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Jsem studentem doktorandského programu Katedry výchovné dramatiky a zároveň i pedagog 
Gymnázia Na Vítězné pláni. Nabízím perspektivu člověka, který vidí vzdělávání z více stran. 
Vnímám potřeby studentů ze své osobní zkušenosti i pedagogické praxe. Svou koncepci bych 
shrnul ve dvou bodech: 
 
1. Vize současného směřování DAMU nabízí mnoho otázek, týkající se především budoucího 

vývoje, který je v současné době nejasný. Nemohu opominout pandemickou situaci. Jako 
hlavní bod své koncepce bych tedy stanovil nutnost zkonsolidovat současný stav výuky a 
zodpovědět otázky vztahující se k budoucnosti směřování divadelně-uměleckého 
vzdělávání na DAMU. Tyto otázky však mají trojí rovinu: 

  
a) Jak se vypořádáme s následky, které na výuce a studiu uměleckých oborů 

zanechala pandemie? Je potřeba vyhodnotit, jak byla výuka zasažena, kde došlo 
k zásadním narušením a omezením. Nesmí být opomenuta individuální rozměr – tedy 
pomoc studentům, které pandemie dostala do tíživé sociální a studijní situace. Sám 
jsem jedním z mnoha studentů, kterým pandemie zkřížila plány.  

b) Jak předejít v budoucnu tomu, abychom se jako umělecká vzdělávací instituce 
dostali do podobných úskalí? DAMU se svým zařazením mezi umělecké a vzdělávací 
instituce dostala do nezáviděníhodné situace, kdy je omezována nejen regulacemi 
spojenými s oblastí umění, ale i s oblastí vzdělávání. Dvojí status DAMU by neměl být 
přítěží, nýbrž výhodou. Toho by si mělo být vědomo i Ministerstvo školství. 

c) Jak by se měla proměnit koncepce divadelně-uměleckého vzdělávání? Mnoho 
studentů si prošlo až existenciálním tázáním se po smyslu studia oboru, který je možné 
provozovat elektronicky jen s vynaložením velké námahy a značného sebezapření 
(pokud vůbec). DAMU se může do budoucna setkat s úbytkem zájemců. Jaký význam 
v této době má studium oborů, bez nichž se zdánlivě společnost dokázala poslední rok 
obejít? Co můžeme zájemcům nabídnout? Na mysli mám nejen herecké, dramaturgické 
a režijní obory. Podobně byly zasaženy i teoretické a pedagogické divadelní obory. 

 
2. Tím se dostáváme k druhému hlavnímu bodu. Revize divadelně uměleckého vzdělávání by 

měla být řešena napříč katedrami. Považuji za nutné navázat v rámci jednotlivých kateder 
užší spolupráci.  

 
Mám zkušenosti nejen z českých vzdělávacích institucí. Dříve jsem pracoval na studijním 
oddělení Prague Insitute of North Carolina State University. Pohyboval jsem se v oblasti 
neziskových organizací, především ve spojení s architektonickou neziskovou organizací CCEA 
MOBA. Svými zkušenostmi bych chtěl pomoci naší škole v návratu k normálnímu životu, svým 
hlasem bych chtěl zastupovat potřeby studentů. 
 


