
 

 

V Praze dne 23. července 2021 

 

NÁVRHY KATEDRY ČINOHERNÍHO DIVADLA 
K INICIATIVĚ „NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET“ 

Dne 14.7. 2021 se sešli pedagogové všech oborů katedry činoherního divadla. Zevrubně a bez omezení jsme 

diskutovali o studentské iniciativě „Ne!Musíš to vydržet“ (dále Iniciativa). Seznámili jsme se s textem ankety 

z dubna, s textem zveřejněným během performance dne 30. 6. 2021, s obsahem diskuze iniciátorů Marie-
Luisy Purkrábkové (KČD), Oleksandry Chernomashyntsevy (KS) a Prokopa Nováka (KP) s vedoucím katedry 

prof. Janem Burianem, předsedkyní senátu doc. Evou Salzmannovou a prorektorem AMU prof. Janem 

Hančilem, s obsahem jednání akademického senátu DAMU ze dne 9. 7. 2021 i s jednáním předsedkyně 

senátu doc. Evy Salzmannové a místopředsedkyně senátu Zuzany Černé s děkanem fakulty doc. F. K. 

Tománkem a proděkankou doc. Alicí Koubovou. 

Hlavní kritika Iniciativy směřuje k mezilidským vztahům mezi pedagogy i studenty a částečně i mezi 

samotnými studenty a samotnými pedagogy. Iniciativa si zejména klade za cíl preventivní působení 

prostřednictvím vzniku dostatečných a důvěryhodných systémů k ochraně všech členů akademické obce před 

osobními útoky, zneužíváním moci a postavení, sexismem, ageismem, psychickým týráním, přetěžováním, 

vyvoláváním neoprávněných obav a strachu, osobním ponižováním, navazováním nevhodných osobních 

kontaktů, neproduktivním konkurenčním tlakem a k ochraně všech dalších ústavně chráněných práv 

jednotlivce. 

Katedra činoherního divadla vyvine maximální úsilí, aby ve spolupráci s touto iniciativou a orgány školy 

vytvořila systém schopný okamžitě reagovat na uvedené negativní společenské jevy v důvěrném 

a bezpečném prostředí a také dlouhodobě udržitelný systém podpory studentek a studentů při zvládání 

nároků studia. Jsme v tomto smyslu s Iniciativou zajedno. 

Je nám líto každé nespravedlnosti, každého osobně agresivního jednání a každého nekultivovaného chování.  

Jak uvádí sama Iniciativa, jde o problém i jiných vysokých škol. Musí jít tedy i o problém, který se ani na 

DAMU neomezuje jen na katedry činoherního divadla a scénografie. 

Věříme, že bez ohledu na to, že je bezpochyby nutné společně pracovat na zlepšení klimatu, pocitu bezpečí 

i zvýšení vzájemné důvěry, převažují na naší katedře přátelské tvůrčí vztahy, dostatek vzájemné úcty 

i tolerance. Víme, že naše studentky a studenti prožívají na škole také radost z úspěchů a štěstí ze společné 

tvorby a existence. Věříme, že naši absolventi oceňují, že se většina z nich dobře uplatní v umělecké praxi, 

která je charakteristická nízkou sociální jistotou, vysokou konkurencí a časovou i psychofyzickou náročností. 

Víme však, že trénink, příprava a vzdělávání pro profesní uplatnění může probíhat náročně hlavně tehdy, 
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budou-li studentky a studenti chápat smysl výuky a budou-li svým pedagogům důvěřovat jako korektním 

a silným osobnostem. V tomto smyslu je na všech pracovištích, a tedy i u nás, stále co zlepšovat.  
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NAŠE NÁVRHY VE VZTAHU K INICIATIVĚ, KTERÉ BY MĚLY BÝT REALIZOVÁNY VE SPOLUPRÁCI 
VŠECH KATEDER A VEDENÍ FAKULTY ZA ÚČASTI NEZÁVISLÝCH ODBORNÍKŮ: 

1. Nezávisle vyšetřit konkrétní případy, pokud jejich autoři nebo aktéři vystoupí z anonymity. Umožnit 

všem zúčastněným podat svědectví v důvěrném a bezpečném prostředí. 

2. Provést nezávislý celofakultní screening zaměřený na vztahy mezi pedagogy a studenty i na 
spokojenost studentů se studiem včetně efektivity studia z hlediska uplatnitelnosti v praxi a jejích 

potřeb. 

3. Provést evaluaci studia organizovanou samostatně studentskou komorou akademického senátu. 

4. Ustanovit funkci ombudsmana / ombundsmanky volených podle transparentních pravidel a nezávislých 

na vedení fakulty, kateder, ústavů i na různých zájmových skupinách. 

5. Obeznámit studenty s fungováním etické komise i se systémem podávání stížností na nevhodné 

chování. Zveřejňovat pravidelně zprávy o činnosti etické komise. 

6. Zajistit přístupnou a nezávislou psychologickou podporu v rámci fakulty i katedry a odborně zkoumat 

psychologické předpoklady v rámci přijímacího nebo konkurzního řízení. 

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

8. Při nástupu do studia zajistit formou informovaného souhlasu prokazatelnou obeznámenost studentů 

s nároky studia i jeho riziky. 

9. Provést v jednotlivých ročnících na začátku semestru nezávisle moderované diskuze nad tématy 

Iniciativy. 

10. Na základě dialogu se studenty i pedagogy revidovat etický kodex s důrazem na chování při výuce 

i mimo ni. 

11. Všechna hodnocení studentů zpracovávat v archivovatelné podobě (písemný, zvukový nebo 

audiovizuální záznam) a ukládat je v souladu s platnými pravidly. 

12. Zavést pravidelná setkání zástupců jednotlivých ročníků s vedením katedry a kabinetů. 

13. Otevřít diskuzi nad množstvím povinných předmětů a nad jejich rozložením v jednotlivých ročnících. 

Zvýšit podíl individualizované a fakultativní výuky. 

14. Evaluovat znovu všechny programy přednášené v angličtině s ohledem na dodržování jejich rozsahu 
i obsahu.  

15. Rozvíjet práci katedry na základě standardů vyplývajících z potřeb a nároků současného činoherního 

divadla. Vycházet z ověřených principů, systémů a metod výuky - z postupu od jednodušších úkolů ke 



4 

složitějším a z rovnovážného rozvíjení technických předpokladů, schopnosti interpretace a specifických 

individuálních osobnostních, talentových a tvůrčích předpokladů studentek a studentů. Těžiště výuky 
uskutečňovat ve spolupracujících kolektivech posluchaček a posluchačů různých oborů. 

Časy se mění a každá doba přináší přirozeně i své vlastní cítění práv, povinností, lidské důstojnosti, 

neformálního vyjadřování nebo humoru. Je třeba to vzít na vědomí a naši spolupráci tomu přizpůsobit. 

Z výše navrhovaného je patrné, že bude nutné klíčová hodnocení společné práce více formalizovat. Bude 

potřeba se zbavit všeho amatérského psychologizování a svěřit péči o duše studentek a studentů 

odborníkům. Bude třeba se zbavit necitlivé rétoriky, která může být v praxi běžná, ale ve škole nevhodná. 

Bude třeba věnovat daleko větší péči vysvětlování a snaze o porozumění cílů a metod výuky. I studenti však 

musí přistupovat ke svým pedagogům i k sobě navzájem s respektem a nepředpojatostí.  

Hlavní zodpovědnost tu leží na nás – pedagožkách a pedagozích. My i studenti děláme mnoho dobré 

a poctivé práce. Naše úsilí o co nejlepší výsledek však nesmí na žádné straně a u žádného člena akademické 

obce vést k nespravedlnosti a veřejné či soukromé dehonestaci. 

Vedoucí katedry činoherního divadla 
prof. MgA. Jan Burian 
 
 
 
 
 
 

 


