzkum je na AMU soustředěn na 
specializovaných pracovištích na poli akustiky, optiky a restaurování i archivace audiovizuálního 
materiálu. V posledních letech se kromě toho stále důrazněji prosazuje výzkum prostřednictvím 
umění či výzkum založený na propojení teorie s praxí.

Akademie múzických umění v Praze byla založena 27. října 1945 dekretem č. 127 prezidenta 
Edvarda Beneše o zřízení vysoké školy „Akademie musických umění v Praze“. Prvním 
akademickým rokem se stal rok 1946/1947. V § 1 zmíněného dekretu se uvádí: „Tato vysoká škola 
má 4 odbory, a to odbor hudební, odbor dramatický, odbor taneční a odbor filmový.“ Postupem 
času se z některých odborů staly fakulty a Akademie múzických umění se zabydlela v centru Prahy 
v několika historicky cenných objektech. Filmová a televizní fakulta (FAMU) dnes sídlí v paláci 

https://www.damu.cz/cs/studium/harmonogram-skolniho-roku/harmonogram-akademickeho-roku-2/
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Lažanských na nábřeží řeky Vltavy, Divadelní fakulta (DAMU) v paláci Kokořovských v Karlově ulici 
a Hudební a taneční fakulta (HAMU) ve dvou palácích na Malé Straně – Lichtenštejnském  
a Hartigovském.

V čele AMU stojí rektorka a prorektoři a dále ve věcech finančních a provozních kvestor. 

PhDr. Ingeborg Radok Žádná – rektorka AMU 
Prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. – prorektor AMU pro studijní a pedagogické záležitosti 
Prof. Mgr. Jan Hančil – prorektor AMU pro mezinárodní vztahy, uměleckou činnost a styk  
s absolventy a veřejností 
Ing. Filip Malý – prorektor AMU pro rozvoj  
Ing. Tomáš Langer, Ph.D. – kvestor AMU

Samosprávním voleným orgánem akademie je Akademický senát AMU, ve kterém mají své 
zastoupení vyučující a studující všech fakult AMU. Volby se konají jednou za tři roky a kandidovat 
do senátu může kdokoliv z členstva akademické obce, kdo chce aktivně formovat akademické 
prostředí na AMU či prosadit konkrétní změnu na celoškolní úrovni.

Součástmi AMU jsou tři fakulty a několik celoškolních výukových, uměleckých, ubytovacích  
a servisních zařízení:

Divadelní fakulta (DAMU) 
Karlova 26, 116 65 Staré město 
doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek – děkan

Filmová a televizní fakulta (FAMU) 
Smetanovo nábř. 2, 110 00 Staré Město( 
PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA – děkanka

Hudební a taneční fakulta (HAMU) 
Malostranské nám. 213, 118 00 Malá Strana 
Prof. Ivan Klánský – děkan

Centrum jazykové přípravy (CJP) 
Malostranské nám. 12, 118 00 Malá Strana 
Mgr. Klára Bicanová, Ph.D. – vedoucí

Centrum pohybové přípravy, sportu a rehabilitace (CPPSR) 
Malostranské nám. 12, 118 00 Malá Strana 
Mgr. Sabina Fiřtová  – vedoucí

Nakladatelství (NAMU) 
Malostranské nám. 12, 118 00 Malá Strana (vchod z ulice Tržiště – mezi č.p. 16 a 18) 
Mgr. Jan Heller, Ph.D. – ředitel

https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/akademicky-senat/
mailto:karel.tomanek%40damu.cz?subject=
mailto:andrea.slovakova%40famu.cz?subject=
mailto:ivan.klansky%40hamu.cz?subject=
mailto:klara.bicanova%40amu.cz?subject=
mailto:sabina.firtova%40amu.cz?subject=
mailto:jan.heller%40amu.cz?subject=
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Galerie (GAMU) 
Malostranské náměstí 12, Praha 1 (vchod z průchodu do ulice Tržiště) 
www.gamu.cz

Kolej  
Hradební 7, 110 00 Praha 1 
Ing. Andrea Zíková – vedoucí

Počítačové centrum (PC) 
Malostranské nám. 12, 118 00 Malá Strana 
Ing. Václav Obadálek – vedoucí

Učební a výcvikové středisko Poněšice  
373 41 Hluboká nad Vltavou 
Petr Hrouzek – vedoucí

Učební, výcvikové a ubytovací středisko Beroun 
Barrandova 30, 266 01 Beroun 4 
Jiří Zavadil – správce

Kontakt – sídlo, fakturační adresa i oficiální korespondenční adresa: 
Akademie múzických umění v Praze (AMU v Praze) 
Malostranské nám. 12,   
118 00 Malá Strana Praha 1  
+420 234 244 511 
info@amu.cz 
datová schránka: ikwj9fx

Více informací o AMU hledejte na www.amu.cz

4 .  D I VA D E L N Í  FA K U LTA  A M U  –  Z Á K L A D N Í  I N F O R M A C E ,  
O R G A N I Z A Č N Í  S T R U K T U R A ,  A K A D E M I C K É  O R G Á N Y

Divadelní fakulta AMU (DAMU) je přední vzdělávací, výzkumnou a uměleckou akademickou 
institucí s akademickou obcí čítající na 511 studujících a 125 akademických pracujících. 

DAMU vzdělává své studujíci v 10 bakalářských, 1 čtyřletém magisterském, 17 navazujících 
magisterských a 5 doktorských akreditovaných vysokoškolských studijních programech. Výuka 
také probíhá v dvou akreditovaných kurzech celoživotního vzdělávání.

 
 

http://www.gamu.cz
mailto:andrea.zikova%40amu.cz?subject=
mailto:vaclav.obadalek%40amu.cz?subject=
mailto:petr.hrouzek%40amu.cz?subject=
mailto:jiri.zavadil%40amu.cz?subject=
mailto:info%40amu.cz?subject=
http://www.amu.cz
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Organizačně je fakulta rozčleněna na děkanát, sedm kateder, tři výzkumné ústavy a tři účelová 
zařízení: 

Děkan – doc. Mgr. MgA. Karel František Tománek 
Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost – doc. RNDr. Mgr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D. 
Proděkan pro mezinárodní záležitosti – doc. Marek Bečka   
Proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti a uměleckou činnost – Mgr. Michal Somoš 
Tajemník fakulty – Mgr. Jan Sedláček, Ph.D.

Katedra činoherního divadla 
Prof. Jan Burian – vedoucí 
Bc. Tomáš Kilbergr – tajemník

Katedra alternativního a loutkového divadla 
Ing. Branislav Mazúch – vedoucí 
Jitka Nohová – tajemnice

Katedra autorské tvorby a pedagogiky 
MgA. Hana Malaníková, Ph.D. – vedoucí 
Ing. Eva Aljanabi – tajemnice

Katedra scénografie 
Doc. Jan Štěpánek – vedoucí  
MgA. Tereza Škorpilová – tajemnice

Katedra výchovné dramatiky 
Doc. Radek Marušák – vedoucí 
Marie Pejřimovská – tajemnice

Katedra produkce 
MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. – vedoucí 
Bc. Dita Nekolná – tajemnice 

Katedra teorie a kritiky 
MgA. Jan Jiřík, Ph.D. – vedoucí  
Zdenka Listoňová – tajemnice 

Ústav teorie scénické tvorby 
Prof. Zuzana Sílová, Ph.D. – ředitelka

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví  
Doc. Martina Musilová, Ph.D. – ředitelka

Výzkumný ústav divadla alternativního, loutkového a specifického 
Prof. Miloslav Klíma – ředitel

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-cinoherniho-divadla/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-alternativniho-a-loutkoveho-divadla/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-autorske-tvorby-a-pedagogiky/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-scenografie/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-produkce/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-teorie-a-kritiky/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/ustav-teorie-scenicke-tvorby/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/ustav-pro-vyzkum-a-studium-autorskeho-herectvi/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/vyzkumne-pracoviste-kald/
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Účelovými zařízeními jsou Knihovna DAMU, Divadlo DISK a Zvukové studio DAMU. Podrobnější 
informace o nich se dočtete v další části průvodce.

Akademický senát je samosprávným orgánem fakulty a významně se podílí na rozhodování  
o klíčových záležitostech ve fungování DAMU. Jeho 13 členů a členek je voleno z řad studujících 
a akademických pracujících DAMU na funkční období 3 roky do dvou komor: 8 členů/členek 
pedagogické komory a 5 členů/členek studentské komory.  
Senát fakulty mimo jiné volí a odvolává děkana/děkanku, schvaluje rozpočet fakulty a strategické 
dokumenty a schvaluje, projednává a vyjadřuje se k řadě dalších důležitých témat.

Umělecká rada fakulty je kolektivní orgán jmenovaný děkanem/děkankou, složený jak z akademiků 
a akademiček DAMU tak i z externích odborníků a odbornic. Projednává a schvaluje zejména 
odborné záležitosti týkající se akreditací studijních programů a složení státnicových komisí a také 
vykonává působnost v habilitačním a profesorském řízení.

Na DAMU je dále zřízená řada komisí a rad, které jsou specificky zaměřeny na působnost  
v konkrétní oblasti. Některé z nich dále zmiňuje tento průvodce, jejich úplný přehled pak naleznete 
na webu fakulty.

5 .  P R O V O Z  FA K U LT Y

Budova DAMU je otevřena v provozní době od pondělí do neděle od 7:00 do 23:00. V čase mimo 
provozní dobu je vstup do budovy možný pouze na základě povolenky schválené tajemníkem 
fakulty a pouze ve výjimečných případech. 

Pobyt studujících v budově fakulty mimo provozní dobu je nutné předem nahlásit na příslušné 
katedře nebo v DISKu, kde studující odevzdá vyplněné Povolení vstupu do budovy fakulty mimo 
provozní dobu. Ve formuláři musí být uveden důvod a doba mimořádného pobytu v budově.  
Žádost podepisuje odpovědný pedagog či pedagožka a schvaluje tajemník fakulty. 

Studující jsou povinni dodržovat v budovách školy bezpečnostní pravidla. Nouzové východy, 
chodby a schodiště musí být stále volně průchozí a před rozvaděče, hydranty a do průjezdu  
k Řetězové ulici se nesmí nic ukládat.

https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/akademicke-organy/
https://www.damu.cz/media/PovoleniVstupuDAMU2018.doc
https://www.damu.cz/media/PovoleniVstupuDAMU2018.doc
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DA M U  V I R T UÁ L N Í
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6 .  U Ž I VAT E L S K É  J M É N O  A  H E S L O

Při studiu na DAMU se nevyhnete využívání řady elektronických systémů, které vám umožní 
přístup k informacím o vašem studiu, ke studijním materiálům pro jednotlivé předměty nebo třeba 
k odborné literatuře či technickému vybavení pro vaši tvůrčí práci. Do většiny těchto systému, 
jejichž přehled najdete v této kapitole průvodce, se studující přihlašují svým uživatelským jménem 
a hlavním heslem. Přístupové údaje ke svému školnímu účtu získáte při zápisu do prvního ročníku. 

Pokud se vám přihlášení nedaří nebo jste zapomněli své heslo, kontaktujte fakultního správce IT, 
který vám při osobní schůzce vydá nové heslo. Správce IT vám také pomůže vyřešit obtíže  
při užívání jednotlivých aplikací, nejprve ale zkuste problém vyřešit sami s pomocí návodů  
a videonávodů na stránkách navody.amu.cz.

Kontakt: 
Jakub Kavan – správce IT na DAMU 
jakub.kavan@damu.cz, tel.: 603 320 360

7.  E - M A I L

Školní e-mail je základní komunikační nástroj, který fakulta využívá ke sdělování studijních  
a organizačních informací a také ke sdílení informací o rezidenčních, grantových, stipendijních, 
festivalových a dalších příležitostech. 

Každému studentovi a studentce DAMU je na začátku studia přidělena školní e-mailová adresa  
ve tvaru „prvních 5 písmen příjmení + dvouciferné číslo @ st.amu.cz“ (např. novak05@st.amu.cz).  
Ke kontrole e-mailových zpráv zaslaných na školní adresu můžete využít program MS Outlook, 
případně webovou verzi tohoto poštovního klienta. Detailní návody k práci s vaším školním 
e-mailem najdete zde.

Pokud vám nevyhovuje pravidelné kontrolování pošty doručované na školní adresu přes MS 
Outlook, můžete si v KOSu nastavit přeposílání zpráv na soukromou adresu.

8 .  W I - F I  E D U R O A M  A  P Ř I P O J E N Í  K  I N T E R N E T U

Studující mohou na vlastních elektronických zařízeních využívat bezdrátové internetové připojení 
k mezinárodní univerzitní Wi-Fi síti Eduroam. Po nastavení vám bude připojení fungovat také na 
všech dalších fakultách a ve všech zařízeních AMU i na řadě dalších vysokých škol v ČR  
a v Evropě.

http://navody.amu.cz
mailto:jakub.kavan%40damu.cz?subject=jakub.kavan%40damu.cz
mailto:novak05%40st.amu.cz?subject=
https://navody.amu.cz/navody/mailove-sluzby.html
https://navody.amu.cz/navody/pripojeni-k-wi-fi.html
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K internetu se lze rovněž připojit na počítačích v počítačové učebně, v Knihovně DAMU, případně 
na počítačích na jednotlivých katedrách (pokud jsou k dispozici).

9 .  S T U D E N T S K É  P R Ů K A Z Y

Po úspěšném zápisu do prvního ročníku si můžete zajít pro svůj studentský průkaz. Na výběr máte 
průkaz s placenou mezinárodní licencí ISIC, nebo zdarma průkaz bez této licence.

K čemu je dobré mít studentský průkaz:

1. Slouží k zákonné identifikaci studenta AMU.

2. Slouží jako čtenářský průkaz v knihovnách AMU.

3. Po nabití kreditem umožňuje tisk, kopírování a skenování v objektech AMU.

4. Licence ISIC (pro pedagogy ITIC) umožňuje slevy jízdenek a letenek, ski areálů, vstupů na 
kulturní akce a podobně. Aktuální informace o dostupných slevách, pojištěních atd. jsou zde.

5. Průkazy slouží dále jako klíč ke vstupu do některých prostorů AMU (včetně budovy DAMU  
a řady místností v ní) a pro vstup do pokojů v koleji Hradební.

6. Pro toho, kdo nemá Opencard nebo Lítačku, může průkaz nahradit průkazku Dopravního 
podniku hl. m. Prahy.

 > Používání průkazů se od 1. 9. 2016 řídí výnosem rektora č. 7/2016 o používání průkazů na 
Akademii múzických umění v Praze.

 > Průkaz lze na počkání a zdarma (bez licence ISIC/ITIC) získat ve Výdejním centru UK, Celetná 
13, 110 00 Praha 1.

 > Poplatek za průkaz / prodlužovací nálepku ISIC je 250 Kč na jeden rok. Zaplatit ve výdejním 
centru průkazů UK jej můžete platebními kartami nebo hotovostí.

 > K vydání průkazu budete potřebovat občanský průkaz nebo cestovní pas. Fotografii vám 
pořídí na místě. 

 > Průkaz ISIC / prodlužovací nálepka vám budou vydány pouze na akademický rok, do kterého 
jste úspěšně zapsáni (viz Zápis do dalšího akademického roku).

 > Po skončení studia (v den konání státní závěrečné zkoušky) musíte průkaz odevzdat na  
studijním oddělení (viz Ukončení studia).

http://www.isic.cz/
http://www.cuni.cz/UK-1445.html#3
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10 .  K O S  –  S T U D I J N Í  I N F O R M A Č N Í  S Y S T É M

Jako na každé vysoké škole, i na AMU využíváme k správě informací o studujících a jejich studiu 
elektronický informační systém. Ten nahradil papírové indexy a papírové karty studujících  
a poskytuje rychlý, spolehlivý a přesný přístup k informacím o konkrétním studiu pro všechny 
zapojené aktéry – studující, vyučující, katedry a studijní oddělení fakulty.

Pro studující je znalost práce s KOSem nevyhnutelným předpokladem pro úspěšné studium – přes 
KOS se zapisují do dalšího akademického roku / vyššího ročníku, zapisují si zde volitelné  
a povinně volitelné předměty, zapisují se na termíny zkoušek a zápočtů, sledují a kontrolují 
plnění svých studijních povinností, přihlašují se zde k termínu státní závěrečné zkoušky a přes 
KOS odevzdávají i elektronickou verzi své diplomové práce.

Do KOSu se přihlašujte svým uživatelským jménem a hlavním heslem  
na adrese https://kos.amu.cz/ 

Se základními úkony při práci s KOSem jste se obeznámili na školení v úvodu vašeho studia. Pokud 
ale narazíte na problém nebo nejasnost, neváhejte se pro radu obrátit na studijní oddělení DAMU.

11.  P L AT O

Platforma technického odbavení (PLATO) je celofakultním systémem sloužícím k rezervacím  
a výpůjčkám techniky a vybavení a k evidenci studentských projektů. PLATO disponuje širokým 
výběrem audiovizuální a prezentační techniky (světelná technika, zvuková technika, kamery, 
fotoaparáty, audiorekordéry, stativy, projektory, přehrávače apod.). Tato technika je určená pro 
přípravu a prezentaci školních prací studujících a vyučujících DAMU a pro výuku. Výpůjční řád 
naleznete na stránkách rezervačního systému a na fakultním webu mezi výnosy děkana.

PLATO využívá vícero akademických institucí včetně Institutu intermedií. Pokud nenajdete 
techniku, kterou potřebujete, ve fakultním skladu, můžete ji hledat v rámci PLATO na dalších 
místech, která ji půjčují podle vlastních pravidel. 

Od akademického roku 2022/23 je v PLATO otevřen nový sklad – fundus kostýmů divadla DISK  
v Berouně.

Výpůjční hodiny na DAMU: úterý a čtvrtek 12:00–16:00

Přihlášení do PLATO: https://iim.cz/booking/cs/home 
Výpůjční řád zde

https://kos.amu.cz/
https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/jina-oznameni/901/
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Kontakt: 
místnost K06 (trakt Karlova, suterén) 
Josef Maděra, Jiří Ladzianský 
plato@damu.cz, tel.: 234 244 214

12 .  M O O D L E

Podporované online prostředí pro e-learningovou výuku. Pedagogové využívají v některých 
předmětech Moodle k částečnému uskutečňování výuky – umísťují zde studijní opory, texty, video 
přednášky, podcasty, prezentace nebo průběžné či závěrečné testy z předmětu.  Moodle také 
slouží studujícím a zaměstnancům a zaměstnankyním DAMU k pravidelnému prozkoušení znalostí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, které je potřeba podstoupit 
jednou za tři roky. 

Do Moodle se přihlašujete přihlašovacím jménem a hlavním heslem na adrese  
https://moodle.amu.cz/

13 .  M S  3 6 5 +

AMU využívá také řadu cloudových služeb z balíku Microsoft 365. Kromě dobře známých 
desktopových aplikací Word, Excel či Powerpoint jsou pro vás nejdůležitější: 

 > MS Teams – videokonferenční program pro online schůzky a distanční výuku

 > OneDrive – cloudové úložiště s výchozí kapacitou 25 GB pro každého uživatele, díky kterému 
můžete ke svým souborům přistupovat z vícero zařízení

 
Více o službách Microsoft 365 na AMU naleznete zde.

K přihlášení ke službám Microsoft 365 použijte celou vaši školní e-mailovou adresu a hlavní heslo.

mailto:plato%40damu.cz?subject=
https://moodle.amu.cz/
https://migrace.amu.cz/index.html
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DA M U  F Y Z I C K Á
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14 .  K N I H O V N A  D A M U

Knihovna DAMU je účelovým zařízením fakulty a sídlí v prvním patře traktu Karlova. Je to 
specializované pracoviště, které poskytuje odbornou studijní podporu v podobě tištěných  
i elektronických materiálů nutných ke studiu. Fond knihovny obsahuje okolo 35 tisíc knihovních 
jednotek, tedy knih, periodik, absolventských prací, CD-ROMů, DVD disků, CD, videokazet, ale 
také e-knih nebo záznamů absolventských inscenací (roční přírůstek je zhruba 700 knihovních 
jednotek). Odborní pracovníci a odborné pracovnice zabezpečují chod studovny a poskytují 
prezenční i absenční výpůjční služby. Studující v knihovně mohou využívat studovnu a přístup  
k databázovým službám (JSTOR, CEEOL), zároveň zde mohou pracovat na počítači nebo na 
vlastním zařízení (s připojením na Wi-Fi). Před vchodem do knihovny je umístěna centrální tiskárna 
(skener).

Výpůjční hodiny: pondělí–čtvrtek 10:00–17:00, pátek 10:00–13:00

Stránky knihovny: www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/ 
Katalog knihovny: tritius.amu.cz/library/damu/ 
Databáze JSTOR (ze školních počítačů): www.jstor.org/

Kontakt: 
Mgr. Iveta Davidová, Ph.D. – vedoucí knihovny DAMU 
iveta.davidova@damu.cz, tel.: 234 244 228

15 .  D I VA D E L N Í  S T U D I O  D I S K

Divadelní studio DISK patří k Divadelní fakultě AMU už od začátku jejího fungování v roce 
1946. Hlavním rysem repertoáru ds DISK je jeho pestrost – základ repertoáru tvoří inscenace 
absolventského ročníku katedry činoherního divadla (KČD) a vybrané projekty katedry 
alternativního a loutkového divadla (KALD). Ty jsou vybírány na základě tzv. open callu, kdy 
studujíci prezentují koncepty před vyučujícími a vedením divadla a následně jsou vybráni  
k realizaci. Do mimorepertoárových akcí spadají i festivaly organizované studujícími ostatních 
kateder.

Na chodu divadla se podílí zaměstnanci a zaměstnankyně ds DISK a také studující oborů herectví, 
režie, dramaturgie, scénografie a produkce. Studenti a studentky katedry teorie a kritiky organizují 
DISK_USE s diváky, v rámci kterých se mohou setkat s celým inscenačním týmem. Katedra 
výchovné dramatiky pořádá v rámci lektorského programu nejrůznější workshopy, do kterých 
aktivně zapojují diváky.

Provoz ds DISK se řídí provozním řádem, který je dostupný na stránkách fakulty zde.

https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/
http://tritius.amu.cz/library/damu/
https://www.jstor.org/
mailto:iveta.davidova%40damu.cz?subject=
https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/divadlo-disk/
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DISK nabízí podporu studentským projektům i mimo své prostory. Pokud byste chtěli například 
využít web k prodeji vstupenek na váš koncert či vystoupení, umíme to zařídit. Rádi o vašem 
projektu budeme také informovat nejen na webu, ale i na sociálních sítích divadla, aby se o něm 
dozvědělo co nejvíce lidí. Kontaktujte PR pracovnici ds DISK ohledně konkrétních možností.

Kontakt:  
Kamila Hurych 
kamila.hurych@divadlodisk.cz, 234 244 254, 736 652 825

Sledujte nás na    Divadlo DISK a na    @divadlo_disk pro aktuální informace o představeních  
a dalších akcích.

Sleva na vstupenky

Rádi vás v ds DISK přivítáme také jako diváka. Studenti AMU mají nárok na vstupenku na všechna 
představení z repertoáru ds DISK za symbolických 20 Kč, na veřejné generální zkoušky zdarma. 

Rezervace a online nákup vstupenek je možný na webových stránkách www.divadlodisk.cz.  
V poznámce uveďte, že pracujete nebo studujete na AMU. Slevu je možné uplatnit na pokladně 
divadla. Žádosti o rezervace vstupenek přijímáme také e-mailem a telefonicky. Nevyzvednuté 
rezervace se vrací do prodeje 24 hodin před začátkem představení.

16 .  Z V U K O V É  S T U D I O  D A M U

Zvukové studio DAMU je účelové zařízení fakulty, které slouží přednostně k realizaci výuky, 
nahrávek pro ds DISK a nahrávek tvůrčích prací studujících fakulty. Studio, jehož součástí je ` 
i příjemné zázemí, se nachází se ve 4. patře v traktu Karlova.

Zvukové studio DAMU je plně vybavené profesionální studio vhodné pro menší projekty:

 > nahrávání „hlasu“ solo i dialog

 > nahrávání audioknih i rozhlasových her

 > nahrávání zpěvu solo i sbor (max do 25 lidí)

 > nahrávání hudby – komorní obsazení (ve studiu je klavírní křídlo Yamaha)

 
Předpokladem pro využití zvukového studia studujícími je předběžná konzultace s vedoucím studia 
a e-mailový či písemný souhlas vedoucího příslušné katedry nebo proděkana pro studium. 

Kontakt: 
Jiří Suchánek 
jiri.suchanek@damu.cz, tel.: 603 860 914

mailto:kamila.hurych%40divadlodisk.cz?subject=
https://www.facebook.com/divadlodisk/
https://www.facebook.com/divadlodisk/
https://www.instagram.com/divadlo_disk/
https://www.instagram.com/divadlo_disk/
http://www.divadlodisk.cz/
mailto:jiri.suchanek%40damu.cz?subject=


19 OBSAH     

17.  S D Í L E N É  V Ý U K O V É  P R O S T O R Y  N A  D A M U

Výuka předmětů podle studijního plánu a tvůrčí práce studentů a studentek standardně probíhají  
v ateliérech a učebnách jejich domovské katedry. V odůvodněných případech můžou studující  
a vyučující využívat také některý ze sdílených celofakultních výukových prostor, případně po 
domluvě i prostor jiné katedry.  

Přehled celofakultních sdílených výukových prostorů je uvedený na webové stránce DAMU.  
U každého prostoru je uveden link na kalendář obsazenosti a e-mailový kontakt na osobu,  
u které je možno prostor rezervovat. 

Bez potvrzené rezervace zapsané v příslušném kalendáři vám vrátný nevydá klíč od místnosti.

Pro výuku nebo samostatnou práci studujících jsou na DAMU k dispozici tyto sdílené prostory:

 > Studio Řetízek funguje jako malá scéna ds DISK, která je k dispozici všem katedrám fakulty 
hlavně jako zkušebna a také jako prostor, kde je možné prezentovat veřejnosti výsledky práce 
studujících. Kapacita této komorní scény je až 35 míst. Nachází se v bezprostřední blízkosti 
sálu ds DISK a vstupuje se do ní ze společného foyer. Pravidla pro využívání studia Řetízek 
naleznete na webových stránkách DAMU v sekci Vše o fakultě – Divadlo DISK.

 > Velký taneční sál a malý taneční sál slouží k výuce pohybových a tanečních předmětů na 
KČD, KALD, KATaP a KVD. Ve volných termínech lze sály rezervovat pro práci na tanečních 
a pohybových projektech studujících, za podmínek domluvených se sekretářkou KČD. Sály 
se nacházejí ve středním traktu v 1. resp. 2. patře, do velkého sálu se vstupuje přes průchozí 
malý sál.

 > Hallerův sál je největší přednášková místnost na fakultě s kapacitou 56 míst, vybavena  
prezentační a dokumentační technikou. Je vhodný k přednáškovým a prezentačním aktivitám 
 i mimo pravidelnou výuku. Sál je umístěn ve druhém patře středního traktu.

 > Zasedačka děkana má kapacitu 20 osob a je určena k větším jednáním a prezentačním  
aktivitám. Je kvalitně vybavena pro online a hybridní konferenční formáty. Zasedačka sousedí 
s Hallerovým sálem ve druhém patře středního traktu.

 > Počítačová učebna je vybavena 16 počítači a určena primárně k výuce specializovaných  
předmětů s využitím grafických a dalších programů. Dále slouží studentům a studentkám  
i zaměstnancům a zaměstnankyním DAMU k samostatné práci. Vybrané počítače jsou  
vybaveny programy balíku Adobe Creative Cloud a SketchUp, všechny pak aplikacemi balíku 
Microsoft 365. 
Učebna se nachází v prvním patře středního traktu a její provozní doba je pondělí–pátek, 
10:00–15:00. Pro individuální práci není potřeba si učebnu rezervovat, postačí zkontrolovat 
její obsazenost výukou v online kalendáři. Dveře do učebny se otevírají pomocí studentského 
průkazu.

https://www.damu.cz/cs/studium/sdilene-vyukove-prostory/
https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/divadlo-disk/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/396112b8784c44e2851bbe3f0717f144@damu.cz/c06bf5f4e09e4cd5a5fec488993e6bce13496809961859348048/calendar.html
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 > Fotokomora je umístěna v prvním patře traktu Řetězová a je vybavena technikou pro pozitivní 
i negativní analogový fotografický proces. Po absolvování vstupního školení získají studující 
přístup k rezervačnímu kalendáři a po rezervaci termínu můžou ve fotokomoře samostatně 
pracovat na svých analogových fotografických pracích. Na absolvování vstupného školení se 
domluvte individuálně s vedoucím fotokomory MgA. Janem Bažantem, Ph.D.  
(jan.bazant@damu.cz), vedoucím Kabinetu scénografie KALD. 
pozn.: Fotokomora zatím není zobrazena na webu mezi dalšími celofakultními sdílenými výuk-
ovými prostory. 

 
Pro mimořádné využití prostoru, který náleží jiné než vaší katedře, kontaktujte příslušného 
tajemníka / příslušnou tajemnici katedry a domluvte si případné využití individuálně.  
Studenti a studentky KALD, KP a KATAP využívají k rezervaci prostor vlastní katedry rezervační 
systém v rámci Google Suite.

Využitý prostor musí studující po ukončení práce uvést do původního stavu. 

Pro více informací o podmínkách využití kontaktujte zaměstnance DAMU zodpovědné za provoz  
a rezervaci jednotlivých prostorů.

18 .  K A F E  D A M U

KAFE•DAMU je univerzitní a divadelní kavárna a bar pro všechny, kteří hledají stylové útočiště 
v centru Prahy, touží po výběrové kávě, dobrém pivu nebo vínu a rozumných cenách. Během 
akademického roku nabízí kavárna ve všední dny obědové menu: polévku a dva druhy hlavního jídla 
(masové a vegetariánské). Studenti a studentky AMU mají 20% slevu na veškerou konzumaci. 

  kafedamu

19 .  I N S T I T U T  I N T E R M E D I Í

Institut intermedií (IIM) byl založen v roce 2007 jako společné meziuniverzitní pracoviště ČVUT  
a AMU se sídlem v budově FEL ČVUT v dejvickém kampusu. Jeho hlavní misí je vytvořit platformu 
pro spolupráci studujících i vyučujících technických a uměleckých oborů. 

IIM poskytuje prostor pro osvojení současných znalostí a dovedností v oblasti umění, výzkumu 
a technologie a podporuje studentskou a profesionální spolupráci napříč širokou škálou 
oborů. Pomáhá rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou. Zkoumá využití 
nekonvenčních inovativních uměleckých řešení.

mailto:jan.bazant%40damu.cz?subject=
http://facebook.com/kafedamu
http://facebook.com/kafedamu
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IIM je příležitostí pro zapojení do výzkumných a tvůrčích projektů v oblastech multimédií, 
múzických umění a technologií.

IIM nabízí vysoce kvalitní, avšak přístupné mezioborové vzdělání.

IIM je také technicky dobře vybaveným, velkým laboratorním prostorem pro tvorbu vašich 
intermediálních školních projektů, který je možné si rezervovat zde.

IIM nabízí poradenství a konzultace k studentským projektům a jeho technické vybavení je také 
možné si vypůjčit přes PLATO.

V gesci IIM je také každoročně vypisován dvousemestrální volitelný předmět Intermediální tvorba 
a technologie (204IMT1 v zimním semestru za 3 kredity a 204IMT2 v letním semestru také za 
3 kredity). Společný předmět vícero pražských vysokých škol navštěvují studenti DAMU, FAMU, 
HAMU, UMPRUM, FEL ČVUT a FA ČVUT. V zimním semestru je zaměřen na získávání vybraných 
technologických a dramaturgických dovedností a vědomostí potřebných k tvorbě intermediálních 
projektů, v letním semestru pak studující z různých škol vytvářejí menší týmy a v nich konkrétní 
intermediální projekty v oblasti performing arts, digital arts, instalace, sound art a dalších.

Stránky institutu: www.iim.cz

Kontakt: 
Roman Berka – ředitel 
berka@iim.cz

2 0 .  N A K L A D AT E L S T V Í  A M U

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze (NAMU) patří k předním českým nakladatelům 
literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance. Vydává odborné monografie, 
sborníky, studijní texty, publikuje některé dizertační a habilitační práce či profesorské přednášky. 
Ediční plán schvaluje na fakultě Ediční komise DAMU, které lze kdykoliv v průběhu roku předkládat 
návrhy na vytvoření publikací. 

NAMU má vlastní malou digitální tiskárnu a zajišťuje také tisk programů, plakátů a dalších tiskovin 
do formátu A3 na koncerty, divadelní představení a ostatní aktivity fakult. Můžete si zde nechat 
zhotovit tiskoviny pro svůj školní projekt za dodržení podmínek objednání a při volné kapacitě 
tiskárny.

Postup pro objednání tiskových služeb naleznete zde.

pozn.: Zvažte prosím před objednáním potřebnost produkce a objemu tištěných materiálu s ohledem 
na šetrný přístup k životnímu prostředí.

https://www.iim.cz/cs/rezervace-prostoru/
https://sp.amu.cz/cs/predmet204IMT1.html
https://sp.amu.cz/cs/predmet204IMT2.html
http://www.iim.cz
mailto:berka%40iim.cz?subject=
https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/akademicke-organy/edicni-komise/
https://namu.cz/page/tiskove-sluzby
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21.  V Ě D A ,  V Ý Z K U M ,  R O Z V O J

Oddělení děkanátu DAMU odpovídá za vědecko-výzkumné, umělecko-výzkumné a rozvojové 
projekty. Poskytuje poradenství ohledně žádostí o interní, externí a mezinárodní financování  
a úspěšné projekty poté také částečně administruje. Podporuje studující i pedagogické pracovníky 
a pracovnice v propojení umělecké činnosti a výzkumu společenských a přírodních jevů v nejširším 
slova smyslu. Podporuje publikační aktivity, rozvoj výzkumných, publikačních a překladatelských 
kompetencí, networking apod.

Na DAMU existují tři specializovaná pracoviště, která se zaměřují na systematické zkoumání  
ve vybraných oblastech:

 > Ústav teorie scénické tvorby

 > Ústav pro výzkum a studium autorského herectví

 > Výzkumný ústav divadla alternativního, loutkového a specifického

 
Oddělení také organizuje Dny doktorandů, dílny zaměřené na společné publikace napříč DAMU, 
nebo dílny podporující diskusi připravovaných publikací individuálních autorek a autorů. Zastřešuje 
financování vybraných soutěží uvedených v další podkapitole. 

Kontakt: 
doc. RNDr. Alice Koubová, Ph.D., Ph.D. – proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost 
alicekoubova@damu.cz

2 2 .  M O Ž N O S T I  F I N A N C O VÁ N Í 

Výdaje na vznik klauzurních, semestrálních a absolventských prací studujících zajišťují ze svého 
rozpočtu jednotlivé katedry DAMU podle pravidel a limitů interně stanovených na dané katedře. 

Absolventské inscenace a projekty v produkci divadla DISK jsou financovány zejména z rozpočtu 
divadla.

Pro financování vašich dalších tvůrčích, výzkumných, publikačních, rozvojových či vědeckých 
prací a projektů se můžete ucházet o některou z následujících podpůrných příležitostí, které nabízí 
DAMU resp. AMU. 

 > Studentská grantová soutěž (SGS) – granty na financování projektů výzkumného charakteru 
jsou určeny pro studující v doktorských a v magisterských studijních programech (v případě 
magisterských programů je však hlavním řešitelem akademický pracovník DAMU). U tohoto 

mailto:alicekoubova%40damu.cz?subject=
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typu projektu se předpokládá výstup, který bude vložen do Rejstříku informací o výsledcích 
(RIV) – tj. recenzovaný odborný článek, recenzovaná kapitola v odborné knize, stať  
ve sborníku z akce evidované v databázi SCOPUS, WoS atp. Více informací zde.

 > Projektová soutěž (DKR) – poskytuje granty pro akademické či výzkumné pracovníky  
a pracovnice AMU a postdoktorandy a postdoktorandky na podporu výzkumných  
a vědeckých projektů. Studující mohou v tomto typu projektů figurovat jako spolupracovníci  
a spolupracovnice. Více informací zde.

 > Mezifakultní soutěž – od roku 2022 vyhlašuje vedení AMU mezifakultní studentskou  
projektovou soutěž. Jsou podporovány tvůrčí projekty, do kterých jsou aktivně zapojeni  
studující nejméně dvou fakult AMU. Více informací zde.

 > Odměna za již uplatněný výsledek – je finanční odměna z rozpočtu proděkanky pro vědu  
a výzkum do 10 tis. Kč za již publikovaný výsledek vědecko-výzkumné práce, který lze vložit 
do RIVu s dedikací na AMU. Podpora je určena akademickým a vědeckým pracovníkům  
a pracovnicím i studujícím DAMU. Více informací zde.

 > Podpora dokončení a šíření vědeckých výsledků – příspěvek je určen na podporu dokončení 
a šíření vědeckých textů i ostatních výsledků výzkumu, které vznikají na DAMU, nejsou  
financovány z grantů a v RIVu budou dedikovány na AMU. Žádat mohou akademičtí a vědečtí 
pracovníci a pracovnice a také studující. Více informací zde.

 > Podpora zvyšování kompetencí a networking v oblasti vědeckého bádání na DAMU – 
akademičtí a výzkumní pracovníci a pracovnice a studující mohou žádat o podporu zvyšování 
kompetence pro činnost v oblasti vědy a výzkumu pro sebe, své podřízené či v případě  
vyučujících pro své studenty a studentky. Více informací zde.

 
Fakulta je také zřizovatelem Nadačního fondu DAMU, který podporuje studující a čerstvé 
absolventy a absolventky v rozběhu jejich kariéry formou přímé finanční pomoci při realizaci 
uměleckých projektů, stáží, inovativních, tvůrčích, vzdělávacích a pedagogických aktivit. Více  
o aktuálních výzvách Nadačního fondu naleznete na jeho webových stránkách www.nfdamu.cz. 

Mimo tyto možnosti se také prostřednictvím fakulty můžete ucházet o externí finanční prostředky 
z grantů a dotací orgánů státní správy, samosprávy, výzkumných grantových agentur nebo 
soukromých nadací, jako například Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond 
kultury, Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Nadace život umělce, Dilia a řada 
dalších. Pokud máte konkrétní projektový záměr nebo rozmyšlený nápad, konzultujte možnosti 
jeho financování s projektovými manažerkami DAMU.

Kontakt: 
Ing Lucie Krůtová – projektová manažerka 
lucie.krutova@damu.cz    
MgA. Mgr. Simona Kysilková Šnajperková – projektová manažerka  
simona.kysilkovasnajperkova@damu.cz  

https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/studentska-grantova-soutez/
https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/projektova-soutez-amu/
https://www.amu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/grantove-souteze-na-amu/ip-mezifakultni-projekty/
https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/financni-podpora-prodekanky-damu-pro-v-v/
https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/financni-podpora-prodekanky-damu-pro-v-v/
https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/financni-podpora-prodekanky-damu-pro-v-v/
http://www.nfdamu.cz
mailto:lucie.krutova%40damu.cz?subject=
mailto:simona.kysilkovasnajperkova%40damu.cz%20%20?subject=
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2 3 .  F E S T I VA LY  N A  D A M U

Na DAMU se každoročně koná několik festivalů pořádaných jednotlivými katedrami. 

Největším z nich je mezinárodní festival divadelních škol ZLOMVAZ v první polovině června. 
Organizují ho druháci z produkce ve spolupráci s dalšími studujícími napříč fakultou. Smyslem 
festivalu je především nabídnout prostor pro seznámení a tvůrčí dialog mezi studenty  
a studentkami různých oborů DAMU, ale i dalších divadelních škol. Tradičně se ho proto účastní 
brněnská JAMU a bratislavská VŠMU, ale i další, zejména středoevropské školy. 

V roce 2023 bude ZLOMVAZ, jak tomu bývá každé 4 roky, součástí Pražského Quadrienniale 2023  
a pod názvem PQ Studio Stage proběhne v termínu 8.–18. 6. 2023. 

Více o festivalu na webu zlomvaz.cz a    Zlomvaz - festival DAMU.

V říjnu se v ds DISK, Řetízku a dalších prostorech koná festival DVD – Děti, výchova, divadlo, 
pořádaný Katedrou výchovné dramatiky. V rámci festivalu je možné zhlédnout představení 
dětských a studentských divadelních souborů, souborů zabývajících se divadlem ve výchově, 
vystoupení recitátorů, ale i ukázky z tvorby současných studentů a studentek katedry výchovné 
dramatiky. Pro aktuální informace sledujte aktuality a oficiální web festivalu

Dalším festivalem je Autorská tvorba Nablízko, pořádaný Katedrou autorské tvorby a pedagogiky  
v březnu. 

Festivalový výčet na DAMU zakončují letní a zimní PROCES, klauzurní festivaly Katedry 
alternativního a loutkového divadla, pořádané v lednu a v květnu.

http://zlomvaz.cz
https://www.facebook.com/zlomvaz/
https://www.facebook.com/zlomvaz/
http://www.dvd-damu.cz/
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W E L L- B E I N G  N A  DA M U 



26 OBSAH     

24 .  S T I P E N D I A

Stipendia jsou formou finanční úhrady studentům akreditovaných studijních programů,  
vyplácenou ze zdrojů Stipendijního fondu DAMU či z jiných rozpočtů.  

Stipendia jsou přiznávána na základě žádosti studujících, na základě návrhu vedení katedry 
či fakulty nebo z moci úřední. Účelem stipendia může být podpora studujících v těžké situaci, 
odměna za mimořádný úspěch, platba za výdaje studujících spojené se studiem nebo pravidelná 
měsíční platba u studujících doktorských programů.

Pro vyplacení jakéhokoliv stipendia je pro vás nevyhnutné mít uvedeno číslo českého bankovního 
účtu v KOSu.

Nároky, podmínky a vyplácení stipendií studujícím se řídí Stipendijním řádem Akademie múzických 
umění v Praze ze dne 11. 12. 2020, který je k dispozici na webu fakulty v části Studium / Stipendia. 
Na stejné stránce najdete také formuláře žádostí o jednotlivé druhy stipendií.

Stipendium za vynikající studijní výsledky – přiznává děkan po doporučení Stipendijní komisí 
DAMU jednou ročně na základě žádostí podaných studujícími (v říjnu) za studijní výsledky  
v minulém akademickém roce, podle stanovených kritérií: všechny zkoušky a zápočty byly složeny 
v prvním termínu; žádný předmět nebyl zakončen hůř než „B“/ „započteno“; studující byli včasné 
zapsáni do vyššího ročníku; studující studují v bakalářském, magisterském, magisterském 
navazujícím programu v českém jazyce.

Ubytovací stipendium – je přiznáváno automaticky třikrát ročně (v prosinci, v dubnu a v červenci) 
studujícím, kteří splňují stanovená kritéria: mají trvalé bydliště mimo Prahu; nepřekročili standardní 
dobu studia; studují v bakalářském, magisterském, magisterském navazujícím programu v českém 
jazyce; jedná se o první studium studenta či studentky v příslušném stupni. 

Tvůrčí stipendium – přiznává děkan po doporučení Stipendijní komisí DAMU dvakrát ročně  
na základě žádostí podaných studujícími nebo vedoucími kateder (v říjnu a v březnu) za vynikající 
umělecké, výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení 
znalostí. 

Sociální stipendium fakultní – přiznává děkan po doporučení Stipendijní komisí DAMU dvakrát 
ročně na základě žádostí podaných studujícími (v říjnu a v březnu) v případě tíživé sociální situace 
studujících. Situaci je potřeba v žádosti podrobně popsat a doložit relevantními doklady. 

Sociální stipendium státní – přiznává rektorka na základě žádostí podaných studujícími kdykoliv 
během roku. Nárok na státní sociální stipendium prokazují studující písemným sdělením pro účely 
přiznání stipendia vydaným na jejich žádost krajskou pobočkou Úřadu práce ČR  o tom, že příjem 
rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení nepřevýšil  
1,5 násobek částky životního minima rodiny. 
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Stipendia v případech zvláštního zřetele hodných – jedná se o mimořádná stipendia, které škola 
vyplácí studujícím v souvislosti s:

1. vyššími výdaji studujících za studium (např. cestovné a ubytování při plnění studijních 
povinností – festivaly, soutěže, workshopy, plenéry, ...)

2. činností vykonanou nad rámec studijních povinností (např. reprezentace AMU, spolupráce  
na zajištění akcí pořádaných školou, příkladné občanské činy, ...).

 
Přiznání tohoto typu stipendia navrhuje vedoucí katedry, ředitelka ds DISK, děkan či proděkan  
nebo řešitel grantu.

Stipendium na podporu studia v zahraničí – toto stipendium souvisí se schváleným studijním 
pobytem studujících v zahraničí, zejména v rámci programu ERASMUS+. Podrobnosti vám sdělí 
mezinárodní oddělení DAMU.

2 5 .  P S Y C H O L O G I C K Á  P O D P O R A

Psychologickou podporu pro studující a zaměstnance a zaměstnankyně DAMU poskytuje  
Mgr. et MgA. Martin Sedláček na základě telefonického nebo písemného objednání.  
První tři sezení (konzultace) hradí fakulta, následující si klient hradí sám.

Podpora je určená pro všechny, kteří se ocitli ve složité osobní situaci, jež významným způsobem 
ovlivňuje působení na DAMU. To se týká zejména těchto oblastí:

 > studijní a pracovní poradenství (úspěšné vyrovnání se se studijní i pracovní zátěží, prevence 
studijního selhání, předcházení syndromu vyhoření)

 > psychoterapeutické poradenství (v oblasti emočních problémů a v mezilidských vztazích, 
interpersonální komunikace, schopnost sebeprosazení, zvládání náročných situací)

 > krizová intervence

 > zprostředkování kontaktu s dalšími službami (zdravotnická zařízení, partnerské poradenství, 
adiktologická poradna apod.)

 
Kontakt: 
Mgr. et MgA. Martin Sedláček 
Karlova 18 110 00 Praha 1  
isedlin@gmail.com, tel.: +420 603 152 223  
www.psychoterapiepraha1.cz

mailto:isedlin%40gmail.com?subject=
http://http://www.psychoterapiepraha1.cz
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2 6 .  E T I C K Á  K U LT U R A  N A  D A M U

Lidé, kteří na DAMU pracují a studují, jsou povinni dodržovat Etický kodex AMU. Kodex je vnitřní 
předpis a zavazuje všechny členky a členy akademické obce a další osoby pracující na DAMU.

Z kodexu vyplývá úcta k lidské důstojnosti každého jednotlivce a povinnost přecházet jednání, 
které by do lidské důstojnosti zasahovalo. Dodržování kodexu je cestou k tomu, aby se všem  
na DAMU dobře studovalo a pracovalo.  

Etický kodex AMU je dobré si co nejdříve přečíst, protože je podrobnější než zákon. Klade  
na studující a pracující na DAMU vysoké morální požadavky. Text má 3 a půl strany, přečtení vám 
zabere pár minut.

Porušení kodexu studujícími může být přestupek a může ho projednat disciplinární komise DAMU. 
Nejzávažnější přestupky mohou vést k vyloučení studujících ze školy.

Některé závažné činy porušující etickou kulturu mohou naplnit znaky trestného činu a je povinností 
DAMU postoupit je k řešení policii a státnímu zastupitelství.

Z povinností, které najdete v Etickém kodexu AMU, jsme pro vás vybrali 5 nejdůležitějších:

 > zákaz méně příznivého zacházení (tzv. diskriminace) z důvodů rasy, etnického původu,  
národnosti, ideologie, náboženského vyznání, víry, světového názoru, věku, pohlaví, sexuální 
orientace, zdravotního postižení, jazyka, sociálního původu, rodinného stavu nebo  
majetkových poměrů

 > zákaz obtěžování a sexuálního obtěžování, fyzického a verbálního násilí

 > zákaz obhajoby a krytí neetického jednání, a to ani když je motivováno prospěšností, 
poslušností či loajalitou

 > zákaz podvádění při kontrolách studia, zákaz plagiátorství, zákaz nabízení darů a služeb,  
které by mohly být chápany jako pokus o ovlivnění hodnocení

 > povinnost jednat se všemi s respektem (bez ohledu na sociokulturní odlišnosti), objektivně, 
kriticky a kolegiálně přistupovat k výsledkům práce lidí, s nimiž na DAMU spolupracujete

 
Lidé, kteří se podílejí na výuce, mají vůči studujícím také důležité etické povinnosti. K těm 
nejdůležitějším patří:

 > povinnost jednat se studujícími vždy na základě objektivního, nestranného, korektního, 
náročného, ale citlivého hodnocení jejich individuálních schopností, znalostí, píle a ostatních 
osobnostních charakteristik

 > povinnost pečlivě dodržovat stanovená pravidla organizace výuky

https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ostatni-dokumenty/eticky-kodex/
https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/akademicke-organy/disciplinarni-komise/
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 > povinnost komunikovat se studujícími otevřeným a korektním způsobem, vyvarovat se jejich 
podceňování, ponižování a jakémukoliv znevažování

 > povinnost chovat se ke studujícím vždy spravedlivě, nevyžadovat od nich činnosti, které patří 
k vlastním povinnostem vyučujících, zákaz přivlastňování si práce studujících a jimi  
dosažených výsledků

 > povinnost vyvarovat se střetu zájmů, a pokud taková situace nastane, oznámit ji příslušným 
osobám na fakultě (např. vedoucímu či vedoucí katedry, děkanovi)

 
Myslíte si, že na DAMU došlo nebo dochází k neetickému jednání?

Má-li člověk pocit, že se stal obětí neetického jednání, je vhodné se věcí zabývat. Často může jít 
o nejednoznačnou či složitou situaci. Charakteristickým rysem neetického jednání je zlehčování 
dané situace, obviňování člověka, který se proti neetickému jednání vymezí, z přecitlivělosti nebo 
nedostatku humoru či píle apod. Zároveň může být ve hře mnoho faktorů. Člověk, který neetické 
jednání zažívá, si uvědomuje, že udělal nějaké chyby, a váhá, jak situaci rozumět. To může vést  
k nejistotě, jestli má právo se cítit tak, jak se reálně cítí, zda má právo podat podnět k řešení, zda by 
se neměl spíše stydět. Tím spíše je důležité věc řešit. 

 Vedení DAMU je připraveno se všemi podněty studících zabývat, zajistit jejích bezpečí a aby řešení 
neetického jednání nemělo na jejich studium negativní dopad. 

Jak prakticky postupovat?

Kontaktujte ombudsmana DAMU. Jde o nezávislou osobu, která je tady od toho, aby vás vyslechla 
a poradila, jak můžete situaci řešit. Ombudsman nesmí nikomu říct, že jste se na něj obrátili; má 
povinnost mlčenlivosti.

 Ombudsman DAMU může pomoc také tím, že začne jednat s člověkem, který se dopouští 
neetického jednání, anebo s jeho nadřízeným (např. vedoucím katedry, ředitelkou ds DISK, 
tajemníkem fakulty). Takový postup vyžaduje váš souhlas. Ombudsman může zprostředkovat 
mediaci, jejíž výsledkem je dohoda. Dále může předat věc k řešení dalším orgánům DAMU či AMU. 

Současným ombudsmanem DAMU je Petr Polák (e-mail: ombudsman@damu.cz; tel.: +420 605 
185 815). Můžete se na něj obrátit telefonicky, písemně či osobně. Přijímá také anonymní podněty. 
Postup ombudsmana DAMU se řídí výnosem děkana č. 1/2022. Když si nebudete jisti, zda se vaší 
věcí může ombudsman DAMU zabývat, je lepší se na něj obrátit. Může vás nasměrovat, jak svou 
aktuální situaci můžete co nejlépe vyřešit.

 Kromě ombudsmana DAMU se můžete svěřit jakémukoliv zaměstnanci DAMU/AMU, kterému 
důvěřujete (vyučující, vedoucí katedry, tajemnice katedry, proděkan, pracovnice studijního oddělení 
apod.).

https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/eticka-kultura-na-damu/
mailto:ombudsman%40damu.cz?subject=
https://damu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-dekana-rektora/3107/


30 OBSAH     

2 7.  S T U D U J Í C Í  S E  S P E C I F I C K Ý M I  P O T Ř E B A M I

Od letošního akademického roku poskytuje fakulta systematickou podporu studujícím se 
specifickými potřebami. Jedná se o studující, kteří mají zdravotní znevýhodnění (například zrakové 
postižení, pohybové postižení, poruchu učení, epilepsii, duševní onemocnění, ADHD) a vyžadují 
přiměřené úpravy v rámci svého studia.

Na webových stránkách najdete podrobné informace, o jaké přiměřené úpravy studia můžete 
žádat a jak bude DAMU při projednání žádosti postupovat. O této službě také informuje stručný 
leták, který najdete na studijním oddělení a na sekretariátu svojí katedry. Obdobně postupujeme  
i ve vztahu k lidem, kteří se o studium na DAMU teprve ucházejí.

Pokud máte specifické potřeby, nemějte obavy a ozvěte se paní Mgr. Kateřině Maxové, vedoucí 
studijního oddělení, a proberte s ní možnosti podpory. Každá žádost bude posouzena s pečlivostí  
a nebude mít negativní dopad na vaše studium. 

2 8 .  S D Í L E J M E  D A M U! 

Děkan, proděkani a proděkanka se několikrát za rok setkávají se studujícími celé fakulty, aby  
s nimi sdíleli hlavní události na fakultě a důležitá rozhodnutí, která se studujících týkají. Setkání 
nazvaná Sdílejme DAMU! mají formát otevřené diskuse a kromě vedení fakulty mohou i studující 
přinést jakékoliv závažné téma, které se týká celé fakulty. Studující v minulosti například otevřeli 
potřebu větší koordinace klauzur na jednotlivých katedrách. Setkání jsou dobrovolná a určena 
těm, kteří se chtějí aktivně podílet na chodu fakulty. Termíny a místo setkání najdete ve fakultním 
harmonogramu. 

Vedení fakulty také alespoň jednou za akademický rok navštěvuje jednotlivé katedry, kde jsou  
s vyučujícími a studujícími diskutována specifická katederní témata. 

2 9 .  T R Ž I Š T Ě  P R O J E K T Ů 

Jednou za semestr pořádají studenti a studentky produkce DAMU akci, na které mohou studující 
DAMU, HAMU a FAMU najít spolupracovníky pro svoje školní i mimoškolní projekty. Pokud hledáte 
pro svou inscenaci nebo jiný projekt scénografa, herce, fotografa, tanečnici nebo třeba hudebního 
skladatele, přihlaste se, představte krátce svůj připravovaný projekt a doplňte svůj tým dalšími 
studujícími z některé fakulty AMU. Funguje to také opačně: pokud nemáte zrovna vlastní projekt, 
ale rádi byste se k něčem smysluplnému přidali, je Tržiště projektů také pro vás – můžete zde 
nalézt divadelní, hudební, taneční nebo filmový projekt, který hledá možná právě vás.

https://www.damu.cz/cs/studium/studenti-se-specifickymi-potrebami/
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3 0 .  P O R A D E N S T V Í  P R O  S T R A R T - U P Y

Chcete si založit soubor, ale nevíte, jak (s)právně postupovat? 
Chystáte skvělý projekt a potřebujete sehnat peníze? 
Máte hotovou inscenaci a potřebujete ji kvalitně propagovat? 
Připravujete site-specific projekt a potřebujete poradit, co všechno musíte v netradičním prostoru 
vyřešit?  
Rádi byste získali nabídky na zajímavé herecké role a chcete vědět, co pro to můžete udělat?

Od letošního akademického roku spustila fakulta individuální poradenství a konzultace pro 
mimoškolní projekty studujících. 16 předních profesionálů v oboru produkce, práva, fundraisingu, 
vedení týmu, marketingu, PR, technické produkce či environmentální udržitelnosti je připraveno 
studujícím poradit, jak jejich projekt úspěšně zrealizovat. Poradenství a konzultace jsou určeny pro 
projekty studujících nad rámec studijních povinností.

Pokud chcete založit soubor, nazkoušet a provozovat udržitelnou inscenaci, vést tým, organizovat 
festival, vydávat časopis, vytvořit web, rozjet producentský projekt či realizovat vzdělávací 
programy, jsou konzultace určeny právě vám.  

Návod jak na to a průběžně aktualizovaný seznam konzultantů najdete na webu fakulty a také na 
speciálním webu k tomuto projektu (dostupný po přihlášení školními údaji).

31.  U D R Ž I T E L N Á  D A M U

DAMU považuje otázku environmentální udržitelnosti za klíčové téma, se kterým se naše fakulta 
musí vyrovnávat. Vedení fakulty si uvědomuje roli DAMU jako vzdělávací instituce ovlivňující 
budoucí podoby environmentální politiky nejen prostřednictvím svého pedagogického působení  
ale i prostřednictvím vstupování do celospolečenské veřejné debaty a podporou přijímání klíčových 
politických rozhodnutí. 

Studující na DAMU se zájmem o podporu enviromentální udržitelnosti se formují v enviro buňce 
Udržitelná DAMU. S podporou vedení fakulty promýšlejí a uskutečňují aktivity, zaměřené na 
posilování enviromentální odpovědnosti při činnostech, které zde vykonáváme. 

Co můžete udělat pro odpovědný přístup k prostředí, ve kterém studujete a tvoříte?

 > můžete produkovat co nejméně odpadu a ten, který vytvoříte, třídit

 > můžete ke své tvorbě využívat co nejvíce recyklované materiály

 > můžete se připojit k facebookové skupině Udržitelná DAMU, sledovat aktivity celoškolního 
Enviromentálního panelu AMU a aktivně se zapojit do jejích činností 

https://www.damu.cz/cs/studium/start-upy/
https://amu365.sharepoint.com/sites/sp-site-startupy-amu/
https://www.facebook.com/groups/2471243516489499
https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/environmentalni-panel-amu/
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S T U D I U M  N A  DA M U 
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3 2 .  P O  P Ř I J E T Í  D O  S T U D I A

Zápis do 1. ročníku má právo absolvovat uchazeč či uchazečka, kterým bylo doručeno rozhodnutí 
o přijetí ke studiu. Studentem či studentkou AMU a členem či členkou akademické obce jste se 
stali dnem zápisu do studia na fakultě, která uskutečňuje příslušný studijní program. 

Děkan může v závažných případech povolit přijatému uchazeči či přijaté uchazečce odložení 
nástupu ke studiu o jeden rok formou přerušení studia. Na takovéto přerušení studia není právní 
nárok.

Imatrikulace je slavnostní akademický ceremoniál, při kterém jsou noví studující uvedení do 
akademické obce vysoké školy. Každý, kdo tak v minulosti na AMU neučinil, je povinen složit 
imatrikulační slib. Bez složení imatrikulačního slibu nemůže být studujícím vydán vysokoškolský 
diplom. 

V případě odůvodněné nepřítomnosti složí studující tento slib v určeném náhradním termínu  
do rukou rektorky nebo děkana.

Orientační dny probíhají na DAMU zpravidla v prvním týdnu zimního semestru a nastupující 
studenti a studentky prvních ročníků se během nich seznámí s chodem a organizací fakulty, 
s děkanem, proděkany a zaměstnanci děkanátu, s činností Akademického senátu či ds DISK, 
absolvují prohlídku fakulty a získají přehled o prostorech, službách a systémech, které budou  
při svém studiu potřebovat. Účast na Orientačních dnech je povinná. V případě neúčasti absolvuje 
studující náhradní program stanovený děkanem. 

3 3 .  Z Á P I S  D O  V Y Š Š Í H O  R O Č N Í K U

Do vyššího ročníku studia se zapisujete prostřednictvím KOSu ve chvíli, kdy máte splněny všechny 
požadavky stanovené studijním plánem – tedy uzavřenou klasifikaci všech povinných předmětů 
zapsaných v aktuálním ročníku studia. Před samotným podáním žádosti o zápis ještě zkontrolujte 
svoje osobní údaje a proveďte případné změny. Žádost lze podat nejdříve 1. června, nejpozději do 
dne stanoveného fakultním harmonogramem. 

Pokud ze závažného důvodu nestihnete podat žádost o zápis do vyššího ročníku přes KOS, 
můžete se zapsat osobně na studijním oddělení v náhradním termínu stanoveném fakultním  
harmonogramem. 

Když se nezapíšete ani v náhradním termínu, bude vám studium ukončeno pro nesplnění 
požadavků stanovených studijním plánem. 
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3 4 .  K R E D I T O V Ý  S Y S T É M

Studium na AMU je organizováno v kreditovém systému ECTS. To znamená, že za každý 
absolvovaný předmět získáváte určitý počet kreditů. Celkový počet kreditů, které musíte získat  
za celé studium, je stanoven akreditací vašeho studijního programu a jeho získání je jednou  
z podmínek úspěšného ukončení studia. 

Počet kreditů za předmět nevyjadřuje důležitost či význam tohoto předmětu ve struktuře studijního 
plánu – ta je vyjádřena kategorií předmětu (hlavní, povinný, povinně volitelný či volitelný) – nýbrž 
studijní zátěž, která se od vás očekává při plnění podmínek pro získání klasifikace. Zjednodušeně 
jde tedy o počet hodin strávených studiem – jak účastí na přímé výuce ve škole, tak samostudiem 
(zkoušení inscenace, příprava závěrečného výstupu, studium předepsané literatury, příprava na 
zkoušku, psaní prací, plnění dílčích zadání během semestru atd.). Orientační studijní zátěž, která 
odpovídá jednomu kreditu (1 ECTS) je 25–30 hodin vaší práce. Hlídejte si to, a pokud studijní zátěž 
neodpovídá počtu kreditů, uveďte to v evaluaci předmětu.

3 5 .  H L AV N Í  A  P O V I N N É  P Ř E D M Ě T Y

Váš studijní plán vám předpisuje absolvování studijních předmětů v kategorii hlavních a povinných 
v určitém semestru studia, proto vám je studijní oddělení po úspěšném zápisu do vyššího ročníku 
resp. před začátkem letního semestru zapíše do KOSu. Hlavní předměty jsou ve většině studijních 
programů spojeny s plněním hlavního uměleckého výstupu studia v daném semestru. Zkoušku  
z hlavního předmětu není možné opakovat v náhradním termínu, a pokud ji na první pokus 
nesložíte úspěšně, bude vám studium ukončeno.  

Výjimky z těchto pravidel jsou dvě:

 > předměty, u kterých je dle studijního plánu možný zápis v jednom z vícero semestrů – pokud 
si ho sami nezapíšete dřív, studijní oddělení tak učiní až v posledním možném semestru

 > předměty s možností opakovaného zápisu (PO) – pokud je absolvujete neúspěšně, můžete 
požádat o povolení opakovaného zápisu a předmět absolvovat znova

3 6 .  P O V I N N Ě  V O L I T E L N É  A  V O L I T E L N É  P Ř E D M Ě T Y

Po zapsání hlavních a povinných předmětů studijním oddělením si můžete zapisovat a škrtat 
povinně volitelné a volitelné předměty v období stanoveném fakultním harmonogramem – to 
začíná obvykle 14 dní před začátkem výuky a končí 14 dní po jejím začátku. 
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Zde je potřeba pamatovat si několik pravidel:

 > do konce prvního týdne výuky v daném semestru je omezen maximální počet zapsaných 
kreditů na 35

 > pokud se rozhodnete na zapsaný předmět nechodit, odepište se z něj v KOSu co nejdříve, 
abyste uvolnili místo kolegům

 > po skončení období pro zápis předmětů lze stav zápisu měnit jen výjimečně a ze závažných 
důvodů a pouze do začátku zkouškového období

 > ve zkouškovém období již žádné změny zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů ne-
jsou možné – tedy v případě, že se předmět z nějakého důvodu nekonal, nebude vám v KOSu 
odepsán a ani v případě, že na předmět docházíte, ale nemáte ho zapsaný, nebude Vám ve 
zkouškovém období zapsán

37.  K L A S I F I K A C E  P Ř E D M Ě T Ů

Předměty na AMU jsou zakončeny zkouškou nebo zápočtem. Sylabus předmětu, který najdete v 
KOSu nebo na webu sp.amu.cz, přesně uvádí, co musíte splnit, abyste zkoušku či zápočet získali. 
Pokud se sylabus předmětu neshoduje se skutečností, uveďte to v evaluaci předmětu.

Ve zkouškovém období vypisují vyučující předmětů termíny zkoušek a zápočtů v KOSu a je vaší 
povinností se na vybraný termín zapsat. U zkoušek máte právo na jeden řádný a dva opravné 
pokusy – vyjma hlavních předmětů, kde máte pouze jeden pokus. U zápočtů máte právo na jeden 
pokus. 

Po úspěšném složení zkoušky nebo zápočtu získáte za daný předmět kredity předepsané sylabem 
předmětu. 

Pozor na omezenou kapacitu některých termínů, abyste nepromrhali možnost využít tři pokusy 
jenom tím, že se zapíšete až na pozdější termín zkoušky. Také můžete využít možnost zapsat 
se jako náhradník na obsazený termín zkoušky. V případě, že se někdo z termínu odhlásí, budete 
informování z KOSu emailem, že jste byli zařazeni na řádný termín.  

3 8 .  U Z N ÁVÁ N Í  P Ř E D M Ě T Ů

Už jste studovali na jiné vysoké škole nebo přímo na AMU podobný program a předměty, které jste 
tam absolvovali, jsou podobné těm, které vás čekají na DAMU? Můžete požádat o uznání předmětu 
a získat tak více času na další studijní povinnosti. 
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Zde je také třeba pamatovat na několik pravidel:

 > uznat lze pouze takové předměty, od jejichž splnění uběhlo v čase podání žádosti méně než  
5 let (splněním je den úspěšně vykonané zkoušky/zápočtu)

 > k žádosti o uznání je třeba přiložit doklad o udělené klasifikaci a sylabus absolvovaného před-
mětu

 > cizí jazyky z kategorie volitelných, které jste absolvovali při svém předchozím studiu na AMU 
není možné uznat

 
Zvláštní podmínky platí při uznávání předmětů absolvovaných v rámci studijního pobytu  
v zahraničí. Zde je potřeba ještě před odjezdem na pobyt domluvit se s garantem programu 
na tom, které předměty, dovezené z pobytu vám budou uznány. O podrobnostech postupu se 
informujte na mezinárodním oddělení. 

3 9 .  V Ý U K A  C I Z Í C H  J A Z Y K Ů

Ve všech bakalářských a magisterských studijních programech je povinná výuka angličtiny. Výuka 
probíhá v podobě (obvykle) dvousemestrálního předmětu Angličtina pro odborné účely – vyjma 
Produkce, kde je to Angličtina pro Arts Management. Pokud se stane, že nesplníte podmínky pro 
udělení klasifikace (např. povinná docházka 60 %), můžete si požádat o povolení opakovaného 
zápisu předmětu v dalším akademickém roce. 

Mimo to se také můžete volitelně zapsat na jiné jazyky, jejichž výuku zajišťuje Centrum jazykové 
přípravy AMU. 

V některých studijních programech jsou také jako povinné zařazeny odborné předměty vyučované 
v angličtině. 

4 0 .  D O B A  S T U D I A

Standardní doba studia

Standardní dobou studia je míněno období, které je určeno pro splnění studijního plánu daného 
programu a řádného ukončení studia státní závěrečnou zkouškou: 

Bakalářský program – 3 roky  
Magisterský program nenavazující na bakalářský program – 4 roky 
Magisterský program navazující na bakalářský program – 2 roky 
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Bezplatná doba studia

Jde o dobu, po kterou máte nárok na bezplatné studium v daném stupni vzdělání. Pokud máte za 
sebou nedostudovanou jinou vysokou školu ve stejném stupni, jaký studujete na DAMU, budou 
se vám dny neúspěšného studia započítávat do bezplatné doby aktuálního studia. Přesnější 
informace k vašemu případu a datu ukončení bezplatné doby studia vám poskytne studijní 
oddělení. Pokud jste předešlé studium ukončili řádně, nemějte obavy – na DAMU můžete vyčerpat 
celou bezplatnou dobu. 

Bezplatná doba studia je na AMU:

Bakalářský program – 4 roky  
Magisterský program nenavazující na bakalářský program – 5 let 
Magisterský program navazující na bakalářský program – 3 roky 

 
Maximální doba studia

Je to celková doba, ve které musíte studium řádně ukončit. 

Do maximální doby studia se započítává:

 > standardní doba studia

 > doba rozložení ročníku

 > doba přerušení studia (vyjma přerušení z vážného zdravotního důvodu či péče o dítě/děti)

 > doba čekatelství na státní závěrečnou zkoušku

 
Naopak nezapočítává se do ní:

 > doba přerušení studia z vážného zdravotního důvodu nebo péče o dítě/děti

 > uznaná doba rodičovství

 
Po uplynutí maximální doby studia už nesmíte plnit žádné studijní povinnosti ani vám nebude 
umožněno přistoupit k státní závěrečné zkoušce a studium vám bude ukončeno pro nesplnění 
požadavků vyplývajících ze studijního plánu. 

Maximální doba studia na AMU je:

Bakalářský program – 6 let  
Magisterský program nenavazující na bakalářský program – 6 let 
Magisterský program navazující na bakalářský program – 4 roky
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41.  Č E K AT E L S T V Í  N A  S Z Z

Statut čekatele na státní závěrečnou zkoušku získáte po řádném uzavření studia, tedy po 
dosažení potřebného množství kreditů k uzavření studia a splnění všech povinností vyplývajících 
ze studijního plánu, pokud nepůjdete hned ke státnicím. Čekatelem můžete být maximálně po 
dobu dvou let, do té doby musíte složit státní závěrečnou zkoušku. Jako čekatel máte stále statut 
studenta či studentky, připravujete se na státnice a píšete závěrečnou práci, ale nemáte přístup  
k plnění povinných ani volitelných předmětů. V tomto období však můžete vycestovat na zahraniční 
stáž. Období čekatelství na státní závěrečnou zkoušku se započítává do maximální doby studia, 
a pokud během něj překročíte bezplatnou dobu studia, bude vám vyměřen poplatek za delší 
studium. 

42 .  P O P L AT E K  Z A  D E L Š Í  S T U D I U M

AMU, stejně jako každá jiná veřejná vysoká škola, musí vyměřovat a vymáhat poplatky za delší 
studium. Tuto povinnost nám ukládá zákon (§ 58, odst. 3 zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých 
školách, ve znění pozdějších předpisů) a je upravena i v čl. 20 a čl. 21 Statutu AMU v Praze.

Výši poplatku za delší studium, způsob a lhůtu jeho úhrady stanovuje pro každý akademický rok 
rektorka výnosem. Poplatky jsou vyměřovány za semestr, tedy 183 dnů. Vydání výměrů se provádí 
čtvrtletně na konci listopadu, ledna, dubna a července. Začátek vyměřovacího období vám bude 
stanoven individuálně na den, kdy překročíte bezplatnou dobu studia. Do doby studia se vám 
kromě aktuálního studia na AMU započtou také odstudované dny všech předchozích studií  
v bakalářských i magisterských studijních programech, která nebyla ukončena řádně, tedy úspěšně 
státní závěrečnou zkouškou. Nezapočítává se doba přerušení studia z vážných zdravotních 
důvodů, doba studia financovaná jinak než z rozpočtu MŠMT, uznaná doba rodičovství a doba 
předchozího studia, které bylo řádně ukončeno státní zkouškou.

Pokud budete mít vážné důvody, můžete proti rozhodnutí o vyměření poplatku podat do 30 dnů od 
jeho obdržení odvolání. Postup je následující:

 > prostudujte si informace k poplatkům za delší studium a k odvolání ve Výnosu rektora 1/2019

 > vyplňte formulář Žádost o přezkoumání a přidejte řádné a konkrétní zdůvodnění na formuláři 
žádosti o studijní záležitosti, oba formuláře vlastnoručně podepište

 > přiložte relevantní doklady k důvodům uvedených v odvolání (rodný list dítěte; zdravotní  
zpráva; v případě sociálně-finanční nouze doložení životních příjmů a výdajů apod.)

 > přiložte kopii výměru rozhodnutí o vyměření poplatku za delší studium

https://www.amu.cz/filr/down/L3Jla3RvcmF0LURva3VtZW50eS9wxZllZHBpc3kvNGEpIFBMQVROw4kgVsOdTk9TWSBSRUtUT1JLWSBPRCBQT1JBRE9WRSBDSVNMTyAxMDAvMTA2LiBWw51OT1MgUkVLVE9SS1kgxIwuIDRfMjAyMiwgcG9wbGF0a3kgemEgc3R1ZGl1bSBhIHDFmWlqw61tYWPDrSDFmcOtemVuw60gQVIgMjJfMjMvVsO9bm9zIDA0XzIwMjJfUG9wbGF0a3kgemEgc3R1ZGl1bSBhIHDFmWlqw61tYWPDrSDFmcOtemVuw60gQVIgMjJfMjMucGRm
https://www.amu.cz/filr/down/L3Jla3RvcmF0LURva3VtZW50eS9wxZllZHBpc3kvNCkgUExBVE7DiSBWw51OT1NZIFJFS1RPUktZLzU4LiBWw51OT1MgUkVLVE9SQSDEjC4gMV8yMDE5LCBvIHByYXZpZGxlY2ggdXByYXZ1asOtY8OtY2ggcG9wbGF0a3kgemEgZGVsxaHDrSBzdHVkaXVtL1bDvW5vcyAwMV8yMDE5X08gcHJhdmlkbGVjaCB1cHJhdnVqw61jw61jaCBwb3BsYXRreSB6YSBkZWzFocOtIHN0dWRpdW0ucGRm
https://www.famu.cz/media/Formul%C3%A1%C5%99_pro_p%C5%99ezkoum%C3%A1n%C3%AD_rozhodnut%C3%AD_o_vym%C4%9B%C5%99en%C3%AD_poplatku_spojen%C3%A9ho_se_studiem.pdf
https://www.damu.cz/media/studijni_zalezitosti_05_2021.docx
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 > zašlete dokumenty v obálce poštou nebo podejte osobně na Podatelnu AMU, Malostranské 
náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

 
Nekompletní žádost bude vrácena k doplnění.

4 3 .  V ÝJ I M K Y  Z E  S T U D I A

Pokud se objeví ve vašem studiu komplikace, pokuste se je řešit vlastní iniciativou, za pomoci 
pedagoga či pedagožky předmětu, garanta či garantky programu, vedoucího či vedoucí katedry 
nebo studijního oddělení DAMU a hlavně včas – tedy bezprostředně potom, co se objeví. 
Převážnou většinu studijních problémů je možné vyřešit dialogem a dohodou, důležité je o nich 
včas komunikovat a nečekat na zkouškové období, nebo dokonce úplný závěr akademického roku. 
To už může být pozdě.

Může se vám přihodit něco nepředvídaného, co nelze řešit standardními postupy. Typicky zdravotní 
problémy, těžká situace v rodině, narození dítěte nebo souběh vícero okolností. Pro nejnáročnější 
situace je v Studijním a zkušebním řádu zakotveno několik výjimek ze studia, o které můžete 
požádat. Při posuzování vaší žádosti o výjimku bude jedním z kritérií i to, jak jste se situaci pokusili 
předtím řešit.

Žádost o výjimku ze studia musí být vždy podána na předepsaném formuláři, opatřena 
vlastnoručním podpisem (nikoliv naskenovaným) osobně na studijním oddělení; poštou na hlavní 
adresu školy; datovou schránkou (v tomto případě nemusí byt podepsána); e-mailem  
s elektronickým podpisem a doložena doklady prokazujícími vážné důvody. 

 
Přesun předmětu

Může se stát, že zapsaný povinný předmět nezvládnete úspěšně absolvovat z vážných důvodů.  
Ty mohou být zdravotní, rozvrhové (kryje se vám rozvrhově vícero povinných předmětů) či jiné.  
V takovém případě můžete požádat o jeho přesun do dalšího ročníku studia. Žádost je potřeba 
podat bezprostředně potom, co důvody nastaly, resp. potom, co jste se situaci neúspěšně pokusili 
vyřešit jiným způsobem. Vyjadřuje se k ní vyučující předmětu a vedoucí katedry a rozhoduje o ní 
studijní proděkan. 

Předtím, než podáte žádost o přesun předmětu:

 > v případě rozvrhové kolize povinných předmětů se pokuste s danou katedrou domluvit změnu 
rozvrhu

 > v případě zdravotních důvodů požádejte vyučující o možnost splnit si studijní povinnosti  
v daném předmětu jiným způsobem (dle čl. 9 odst. 3 SZŘ)
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 > máte-li speciální potřeby resp. nějaký druh znevýhodnění, evidujte se a absolvujte funkční 
diagnostiku, abychom vám mohli nabídnout vhodné úpravy studia

 
Změna ročníku – sloučení nebo rozložení ročníku

Pokud je předmětů, které nezvládnete v daném akademickém roce splnit, více nebo tato situace 
nastane v posledním ročníku studia, můžete z vážných důvodů požádat o rozložení ročníku do 
dvou akademických let. Nebo naopak, pokud máte vážné důvody pro plnění předmětů z dvou 
ročníku v jednom roce, můžete požádat o sloučení ročníků. O změnu ročníku můžete požádat 
pouze jednou za celé studium. V žádosti musíte přesně uvést, ve kterých semestrech budete plnit 
konkrétní předměty z kategorií PH, PB a PO. Na změnu ročníku nemáte právní nárok a o žádosti 
rozhoduje studijní proděkan na základě vyjádření vedoucí nebo vedoucího katedry a garanta 
studijního programu. I v tomto případě je potřeba žádost podat bezprostředně potom, co důvody 
nastaly, resp. potom, co jste se situaci neúspěšně pokusili vyřešit jiným způsobem. 

Předtím, než podáte žádost o změnu ročníku:

 > v případě rozvrhové kolize povinných předmětů se pokuste s danou katedrou domluvit změnu 
rozvrhu

 > v případě zdravotních důvodů požádejte vyučující o možnost splnit si studijní povinnosti  
v dotčených předmětech jiným způsobem (dle čl. 9 odst. 3 SZŘ)

 > máte-li speciální potřeby, resp. nějaký druh znevýhodnění, evidujte se a absolvujte funkční 
diagnostiku, abychom vám mohli nabídnout vhodné úpravy studia 

 > zvažte svou vytíženost zapsanými volitelnými předměty a dejte prioritu povinným

 
Přerušení studia

O přerušení můžete požádat i opakovaně během studia z osobních, pracovních či zdravotních 
důvodů a také z důvodu těhotenství nebo péče o dítě/děti. Na přerušení studia z osobních nebo 
pracovních důvodů nemáte právní nárok. V žádosti musíte uvést důvody, kvůli kterým o přerušení 
žádáte, a rovněž období, na které chcete studium přerušit (od do). Je dobré toto období předem 
konzultovat se studijním oddělením z důvodu plynulé návaznosti na studijní plán. Pokud zvažujete 
přerušení studia, je dobré vědět že:

 > v době přerušení studia nebudete studentem či studentkou, ztrácíte výhody a finanční úlevy 
(zdravotní pojištění, sociální pojištění, levnější jízdné....)

 > po uplynutí období přerušení se musíte znovu přihlásit ke studiu na studijním oddělení do 
lhůty, kterou vám v rozhodnutí o přerušení studia stanoví děkan, jinak vám bude studium 
ukončeno 

 > v průběhu přerušení můžete požádat o prodloužení období přerušení
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 > v případě, že vám v době přerušení studia uplyne maximální doba studia a nepřihlásíte se 
předtím k opětovnému zápisu do studia, studium vám bude ukončeno. 

 
Studující rodič

V souvislosti s péčí o dítě máte právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, 
jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru či ročníku vyplývajících zejména 
ze Studijního a zkušebního řádu, a to o dobu, po kterou by jinak trvalo čerpání mateřské nebo 
rodičovské dovolené. To platí za podmínky, že studium v této době nepřerušíte. O uznání doby 
rodičovství musíte požádat na zvláštním formuláři na studijním oddělení a doložit kopii rodného 
listu dítěte. 

Uznaná doba rodičovství u matky je od 8 týdnů před narozením dítěte do dovršení jeho 3 let.

Uznaná doba rodičovství u otce začíná dnem narození a končí dovršením 3 let dítěte.

Za dítě se považuje i dítě převzaté do péče, lhůty uznané doby rodičovství jsou podrobně 
stanovené ve výnosu rektora č. 12/2018.

4 4 .  S T U D I J N Í  P O BY T Y  A  S TÁ Ž E

Jako studující akreditovaného studijního programu na DAMU máte možnost vyjet do zahraničí 
na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ (uzávěrka přihlášek na další 
akademický rok je vždy do 15. února), případně na krátkodobou studijní či praktickou mobilitu  
s podporou z jiného programu (uzávěrka bývá do 31. ledna pro další akademický rok). Na podporu 
výjezdu nemáte právní nárok a rozhoduje o ní proděkan pro mezinárodní záležitosti v závislosti na 
dostupných rozpočtových zdrojích. 

Před odjezdem na studijní pobyt do zahraničí doporučujeme zkonzultovat na studijním oddělení 
nejvhodnější postup pro sladění mobility a vašeho studia. V ideálním případě nebudete muset 
rozkládat ročník a svoje povinnosti ze studijního plánu za daný semestr si splníte předměty 
absolvovanými na mobilitě a individuální prací dle domluvy s vyučujícími.

Podrobné informace naleznete na stránkách Mezinárodního oddělení DAMU a na celoškolních 
stránkách AMU International. Pokud budete mít i po prostudování webů doplňující otázky, obraťte 
se na Zoru Hermochovou v kanceláři K334. 

Tuzemské studijní stáže se na DAMU objevují výjimečně a fakulta nemá instucionalizovanou 
dohodu s jinými vysokými školami o výměně studentů v rámci stáží. Pokud máte o takovou stáž 
zájem, konzultujte možnosti předně se svým vedoucím pedagogem či vedoucí pedagožkou nebo 
s garantem či garantkou programu, ve kterém studujete, následně s proděkanem pro studium. 
Meziškolní stáže v rámci ČR jsou vždy řešeny individuálně dle konkrétního případu. 

https://www.damu.cz/media/%C5%BD%C3%A1dost_o_evidenci_uznan%C3%A9_doby_rodi%C4%8Dovstv%C3%AD.docx
https://www.damu.cz/cs/studium/mezinarodni-spoluprace/
https://www.amu.cz/cs/amu-international/
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4 5 .  U K O N Č E N Í  S T U D I A

Řádné ukončení studia

Studium v bakalářském a magisterském studijním programu AMU se řádně ukončuje vykonáním 
státní závěrečné zkoušky (dále jen SZZ). Součástí SZZ je vždy obhajoba bakalářské či diplomové 
práce, vědomostní zkouška a obvykle i obhajoba absolventského výkonu. Detailně se o obsahu 
SZZ ve vašem studijním programu dozvíte na katedře.

K úspěšnému ukončení vede následujících 10 důležitých kroků:

1. V posledním ročníku studia musíte nahlásit do termínu stanoveného fakultním 
harmonogramem zadání bakalářské nebo diplomové práce, a to i v případě, že k její obhajobě 
plánujete přistoupit až později, v době čekatelství. Zadání probíhá vložením názvu, tématu, 
jazyka práce a jména vedoucího či vedoucí práce do KOSu. O podrobnostech zadání se 
informujte na katedře. 

2. Obdobným způsobem nahlašujete i zadání absolventského výkonu, pokud je ve vámi 
studovaném programu povinnou součástí SZZ.

3. Pokud v průběhu tvorby bakalářské nebo magisterské práce dojde ke změně (názvu, tématu, 
jazyka a/nebo vedoucího či vedoucí práce), o změnu požádejte na standardním formuláři 
žádosti. Změny v zadání bakalářské nebo magisterské práce schvaluje děkan.

4. Ke konkrétnímu termínu SZZ se přihlašujete v KOSu do data uzávěrky (obvykle 1 měsíc před 
konáním SZZ), do kterého se můžete také odhlásit. Pokud se neodhlásíte a nedorazíte, bude 
se vám termín započítávat jako nepovedený pokus (katedry mívají své interní přihlášky k SZZ, 
proto je potřeba oznámit také tajemnici nebo tajemníkovi katedry přihlášení k termínu SZZ).

5. Nejméně 1 měsíc před termínem SZZ odevzdáváte hotovou bakalářskou nebo magisterskou 
práci, a to jak elektronicky nahráním do KOSu, tak v jednom tištěném svázaném exempláři na 
katedře.

6. Nejpozději 3 dny před SZZ najdete v KOSu posudky vedoucí či vedoucího práce a jejich 
oponenta či oponentky.

7. Před přistoupením k SZZ vyplňte, nechte si na fakultních pracovištích potvrdit a na studijním 
oddělení odevzdejte výstupní list. Společně s ním odevzdáte na studijním oddělení také 
studentský průkaz / ISIC, protože dnem úspěšného vykonání SZZ vám bude studium 
ukončeno a pozbydete statutu studenta či studentky. 

8. Nejpozději jeden den před konáním SZZ, na kterou jste přihlášení, musíte mít splněny ostatní 
povinnosti stanoveny studijním plánem: minimální počet kreditů (bakaláři 180, navazující 
magistři 120, nenavazující magistři 240), splnění všech hlavních a povinných předmětů, 
splnění potřebného počtu (kreditů) z povinně volitelných a volitelných předmětů.

https://www.damu.cz/media/Vystupni-list_2022.docx
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9. Bez řádného a úplného odevzdání bakalářské nebo diplomové práce nebudete připuštěni k 
SZZ.

10. Pokud u SZZ neuspějete, máte nárok na jeden opravný pokus. Ten musí proběhnout  
do 1 roku od neúspěšného pokusu. Opakujete pouze tu část SZZ, ve které jste neuspěli  
(tedy jen obhajobu práce nebo vědomostní zkoušku). Obhajobu absolventského výkonu  
nelze opakovat. Postup pro opakování SZZ vždy konzultujte přímo se studijním oddělením.

11. V každém případě můžete SZZ složit nejpozději do 2 let od splnění povinností stanovených 
studijním plánem (viz bod 7) a zároveň do uplynutí maximální doby studia.

 
Zanechání studia

Rozhodnete-li se z vlastní vůle studia na DAMU zanechat, oznamte to písemně s vlastnoručním 
podpisem na formuláři žádosti na studijní oddělení osobně nebo poštou, případně datovou 
schránkou (v tom případě podpis není potřeba) či e-mailem s elektronickým podpisem. Studium 
vám bude ukončeno dnem, kdy jste písemné oznámení doručili. Své důvody pro zanechání studia 
nám sdělovat nemusíte, pokud nechcete.

 
Ukončením pro nesplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle SZŘ

Nastávají i případy, kdy se musíme se studujícími rozloučit pro nezvládnutí studijních povinností. 
Nejčastějšími důvody pro tento postup jsou klasifikace F z hlavního předmětu; opakovaná 
klasifikace F/N z povinného předmětu bez možnosti opakování; neplnění studijních povinností  
a neuzavření klasifikace v semestru; překročení maximální doby studia; nezapsání se do vyššího 
ročníku ani v náhradním termínu. Co dělat, abyste se do tohoto bodu nedostali:

 > znát a vykonávat své povinnosti podle SZŘ 

 > znát a naplňovat svůj studijní plán

 > pravidelně používat KOS a věnovat péči klasifikaci předmětů

 > vzniklé problémy či nejasnosti řešit hned – nejlépe s vyučujícími předmětu a na studijním 
oddělení

 
Vyloučení ze studia

Jde o nejpřísnější sankci, kterou lze uložit studujícím za spáchání disciplinárního přestupku,  
resp. za podvodné jednání, v jehož důsledku byli přijati ke studiu.
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4 6 .  S T U D E N T S K Á  E VA L U A C E

Snahu o zlepšování kvality studia, studentského života, well-beingu i prostředí fakulty zásadním 
způsobem ovlivňuje získaná zpětná vazba od studujících. Převezměte svůj díl odpovědnosti za 
zlepšování DAMU pro vás i pro příští generace a zapojujte se do studentské evaluace několika 
způsoby:

 > vyplňujte anonymizované hodnocení výuky jednotlivých předmětů na konci semestru v KOSu

 > aktivně se podílejte na evaluačních aktivitách na vaší katedře

 > reagujte na výzvy k vyplňování hodnotících a zpětnovazebních dotazníků zasílaných k různým 
tématům v průběhu roku e-mailem

 > zapojte se do kulatých stolů, focus groups a skupinových diskusí dle výzev a pozvánek 
zasílaných vedením DAMU a AMU 

 > účastněte se setkání s vedením fakulty Sdílejme DAMU!

 > pokud vás něco trápí nebo se vám něco nelíbí, neváhejte se obrátit na kteréhokoliv člena  
vedení DAMU nebo na našeho ombudsmana

47.  P R O M O C E

Promoce je slavnostní akademický ceremoniál předání diplomů absolventům a absolventkám  
za účasti nejvyšších akademických funkcionářů a funkcionářek. Koná se každoročně v listopadu 
v termínu stanoveném fakultním harmonogramem a zváni jsou všichni absolventi a absolventky 
všech studijních programů, kteří ukončili studium v předchozím akademickém roce, a jejich hosté. 

Absolventi a absolventky, kteří se nezúčastní promoce, mají možnost si osobně diplom vyzvednout 
na studijním oddělení po domluvě. Studijní oddělení vám může na počkání vystavit potvrzení  
o absolvování. Potřebujete-li výpis výsledků státní zkoušky, je nutno podat žádost.
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P RŮ VODCE  S T UD IEM
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