
 

 

V Praze dne 24. září 2021 

 

 

Vážený pane děkane, 
 
posílám níže upřesnění kroků a opatření, která bude realizovat katedra činoherního divadla jako reakci na 
studentskou iniciativu.  

Jak sám víte, body 1) – 5) a bod 10) jsou naše návrhy, které je potřeba uskutečnit v rámci celé fakulty.  

K bodům 6) – 9) a 11) a 14) zahájíme na katedře diskusi se studenty i s pedagogy. Sejdeme se jako vedení 
katedry s jednotlivými studijními ročníky, debatu povedeme v rámci odborných kabinetů i mezi vedením 
jednotlivých ročníků a jejich studenty. Diskuse na úrovni ročníků již probíhají. Další setkání jsou plánována 
v následujících formátech a termínech:  

 
kabinet režie          23. září 
3. ročník Herectví, 1. ročník Režie a Dramaturgie (MgA)    4. října 
4. ročník Herectví, 2. ročník Režie a Dramaturgie (MgA)    4. října 
kabinet pohybové výchovy       4. října 
vedení katedry         4. října 
2. ročník Herectví, 3. ročník Režie-dramaturgie (BcA)    7. října 
1. ročník Režie-dramaturgie (BcA)      11. října 
kabinet herectví         11. října 
1. ročník Herectví, 2. ročník Režie-dramaturgie (BcA)    12. října 
kabinet dramaturgie        12. října 
kabinet hlasové a mluvní výchovy      13. října 
kabinet teorie a historie činoherního divadla      14. října 
 
Nyní upřesnění k některým bodům: 

Ad 6) Zajistit přístupnou a nezávislou psychologickou podporu v rámci fakulty i katedry a odborně 
zkoumat psychologické předpoklady v rámci přijímacího nebo konkurzního řízení. 

• Rozšířenou podporu studentů v rámci katedry zajistíme zvýšením pracovního závazku prof. Jiřího 
Šípka. Jde o vysoce renomovaného odborníka, který není zařazen v žádném studijním ročníku a který 
se odborně specializuje mimo jiné na osobnostní předpoklady a problémy výkonu herecké profese. 
Bude poskytovat odborné konzultace jak na vyžádání studentů, tak i pedagogů. 
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• Rozšíříme předmět jógová terapie o individuální výuku. Každý student získá individuální reflexi jeho 
dispozic a individualizovaný systém cvičení a průpravy s cílem dosáhnout vyrovnaného a harmonického 
vnitřního stavu, schopnosti pravidelné relaxace a klidné koncentrace.  

• V rámci kabinetu herectví projednáme obnovení a rozšíření základního osobnostního testu ve třetím 
kole přijímacího řízení. Vyjdeme ze zkušeností, které katedra měla v minulých letech na základě 
postupů a výzkumů PhDr. Kabáta, doc. Vinaře a prof. Šípka. Přijímací komise tak získá další doplňující 
informaci k hlavní talentové zkoušce, zejména v těch případech, kdy se bodové hodnocení pohybuje 
na hranici pro přijetí ke studiu. Zkoumá se například síla motivace, citlivost k podnětům, tvořivost, 
zaměření na týmovou spolupráci apod.   

• Pro zlepšení podpory studentů budeme pokračovat ve spolupráci s odbornými pracovišti a v případě 
potřeby budeme doporučovat posluchačům konzultace. Jedná se o foniatrii, fyzioterapii, psychologii a 

jógovou terapii. Vedoucí katedry bude mít pravidelné konzultační hodiny, kde budou moci studenti přijít 
bez jakéhokoliv objednání s jakýmkoliv problémem.  O nejvhodnějším termínu se se studenty domluvím 
při setkání s nimi. 

Ad 7) Zajistit systematické doplňování pedagogického sboru s přirozeným využitím doktorských 
studijních programů s cílem vytvoření vyváženého vícegeneračního kolektivu. 

• Doplňování pedagogického sboru bylo předmětem mého projektu při konkurzním řízení na funkci 
vedoucího katedry. Prioritou je doplnění a obměna oboru dramaturgie a postupné obměňování v oboru 
režie a herectví.  

• Doplňování pedagogického sboru o spolupracovníky zejména ze střední a mladší generace je třeba 
urychlit. Už od tohoto semestru nastupuje na obor dramaturgie šéfdramaturgyně Městských divadel 
pražských Jana Slouková. Perspektivně chystáme spolupráci s Davidem Košťákem a dále jednáme 

s Lenkou Kolihovou a budeme jednat s Ondřejem Novákem, zároveň rozšiřujeme pracovní závazek 
Milana Šotka.  

• Pedagogický sbor v oboru herectví posílí v tomto semestru Lenka Šestáková. O nástupu do 
doktorandského studia jednáme s Filipem Kaňkovským a Marií Poulovou.  

• Pro obor režie jsem rozjednal možnou spolupráci s Mariánem Amslerem a budu sjednat s Martinem 
Čivčákem. V akademickém roce 2022/2023 nastoupí do výuky scénické tvorby Michal Dočekal. 

• Postupně projednám s některými kolegy snížení úvazků. O dalších spolupracovnících budeme 
diskutovat v rámci plánovaných schůzek odborných kabinetů.  

Vážený pane děkane, považujte prosím personální informace za důvěrné! 

Ad 8) Při nástupu do studia zajistit formou informovaného souhlasu prokazatelnou obeznámenost 
studentů s nároky studia i jeho riziky. 

• V rámci kabinetů i v diskusích se studenty projednáme podrobněji nároky a rizika studia. Z nich pak do 
konce roku vypracujeme potřebný manuál. 
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Ad 9) Provést v jednotlivých ročnících na začátku semestru nezávisle moderované diskuse nad tématy 
Iniciativy. 

• Při diskusích se studenty se budeme zabývat i formátem a obsahem dalších setkání s cílem dosáhnout 
maximální otevřenosti a zamezení jakémukoliv pocitu ohrožení při vyjadřování názorů.  

• Kromě výše uvedených setkání jsem předběžně domluven s prof. Tomášem Halíkem, který bude mít 
v první polovině zimního semestru přednášku a besedu o současné etice a se kterým budeme 

konzultovat další naše kroky.  

Ad 11) Všechna hodnocení studentů zpracovávat v archivovatelné podobě (písemný, zvukový nebo 
audiovizuální záznam) a ukládat je v souladu s platnými pravidly. 

• Během uvedených schůzek projednáme způsob záznamu a archivace hodnocení studentů, který 
začneme uplatňovat od zimního semestru akademického roku 2021/2022.  

• Se zástupci jednotlivých ročníků se bude vedení katedry pravidelně scházet na začátku a na konci 
každého semestru. Na začátku tohoto semestru pak s celými ročníky.  

• Otevřeme diskusi nad množstvím povinných předmětů v jednotlivých ročnících s cílem aktualizovat 
studijní programy nejpozději od akademického roku 2022/2023.  

• V rámci kabinetu režie provedeme evaluaci anglického programu s cílem jeho případných úprav 
nejpozději do příštího akademického roku.  

  
Přeji vše dobré! 
 

 

prof. MgA. Jan Burian, v.r. 
Vedoucí KČD 


