
Věcný záměr akreditace studijního programu 
Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (M.A.)

Název: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku (M.A.) (se specializacemi: 
1/ autorské herectví, 2/ autorská tvorba a psychosomatika)  

Zajišťuje: Katedra autorské tvorby a pedagogiky, Divadelní fakulta

Typ studijního programu: navazující magisterský program

Profil studijního programu: akademicky zaměřený

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky

Plánovaný harmonogram schvalování: 

● projednávání v AS DAMU: prosinec 2020

● schvalování v UR DAMU: prosinec 2020

● schvalování v RVH AMU: leden–březen 2021

● vyhlášení a konání přijímacího řízení: duben 2021, červen 2021

● výuka od AR 2021/2022

Budoucí garant: doc. Mgr. et MgA. Michal Čunderle, Ph.D.

Popis podstatných změn oproti předešlé akreditaci:

1) SPECIALIZACE

Studijní program vychází plně ze stávajícího studijního oboru 8203T045 „Herectví se zaměřením na 
autorskou tvorbu a pedagogiku - 2leté (M.A.)“, přičemž profil absolventa zůstane zachován. Z 
dosavadního studijního oboru se stane studijní program „Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a
pedagogiku (M.A.)“ se dvěma specializacemi: 1) autorské herectví a 2) autorská tvorba a 
psychosomatika.

V současné situaci tento obor nerozlišuje mezi studenty, kteří absolvovali bakalářský stupeň studia na 
KATaP, a studenty, kteří přicházejí do navazujícího magisterského studia z jiných kateder DAMU, 
respektive AMU, a z jiných vysokých škol. V praxi se pak děje to, že absolventi bakalářského stupně 
KATaP mají za povinnost absolvovat znovu velice podobné studium, místo aby si na základě 
vlastního zaměření vybrali z nabídky katedry ty předměty, které jsou pro ně nejpřínosnější a žádoucí.

Nově tedy vytváříme dvě specializace, jež se liší pouze v jediné skupině předmětů, viz tabulka:

Specializace autorské herectví: Specializace autorská tvorba a   
psychosomatika:

Povinné předměty hlavní

Povinné předměty

(vybrané zásadní předměty z povinných předmětů současného studijního oboru)

Povinně-volitelné předměty 1A

(výběr z ostatních povinných předmětů 
současného studijního oboru a dále z volitelných

Povinně-volitelné předměty 1B

(ostatní povinné předměty současného 
studijního oboru)



předmětů KATaP a katedrou předvybraných 
volitelných předmětů ostatních kateder DAMU 
vhodných k profilaci studentů KATaP)

Povinně-volitelné předměty 2A

(výběr z předmětů věnovaných dějinám a teorii 
divadla:
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I a 
II,
Základy divadelního pojmosloví,
Divadlo v české kultuře
a jiné)

Povinně-volitelné předměty 2B

(předměty věnované dějinám divadla:
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I a 
II,
Divadlo v české kultuře)

Anglický jazyk pro odborné účely 3, 4

Volitelné předměty (oborové, celoškolní)

Uchazeči o studium se do konkrétní specializace budou hlásit již přímo u přijímacího řízení.

2) ZMĚNA SZZ

Druhou podstatnou změnou je redefinice státní závěrečné zkoušky (týká se obou specializací). Její 
struktura zůstává stejná jako u stávajícího oboru: 1) absolventská prezentace (závěrečný umělecký 
výstup) a její obhajoba, 2) písemná diplomová práce a její obhajoba, 3) ústní zkouška z historie a 
teorie autorského herectví, 4) ústní zkouška z historie a teorie divadla. 

V novém programu měníme pouze podobu zkoušky z historie a teorie divadla (4). Stávající podoba 
obsahuje 18 otázek komplexně mapujících dějiny divadla, student si losuje otázku hodinu před SZZ. 
Tato letitá praxe nereflektuje moderní přístupy ke studiu (před interpretací a praktickým kontextem 
upřednostňuje memorizaci) a zatěžuje studenta přípravou ke zkoušce z témat, která nemají 
dostatečnou oporu v samotném studiu. Nově bude formulováno několik šířeji pojatých okruhů, jejichž
součástí nebude pouze historie a teorie divadla, ale rovněž uchopení tématu v praxi konkrétního 
studenta. Student si okruh vylosuje při zápisu na SZZ a na dané téma si připraví krátkou přednášku, 
po níž bude následovat diskuse s doplňujícími dotazy. 

Náklady na zajištění SP: 

Tato změna nepřináší žádné finanční náklady navíc, nabídka samotných předmětů se nemění a jsou 
zajištěny ve stejné míře jako nyní.

doc. Mgr. et MgA. Michal Čunderle, Ph.D.

V Praze 27. 11. 2020


