
Studijní program Taneční umění      
 

 

Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou badatelskou práci, založenou na 

teoreticko-metodologickém výzkumu nebo na výzkum a vývoj prostřednictvím tvůrčí 

umělecké činnosti a její teoretické reflexe. 

 

 

Charakteristika programu, jeho členění na studijní obory: 

 

Doktorský studijní program Taneční umění se studijními obory: 

Studium se otevírá pouze v českém jazyce 

 

a) Taneční věda  

b) Choreografie a teorie choreografie  
c) Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla 

  

 

Pro akademický rok 2019/2020 je studium vypsáno pro obor:  

 

 TANEČNÍ VĚDA - dvě místa v prezenční formě 

 

 CHOREOGRAFIE A TEORIE CHOREOGRAFIE – jedno místo v prezenční formě 

 

 NONVERBÁLNÍ A KOMEDIÁLNÍ DIVADLO A TEORIE DIVADLA – jedno místo 

v prezenční formě 

 

 

Projekty disertačních prací by měly naplnit jeden z okruhů konkrétním, jasně vymezeným 

tématem. 

V případě oboru navrhovaného ad a) je disertační prací samostatná vědecká 

práce, zaměřená na závažné problémy oboru, přinášející nové poznatky a podněty pro 

jeho rozvoj a zároveň přispívající k řešení problematiky umělecké praxe. Školitel je 

vybírán z okruhu vědeckých osobností oboru - s ohledem na téma a zaměření projektu 

disertační práce. 

Disertační prací v uměleckém oboru (ad b, c) je závažné dílo choreografické (popř. 

soubor takových děl), anebo realizace závažného tanečního nebo divadelního projektu.  

U všech uměleckých programů je pak nedílnou složkou disertační práce samostatná 

obsažná písemná teoretická reflexe vlastního oboru ve vztahu k uměleckému tématu 

disertační práce. Školitel je vybírán z okruhu uměleckých a vědeckých osobností oboru - 

s ohledem na téma a zaměření disertační práce. Umělecká a teoretická část disertační 

práce mají tvořit vyvážený celek, v celém průběhu studia se klade důraz na propojení 

umělecké kreativity a kritické reflexe oboru, a to i ve skladbě individuálního studijního 

plánu. Státní zkouška se skládá z teoretických předmětů, disertační práce se hodnotí ve 

své umělecké i teoretické složce. 

 

 

 

 



Personální zabezpečení studia:      

 

Složení Oborové rady pro doktorský studijní program Taneční umění  

 

Předseda rady: 

doc. Václav Janeček, Ph.D. (HAMU Praha) 

 

Členové rady: 

Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D. (HAMU Praha) 

Prof. Dorota Gremlicová, Ph.D. (HAMU Praha) 

MgA. Adam Halaš, Ph.D. (HAMU Praha) 

prof. Jan Hyvnar (DAMU Praha) 

doc. Mahulena Křenková (HAMU Praha) 

doc. Martin Pacek (DAMU Praha) 

Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (FF UK Praha) 

doc. Daniela Stavělová  (HAMU Praha) 

doc. Daniel Wiesner  (HAMU Praha)   

prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová (HAMU Praha) 

 

Všichni členové Oborové rady mohou být pověřeni funkcí školitele. 

Oborovou radu jmenuje děkan HAMU. Oborová rada jedná zpravidla jedenkrát ročně. Pro 

přijímací zkoušky (konkursy), státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských disertací 

navrhuje Oborová rada děkanovi příslušné komise podle ustanovení studijního a 

zkušebního řádu doktorského studia. 

 

Vstupní požadavky: 

 

Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia uvedených, příp. 

příbuzných oborů. 

 

Uchazeč je povinen předložit projekt zamýšlené disertační práce. Při pohovoru posuzuje 

komise stupeň závažnosti uchazečova záměru. Oborová rada může při případném přijetí 

ke studiu navrhnout doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy projektu disertační práce. 

 

Součástí příjmacího řízení je prověrka: 

Obor Taneční věda  

a) orientace v metodologii současné taneční vědy 

b) znalostí z teorie a dějin tance 

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce 

d) znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2 

 

Obor Choreografie a teorie choreografie  

a) orientace v současném tanečním umění a choreografických proudech 

b) znalostí z teorie a dějin tance 

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce 

d) znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2 

 

Obor Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla  

 

a) orientace v současném stavu mimického divadla 

b) znalostí z teorie a dějin mimického divadla 

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce 

d) znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2 



 

 

Disertační práce: 

Ve vědeckém oboru (ad a) je disertační prací samostatná vědecká práce, 

zaměřená na závažné problémy oboru, přinášející nové poznatky a podněty pro jeho 

rozvoj a zároveň přispívající k řešení problematiky umělecké praxe. Požadovaný rozsah 

písemné práce je 150 až 200 stran textu včetně možných kinetografických příkladů, 

přehledů, grafů apod. 

 

V uměleckém oboru (ad b, c) má disertační práce dvě složky. První tvoří 

závažné dílo choreografické (popř. soubor takových děl) nebo realizace závažného 

divadelně inscenačního projektu v uvedených oborech. 

Druhou složkou disertační práce je samostatná obsažná písemná teoretická reflexe 

vlastního oboru ve vztahu k uměleckému tématu disertace práce se všemi náležitostmi 

choreologické práce. Písemná práce je koncipována problémově a je zaměřena k dosud 

neřešeným otázkám oboru. Očekává se osobitý pohled autora, komentující jeho osobní 

tvůrčí umělecký přístup, uplatněné tvůrčí postupy, nové pohledy i zobecňující závěry i 

podněty k dalšímu rozvoji oboru. Požadovaný rozsah písemné práce je min. 80 stran 

textu včetně možných přehledů, grafů apod. 

 

Podoba, rozsah a náležitosti disertační práce jsou formulovány přesně Studijním a 

zkušebním řádem AMU. Níže uvádíme jako příklad konkrétní témata, jež byla zadána a 

jež jsou v současnosti předmětem práce jednotlivých doktorandů. 

 

 

Cíl studia: 

Ve vědeckém oboru (ad a) vypracování samostatné vědecké práce z oblasti 

taneční vědy, zaměřené na závažné problémy oboru, přinášející nové poznatky, 

rozvíjející nové metodologické postupy a podněcující rozvoj celého oboru. V uměleckém 

oboru (ad b,c) prezentace choreografického nebo divadelního projektu a vypracování 

samostatné choreologické (popř. teatrologické) práce, zaměřené na závažné problémy 

oboru choreografie nebo nonverbální a komediální divadlo. Práce je koncipovaná z 

aspektu teoretického, estetického nebo historického, souvisí s uměleckou složkou 

projektu a zabývá se problémy, které budou přínosné z hlediska prohloubení znalostí o 

oboru, zejména, pokud jde o aspekty technické a stylově estetické, tj. prohloubení 

poznání taneční nebo pantomimické praxe. 

Cílem studia je výchova odborníků, zaměřených na teoretickou reflexi tance v historické i 

systematické perspektivě (ad a) a odborníků spojujících uměleckou a teoretickou erudici 

v oborech tance a mimického divadla (ad b, c). 

 

Profil absolventa: 

Absolvent prokáže hluboké všeobecné znalosti historických a kulturních 

souvislostí. Musí mít přehled o dosavadním vývoji a aktuálním stavu výzkumu 

problematiky svého oboru, a to na mezinárodní úrovni. Musí ovládat vědecko-výzkumné 

pracovní metody a prokázat schopnost jejich aplikace na principy vlastní umělecké praxe. 

Z jeho kvalifikace vyplývá mnohostranná možnost uplatnění - publikační činnost, 

kvalifikovaná činnost kritická a popularizační, tvorba učebních textů, vědecká činnost. 

Souhrn znalostí a tvůrčích schopností uměleckých i vědeckých, získaných a rozvíjených v 



průběhu studia, jej předurčuje k vysoce odborné a kvalifikované úrovni výuky na 

vysokoškolských institucích univerzitního charakteru. 

 

 

Podmínky průběhu studia a jeho ukončení 

jsou dány ustanoveními Studijního a zkušebního řádu AMU a Vyhláškou děkana 

HAMU ke studijnímu řádu (doktorská část). Přijímací řízení (konkurs), průběh studia, 

příprava a průběh obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky probíhá podle 

příslušných ustanovení studijního a zkušebního řádu - pod odbornou garancí Oborové 

rady doktorského studia programu "Taneční umění". 

Student doktorského studijního programu studuje prezenční nebo kombinovanou 

formou podle individuálního studijního plánu, jehož návrh s ním vypracuje školitel na 

základě rámcového studijního plánu, schváleného Uměleckou radou fakulty. Individuální 

studijní plán projednává Oborová rada a schvaluje děkan fakulty. 

 

Individuální studijní plán obsahuje: 

a) jméno doktoranda, 

b) název oboru studia a údaj specializace, 

c) téma disertační práce, sestávající  

– v případě oboru ad a) z formulace zadání vědeckého úkolu  

- v případě oborů ad b), c) z formulace uměleckého projektu i teoretické složky práce 

d) vlastní samostatnou vzdělávací činnost s ohledem na oborovou specializaci a téma  

    disertační práce, 

e) studijní předměty, které je student povinen absolvovat, 

f) další činnosti, souvisící s vlastní tvůrčí činností, zejména  stáže a pobyty na jiných  

     pracovištích, účast na konferencích,  seminářích, festivalech, soutěžích a kursech, 

g) rozsah příp. pedagogického působení na fakultě, 

h) povinnost publikační činnosti, 

i) časový rozvrh studia. 

 

 

 

Samostatná vědecká práce choreologická, popř. teatrologická (pro obor ad a) 

v rozsahu 150 až 200 stran 

Teoretická práce (pro obory ad b), c)  v  rozsahu min. 80 stran 

obsahuje zejména 

a)  přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem  disertační práce, 

b)  cíl disertační práce, 

c)  výsledky řešení uměleckého a vědeckého úkolu s uvedením nových  poznatků, jejich  

    analýzu i přínos pro realizaci v praxi nebo  pro další rozvoj oboru, 

d)  seznam pramenů a literatury, 



e) seznam vlastních praktických i teoretických prací, vztahujících  se k tématu disertační 

práce. 

Součástí disertační práce je i dokumentace uměleckých prací doktoranda včetně 

soupisu v českém i anglickém jazyce, zpravidla v rozsahu jedné strany. 

 

Studijní povinnosti: 

1. Pracovní kontakt se školitelem formou pravidelných konzultací 

2. Předměty: 

Seminář taneční estetiky 

První cizí světový jazyk (zkouška na úrovni B2) 

Druhý cizí světový jazyk (zkouška min. na úrovni A1) 

Dějiny tance a baletu (ad a, b)/ Dějiny a teorie mimického divadla (ad c) 

Specializace I (zaměření na speciální oblast dějin tance, systematické taneční vědy a 

teatrologie, teorie choreografie, režie  podle tématu disertační práce 

Specializace II (systematická taneční věda nebo teatrologie nebo zaměření na speciální 

oblast příbuzných uměnověd nebo humanitní a sociální věd podle tématu disertace - 

hudební věda, divadelní věda, kulturní antropologie apod.) 

Případně další předměty podle tématu disertace. 

Veřejná prezentace uměleckých prací buď v rámci HAMU, nebo jiné adekvátní instituce. 

 

Další povinnosti: 

 

Průběžná publikační činnost a další formy veřejné prezentace výsledků vlastní práce 

formou vystoupení na konferencích, seminářích apod. 

Možnost uložení pedagogických povinností v rámci fakulty. 

 

Předměty státní doktorské zkoušky 

a) Dějiny tance a baletu (ad a, b)/ Dějiny a teorie mimického divadla (ad c) 

b) Systematická taneční věda (podle zaměření disertace) (ad a, b) 

c) Estetické problémy z oblasti tématu disertace (ad a, b, c) 

 

Koncepce disertačních prací v doktorském studijním programu "Taneční umění " 

v oborech uměleckých – „Choreografie a teorie choreografie“ (ad b) a 

„Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla“ (ad c). 

 

A) Praktická část:  

 Kompozice závažného a rozsáhlejšího choreografického / divadelního díla  nebo souboru 

takovýchto děl. 

Případně může být přijat i speciálně zaměřený projekt obdobného rozsahu, např. 

rekonstrukce choreografického díla z kinetografického zápisu. 

  

B) Teoretická část 



Obsáhlý spis (rozsah cca 80 stran) přiložený k vlastnímu uměleckému projektu, který 

přináší původní a samostatný 

- výklad estetických, teoretických, historických souvislostí uměleckého projektu, 

dokládající přehled o obecnějším zakotvení vlastní práce 

- analýzu specifických problémů spojených s uměleckým projektem (např. rekonstrukci 

choreografie ze zápisu). 

Ke spisu mohou být připojeny různé pracovní materiály, režijní poznámky, scénografické 

koncepce, kinetografický zápis nebo ukázky apod. 

Podoba, rozsah a náležitosti disertační práce jsou formulovány přesně Studijním a 

zkušebním řádem AMU a Vyhláškou děkana HAMU ke studijnímu řádu (doktorská část) 

Přehled dosud zadaných témat doktorských disertací z oboru Taneční umění 

 

Obhájené disertační práce: 

Gremlicová, Dorota: Sociální funkce tance v moderní době (2004) 

Kazárová, Helena: Vývoj jevištního tance v barokní střední Evropě (2004) 

Eliášová Bohumíra: Improvizační metody a postupy v tanci (2007) 

Halaš, Adam: Analýza a prognózy současného českého mimického divadla (2008) 

Klívarová, Daniela: Tanec a struktura. Umělecké taneční styly na počátku 21. století 

(2009) 

Němečková, Elvíra: Jiří Kylián. Sonda do choreografického procesu (2009) 

Sochor, Martin: Rozšíření znalostí v oboru marceauovské  pantomimy a jejích kořenů 

(2009) 

Dercsényiová, Lucie: Tanec v díle Bohuslava Martinů (2010) 

Ondrašíková, Věra: Světelný a zvukový design v choreografii 20. století (2010) 

Dukić, Ivana: Techné a poiésis v choreografické tvorbě (2011) 

Hlava, Nina: Filosofický postulát o významu hereckého umění 20. století (2011) 

Čechová, Miroslava: Režie v mimickém divadle (2012) 

Černíčková, Kateřina: Proměny taneční tradice ve Velké nad Veličkou na příkladu tance 

horňácká sedlácká (2012) 

Vizváry, Radim: Česko francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní 

pantomimu (2013) 

Slezáková, Kristýna: Capoeira - brazilský fenomén a jeho evropská podoba (2013) 

Mikysková, Barbara: Poruchy přijmu potravy u tanečníků (2013) 

Puchowska, Sara:  Život a tvorba Conrada Drzewieckého (2014) 

Hayashi, Lucie: Tanec v současné japonské společnosti (2014) 

Fričová, Marie: Švec, Mlynářská a Ruchadlo, motivy práce a řemesel v českém lidovém 

tanci (2014) 

Opavská, Andrea: Analýza současného českého tance (2015) 

Indráková, Tereza: Tanec v současné izraelské společnosti (2015) 

Dotlačilová, Petra: Literární dílo G. Angioliniho a J.-G. Noverra v kontextu 18. století 

(2015) 

 

Rozpracovaná témata: 

Machová, Daniela: Český fenomén TANEČNÍ   

Brtnická, Eliška: Jak učit nový cirkus, technika a přístup k tvorbě 

Horák, Roman: Výzkum lidského výrazu 

 

 
 
 

 


