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Úvodní slovo 
 
Orientační popisy slouží akademické obci ke znázornění povahy a charakteristických rysů 
programů pro určitý předmět nebo obor. Představují také obecné očekávání ohledně norem 
pro udělení kvalifikace na dané úrovni, pokud jde o vlastnosti a schopnosti, které by takto 
kvalifikovaní lidé měli prokázat. 
 
Tento orientační popis předmětů spolu s ostatními současně zveřejněnými popisy se týká 
bakalářského studia se specializací1. Některé orientační popisy předmětů poskytují 
informace o integrovaných magisterských titulech. 
 
Orientační popisy předmětů se používají pro různé účely. V první řadě jsou důležitým 
externím referenčním zdrojem pro vysoké školy v době, kdy jsou navrhovány a připravovány 
nové programy v oboru těchto předmětů. Poskytují obecný návod, jak jasně vyjádřit výsledky 
učení spojené s programem, ale nepředstavují specifikaci podrobného učiva v daném 
předmětu. 
 
Orientační popisy předmětů rovněž poskytují podporu vysokým školám v jejich snaze 
o interní zajišťování kvality. Umožňují, aby byly studijní výsledky určené pro konkrétní 
program přezkoumávány a vyhodnocovány na základě norem podle dohodnutých 
všeobecných očekávání. Orientační popisy předmětů umožňují flexibilitu a inovativnost 
v návrzích programů a mohou vyvolat akademickou diskusi a debatu o obsahu nových a 
stávajících programů v rámci celkového dohodnutého rámce. Jejich použití při navrhování 
podpůrných programů a při jejich realizaci a přezkoumání v rámci vysokých škol podporuje 
přechod směrem k důrazu na institucionální odpovědnost za normy a kvalitu. 
 
Orientační popisy předmětů mohou být zajímavé i pro potenciální studenty a zaměstnavatele, 
kteří hledají informace o povaze a standardech pro udělení titulu v daném předmětu nebo 
oboru. 
 
Jednotlivé vysoké školy budou muset samy detailně promyslet vztah mezi standardy 
uvedenými v tomto dokumentu a standardy vytvořenými profesionálními, statutárními nebo 
regulatorními orgány pro jednotlivé obory bude záležitostí. 
 
Tento orientační popis předmětů představuje přepracovanou verzi originálu publikovaného 
v roce 2002. Na proces jeho přezkoumání dohlížela Agentura pro zajišťování kvality 
vysokoškolského vzdělávání (Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA) 
v rámci pravidelného přezkumu všech orientačních popisů předmětů publikovaných v tomto 
roce. Přezkum a následnou revizi tohoto orientačního popisu předmětů provedla skupina 
odborníků vybraných z oboru a jednajících jménem tohoto oboru. Tento zrevidovaný 
orientační popis předmětů byl kompletně konzultován s širší akademickou obcí a se zástupci 
zainteresovaných subjektů. 
 
QAA publikuje a distribuuje tento orientační popis předmětů a jiné orientační popisy 
předmětů vypracované podobnými skupinami pro konkrétní předměty. 
 
Dne 4. prosince 20062 nabyla účinnosti povinnost rovného zacházení se zdravotně 
postiženými (Disability Equality Duty – DED). Tato povinnost vyžaduje, aby orgány veřejné 

                                                 
1 1 Toto je ekvivalent k bakalářskému titulu se specializací v Rámci kreditů a kvalifikace pro Skotsko (úroveň 
10) a Rámci kreditů a kvalifikace pro Wales (úroveň 6). 
2 V Anglii, Skotsku a Walesu. 



správy včetně vysokých škol aktivně vystupovaly v otázkách zdravotně postižených. Tato 
povinnost doplňuje zaměření zákona o zákazu diskriminace zdravotně postižených na 
individuální práva a jejím cílem je zlepšit veřejné služby a výstupy pro osoby se zdravotním 
postižením jako celku. Odpovědnost za splnění této povinnosti leží na vysokých školách. 
 
Komise pro rovnost a lidská práva3 zveřejnila pokyny4 na pomoc vysokým školám, aby se 
mohly připravit na realizaci této povinnosti, které uvádějí názorné příklady, jak tuto povinnost 
zavést. Od vysokých škol se žádá, aby si přečetly tyto pokyny, až budou zvažovat, jakým 
způsobem naloží se složkami Akademické infrastruktury,5 jejíž součástí tyto orientační popisy 
předmětů jsou. 
 
Další informace, které mohou pomoci vysokým školám se vypořádat s orientačními popisy 
předmětů, lze najít v Etickém kodexu (revidovaném) pro poskytovatele vzdělání po dosažení 
věku 16 let a souvisejících služeb6 a také prostřednictvím tzv. Jednotky pro dosažení rovnosti 
(Equality Challenge Unit),7 která byla zřízena na podporu rovnosti a rozmanitosti v oblasti 
vysokoškolského vzdělávání. 
 
  

                                                 
3 Dne 1. října 2007 byla Komise pro rovné příležitosti, Komise pro rasovou rovnost a Komise pro práva 
zdravotně postižených sloučena do nové Komise pro rovnost a lidská práva. 
 
4 Kopie pokynů Instituce dalšího vzdělávání a vysoké školy a povinnost rovného zacházení se zdravotně 
postiženými, Pokyny pro ředitele, výkonné rektory, správní rady a vedoucí pracovníky Institucí dalšího 
vzdělávání a vysokých škol v Anglii, Skotsku a Walesu lze získat na adrese www.equalityhumanrights.com/ 
en/forbusinessesandorganisation/publicauthorities/disabilityequalityd/pages/disabilitye.aspx 
 
5 Vysvětlení Akademické infrastruktury a role orientačního popisu předmětů v ní je k dispozici na adrese 
www.qaa.ac.uk/academicinfrastructure 
 
6 Kopii Etického kodexu (revidovaného) pro poskytovatele vzdělání po dosažení věku 16 let a souvisejících 
služeb, který vydala Komise pro práva zdravotně postižených, mohou být získány na adrese 
www.equalityhumanrights.com/en/publications andresources/Disability/Pages/Education.aspx 
 
7 Equality Challenge Unit, www.ecu.ac.uk 



Předmluva 
 
Zprávy z jiných asociací příslušných předmětů a z kontaktů s katedrami v celé Velké Británii 
naznačují, že tento orientační popis předmětů pro tanec a divadlo se projevil jako dostupný, 
stabilní, a co je nejdůležitější, užitečný v tom, že pomáhá katedrám, aby jasně a na 
odpovídající srovnatelné úrovni formulovaly své studijní programy. 
 
Úpravy a změny v tomto novém popisu jsou tedy minimální. 
 
Upravili jsme prezentaci některých aspektů tohoto popisu a tam, kde to bylo na místě, jsme 
aktualizovali naši terminologii. Snažili jsme se zejména o to, abychom umožnili rostoucí 
počet programů, které kombinují divadlo s digitálním a mediálním uměním. Dále jsme využili 
této příležitosti, abychom mírně upravili popis norem a sladili jej s praxí v celé Agentuře pro 
zajišťování kvality vysokoškolského vzdělávání (QAA). 
 

Červen 2007 
  



1. Úvod 
 
1.1 Oblasti činnosti v názvu tohoto orientačního popisu předmětů jsou charakterizovány 

tradičním i současným pojetím tance a divadla, živě i v reprodukované podobě, a 
kategoriemi, jako je například umění performance, site-specific performance, živé umění, 
instalace a ostatní způsoby, které zatím nebyly nomenklaturně popsány. V tomto 
orientačním popisu předmětů termín „divadlo“ zahrnuje i tuto širší a rozšiřující se oblast. 
 

1.2 Tento popis předmětů se zabývá studijními programy, které se vyučují v řadě vysokých 
škol se zcela odlišným posláním a cíli pro učení a vyučování. Studijní programy odrážejí 
tuto šíři a rozmanitost. Existují například akademie a konzervatoře pro herectví, tanec a 
produkci, kde je důraz kladen na výchovu a vzdělávání odborných praktiků. Existují 
instituce, kde je praxe a teorie vyučována v různém poměru a s ohledem na různé účely a 
kde je kladen větší důraz na akademické znalosti a výzkum, včetně praxe v podobě 
výzkumu. Rozsah a rozmanitost poskytovaných programů je tedy velmi široký a naším 
záměrem bylo vytvořit takový popis, který pojme tento rozsah. Právě díky rozmanitosti 
poskytovaných programů dosáhl orientační popis předmětů pro tanec a divadlo takové 
vážnosti a popularity. V souladu s tím se původní skupina pro orientační popis předmětů i 
skupina pro jeho revizi snažily o to, aby tento popis byl dostatečně obecný, aby umožnil 
dát plný průchod naší rozmanitosti, zatímco současně jasně stanoví, jaké druhy kreativity, 
znalostí, vědomostí, dovedností a způsobů učení jsou pro tento studijní obor vhodné. 
 

1.3 Mezi tancem a divadlem a jinými sférami předmětů existuje tradiční průnik, jehož 
pokračování potvrzuje obecné interdisciplinární zaměření uměleckých oborů a 
humanitních věd. To dále přispívá ke značné míře možnosti volby, kterou má student na 
vysokých školách ve Velké Británii. Například je přirozené a správné, že dramatické texty 
a jejich produkční kontext lze studovat jak na katedrách literatury, tak i na katedrách 
činohry. Studium a praxe filmu, videa, médií a digitálního umění a televize a rozhlasu 
mohou být na některých katedrách tance a divadla považovány za jejich základní součást a 
zároveň mohou být vyučovány na katedrách věnovaných studiu komunikace a médií. 
Katedry tance a divadla podporují toto vzájemné obohacování předmětů a věří, že to 
přispívá k podstatnému obohacení studijních zkušeností studentů. Účelem tohoto 
orientačního popisu předmětů není formulovat nebo usnadnit vytváření hranic mezi 
jednotlivými obory, ani stanovit osnovy pro tyto obory. Má se tedy za to, že norem 
uvedených v tomto orientačním popisu předmětů bude dosaženo prostřednictvím 
programů specifikovaných jednotlivými vysokými školami. 

 
2. Definování charakteristických rysů tance a divadla 
 
2.1 Účelem této části je nastínit rámec výuky oborů souvisejících s tancem a divadlem na 

vysokých školách ve Velké Británii v současné době. Oblast tance a divadla zahrnuje 
studium: 

 
• jednotlivých oblastí činnosti obvykle charakterizovaných jako „disciplíny“ tance, 
činohry, divadla, performance a jejich produkce, přičemž každá tato činnost má svou 
vlastní tradici intelektuálního/praktického provedení, soubory znalostí, dovedností a 
koncepcí 

• oblastí, které spojují tyto činnosti s videem, filmem, televizí, rozhlasem a 
multidisciplinárního provedení 

• práci, která integruje několik režimů provedení a tvorby, včetně jiných médií, 
digitálního umění a nových technologií a interdisciplinární a intermediální provedení. 



Právě v této aréně se hranice múzických umění posouvají v souvislosti s tím, jak nové 
postupy a procesy zpochybňují stávající koncepce. 

 
2.2 Praxe a koncepční základy múzických umění jsou proto individuální, různorodé a 

vzájemně propojené. Nepředstavují stabilní soubor znalostí a dovedností, ale jsou pro ně 
charakteristické měnící se společenské, politické a umělecké hodnoty a postupy; právě 
dynamická povaha těchto kulturní zvyklosti a skutečnost, že jsou často vystaveny 
přehodnocení, udržuje vitalitu těchto oborů. A naopak, aktivity studentů a 
vysokoškolských pedagogů mají dopad na praxi, která se v důsledku toho mění. 
 

2.3 Vzhledem k rozmanitosti a dynamice této sféry předmětů je nezbytné, aby jakákoli 
definice předmětu neomezovala budoucí inovace, ale aby zároveň neohrožovala 
kontinuitu osvědčených metod a tradiční přístup k věci. 
 

2.4 Tato rozmanitost a vývoj se odráží ve způsobu výuky tance a divadla na úrovni 
specializovaného bakalářského studia v oblasti vysokoškolského vzdělávání ve Velké 
Británii; některé vysoké školy nabízejí například: 
 
• specializovanou odbornou výuku na konzervatořích tance, činohry, divadla, 

performance a umění produkce 
• jednooborová specializace na tanec, činohru, divadlo nebo performanci nebo 

programy s podobnou klasifikací 
• programy kombinované specializace spojující tanec a divadlo nebo tanec a divadlo 

s předměty mimo tuto oblast 
• interdisciplinární kurzy, kde se na osvědčení o uděleném titulu neuvádí žádný 

konkrétní předmět (například současné umění). Tyto kurzy, v nichž se stírají hranice 
kategorií mezi uměleckými formami, v současné praxi vyústily do kombinace tance a 
divadla a například výtvarného umění, digitálního umění, hudby a psaní. 

 
2.5 Na některých katedrách vysokých škol mohou mít vliv na normy a udělovaný titul 

profesní organizace. Například Národní rada pro dramatickou výchovu a Rada pro taneční 
vzdělávání a odbornou přípravu prostřednictvím své historické akreditace 
dramatických/divadelních a tanečních programů ve Velké Británii nadále předepisují 
profesní normy v rámci udělování titulu v některých odborných specializacích. 

 
3 Povaha a rozsah tance a divadla 
 
3.1 Sféra předmětů se skládá z „rodiny“ metod, postupů, disciplín a studijních oborů. 

V širším smyslu studijní obor zahrnuje: 
 

• praktickou činnost při provedení, tvorbě, designu a prezentaci tance, činohry, divadla, 
performance a produkce a v souvisejících oblastech, jako je studium filmu, televize a 
rozhlasu, a to z hlediska procesu i výstupů 

• teoretické studium (například analytické, historické, kritické, kontextové) odpovídající 
kontextu uděleného titulu v oboru tance, činohry, divadla, performance a produkce a 
souvisejících multidisciplinární a interdisciplinárních oblastí 

• provedení a produkce v oblasti technologií (film, televize, video, digitální zvuk a 
zobrazování) 

• příprava pro odborné pozice, jak je uvedeno v článku 3.5. 
 



3.2 Tato oblast zahrnuje studium performativních tradic nezápadních kultur a kulturního 
pluralismu, které formují historickou i současnou provozovací praxi. 

 
3.3 „Rodina“ se vyznačuje následujícími společnými rysy: 
 

• poznání a pochopení způsobů, z nichž „performance“ vychází, na nichž je 
konstruována, na základě kterých cirkuluje a je přijímána 

• „ztělesněná znalost“ a „praxe jako výzkum“ 
• získávání znalostí, dovedností a porozumění prostřednictvím procesů výzkumu, 
činnosti, reflexe a hodnocení 

• obvyklým znakem všech programů tance a divadla je praktická výuka ve workshopech 
– praktické vzdělávání může zahrnovat aktivní účast ve všech, některých nebo 
v kombinaci následujících aktivit: 

• proces zkoušení/vymýšlení 
• výroba 
• provedení 
• technické divadlo/media 
• management produkce – včetně jevištního managementu 
• odráží veřejný a komunitní charakter performativní praxe, zvláštní důraz může být 

kladen na spolupráci při učení a heuristické principy, na „výuku prostřednictvím 
činnosti“ ve skupinovém kontextu 

• studium může zahrnovat analýzu teorie a performativních textů, které mohou být 
psané nebo mít formu poznámek. Podobně může být kladen důraz na studium designu 
a tvorby představení jako události nebo procesu 

• výzkum – praktický a/nebo teoretický – je pojat jako nezbytná podmínka pro zapojení 
všech aspektů představení a produkční praxe a teorie 

• místo praxe v příslušném rámci myšlenek, historie a dovedností. 
 
3.4 Studium tance a divadla je dále formováno koncepty a metodami vycházejícími z široké a 

rozmanité řady dalších oborů. Tanec a divadlo naopak nabízejí své vlastní odlišné teorie a 
praxi dalším oborům. 

 
3.5 Pro různé pozice absolventů v této oblasti jsou třeba různé dovednosti a znalosti. Obvyklé 

pozice zahrnují profesionální umění, zábavní průmysl, užité umění, komunitní práci, 
školství, akademickou dráhu a mediální průmysl. „Absolvování“ v této oblasti nelze 
definovat v jednotném čísle, ale bude zahrnovat řadu dovedností specifických pro určitý 
předmět i všeobecných dovedností. Přenositelné dovednosti absolventů v této sféře jsou 
velmi žádané v jiných prostředích, jako je podnikání a obchod. Tyto dovednosti zahrnují 
komunikaci (písemnou, ústní a performativní), výzkum a analýzu, schopnost pracovat 
samostatně, spolu s jinými lidmi a ve skupinách, práci v termínech a pod tlakem, 
flexibilitu, fantazii, vlastní motivaci a organizaci. 

 
4. Znalost a porozumění předmětu 

 
4.1 Široká, multidisciplinární a interdisciplinární povaha tance a divadla nedovoluje 

normativně nebo vyčerpávajícím způsobem stanovit znalosti a porozumění, které lze 
očekávat od absolventa v těchto předmětech. Jednotlivé instituce se budou lišit ve svém 
důrazu a přístupu, zejména ohledně poměru mezi praktickou, teoretickou a historickou 
prací, kterou nabízejí, a v rozsahu, v jakém jsou jejich programy zakotveny v tradici 
interpretačního výcviku nebo v tradici výzkumu, historizující praxe a akademického 



studia. Programy se obvykle dotýkají několika oblastí uvedených v článcích 4.2 a 4.3 a na 
některé z nich se zaměřují do hloubky. 

 
4.2 Absolventi programů tance a divadla by měli být případně schopni prokázat znalosti a 

porozumění a/nebo schopnosti v řadě následujících oblastí (v této a následující části je 
termín „performance“ používán souhrnně a měl by být chápán jako činnost ve všech 
oblastech studia tance a divadla, produkce, filmu, videa, digitálního umění, televize a 
rozhlasu): 

 
• historie, formy a tradice performance a teoretické vysvětlení této historie 
• historické a současné kontexty produkce a recepce performance 
• klíčoví praktici a postupy; teoretici, kteří mohou zahrnovat spisovatele, herce, 

skladatele, kritiky, tanečníky, výkonné umělce, režiséry, choreografy, návrháře a 
produkční/výrobce; a aplikovaná a komunitní divadelní praxe 

• kulturní a/nebo historické kontexty takových praktiků a postupů 
• tradiční a současné kritické pohledy na performanci a příslušné teorie, otázky a 

diskuse týkající se tohoto předmětu 
• procesy, kterými je vytvářena, realizována a řízena performance, jako jsou procesy 

zkoušení, psaní, bodování, vymýšlení, scénografie, improvizace, choreografie, 
výukové metody pro interprety a umění produkce 

• řada klíčových prvků performance v rámci jednotlivých oborů: text, pohyb, sluchové a 
vizuální prostředí a výkonní umělci 

• významné zdroje a kritická znalost výzkumných metod používaných pro průzkum a 
podrobné zkoumání studijních oborů. 
 

4.3 Absolventi programů tance a divadla by měli být také schopni prokázat porozumění v řadě 
následujících oblastí: 
 
• dopad minulých tradic na současné postupy 
• souhra mezi praxí a teorií v oboru 
• čtení psaných textů, poznámek a/nebo partitur a způsob, jak přejít od stránky na jeviště 
• čtení, analýza, dokumentace a/nebo interpretace performance 
• performativní a produkční dovednosti potřebné pro sdělování něčeho publiku a pro 

komunikaci s ním 
• skupinové procesy při tvorbě originálního díla 
• souhra mezi vědomými a podvědomými zdroji výkonných umělců při realizaci 

performance 
• vzájemné vztahy uvnitř a mezi různými oblastmi a aspekty tance a divadla a umění 

produkce 
• interdisciplinární prvky tance a divadla a způsob, jak aplikovat příslušné poznatky, 

pojmy a dovednosti z jiných oborů 
• uplatňování postupů a teorií tance a divadla v nejrůznějších sociálních, vzdělávacích a 

společenských souvislostech. 
 
4.4 Rozsah výuky nabízené kterýmkoliv programem jednooborového studia může zahrnovat 

výběr z následujícího seznamu témat, běžně se vyskytujících na katedrách tance a divadla 
ve Velké Británii. Tento seznam však není v žádném případě vyčerpávající a normativní a 
bude předmětem individuálních specifikací programu. 
 

4.5 Různé programy mohou zahrnovat určité verze a různé kombinace z této či jiné oblasti, 
která je předmětem studia v souvislosti s tancem a divadlem: 



• herectví, zpěv a pohybová výuka 
• antropologie performance 
• aplikované divadlo 
• umění a kulturní politika, financování a administrativa 
• autoři a texty 
• choreografie a choreologie 
• komunitní performance a přesah 
• kritické přístupy a textová analýza 
• dokumentace, analýza a rekonstrukce tance 
• vzdělávání 
• žánry 
• tanec 
• design 
• vymýšlení 
• režie 
• drama/tanec a terapie 
• gender, sexualita a performance 
• zdraví, bezpečnost a tělesná kondice pro tanec a divadlo 
• historie, teorie a estetika 
• živé umění a umění performance 
• management a produkce 
• pohybový průzkum a výuka/divadelní výuka 
• hudba a hudební divadlo 
• teorie performance a analýza 
• performance a digitální umění 
• performance a společnost v rámci populární kultury 
• provozovací praxe a specializované dovednosti pro performanci 
• psaní divadelních her, psaní pro performanci a dramaturgie 
• profesní rozvoj v rámci tance a divadla 
• scénografie 
• filmové drama/divadlo a film/tanec ve filmu 
• jevištní management 
• technické divadlo 
• teorie tance a divadla. 

 
5. Dovednosti 
 
Konkrétní dovednosti pro určitý předmět 
 
Absolventi tance a divadla získají řadu kritických, tvůrčích, interpretačních a produkčních 
schopností. Některé studijní programy budou zaměřeny na jedinou disciplínu, zatímco jiné 
nabídnou multidisciplinární nebo interdisciplinární studijní program. 
 
Ze specifikace programu vyplyne, na co poskytovatelé kurzů v rámci této rozmanitosti 
disciplín kladou důraz. Absolventi v širokém rámci oblasti tance a divadla nicméně budou 
školeni v řadě níže uvedených věcí s tím, že se zaměří na některé z nich: 
 

• popis, teoretizování, interpretace a hodnocení textů pro přednes a performativních akcí 
z mnoha kritických pohledů 



• číst možnosti performance implikovaných ve scénáři, partituře a v jiných textových 
nebo dokumentárních zdrojích 

• realizace scénáře, partitury a jiných textových nebo dokumentárních zdrojů na 
veřejném vystoupení 

• zapojení do performance a produkce na základě získání a porozumění příslušných 
performativních a produkčních slovníků, dovedností, struktur a pracovních metod 

• přispění k vytváření performance a/nebo filmu a/nebo televize, například 
prostřednictvím režie, choreografie, dramaturgie, jevištního managementu, 
scénografie, zvukové a světelné produkce, střihu, propagace, administrativy a 
financování 

• tvorba originálního díla pomocí dovedností a řemesla pro tvorbu performance 
• využití technik performance spojených s konkrétními kulturními formami a/nebo praxí 
• rozvíjení pohybových dovedností a jejich uplatnění při efektivní komunikaci 

s publikem 
• rozvíjení pozorovací dovednosti a vizuálního, zvukového a prostorového povědomí 
• zvažování teorií diváctví a rozvíjení povědomí o publiku nebo klientské skupině pro 

performanci a schopnost reagovat a přizpůsobit se jí pomocí flexibilních prostředků 
• dosažení odborných znalostí v používání různých technických zařízení nezbytných pro 

realizaci požadavků produkce v živém vystoupení a/nebo na nahrávacím zařízení 
• využití nových technologií jako počítačově řízené projektování, televize a editace 

zvuku, samplování a skladba a digitální a mediální umění 
• zapojení do výzkumu, a to jak nezávislého, tak skupinového nebo založeného na 

performanci 
• identifikace a interpretace kulturních rámců, do kterých jsou zasazeny performativní 

akce a na které tyto akce odkazují, a brát na ně ohled při vytváření a/nebo interpretaci 
představení 

• zapojení se do současných debat o kulturní politice a financování 
• pořízení záznamu představení pomocí dovednosti v oblasti zápisu a/nebo dokumentace 
• práce ve skupině na vytvoření představení. 

 
Obecné dovednosti absolventů 
 
5.2 Kromě výše uvedených konkrétních dovedností pro určitý předmět absolventi získají řadu 

dalších obecných schopností, mentálních vlastností a přenositelných dovedností. Zatímco 
absolvent může získat řadu z níže uvedených potenciálních obecných dovedností, 
absolventy tance a divadla bude především charakterizovat zvláštní interakce mezi 
jednotlivými investigativními, kritickými, analytickými a výrazovými dovednostmi: 
 
• kritické, analytické a praktické dovednosti 
• aplikované tvůrčí a imaginativní dovednosti 
• schopnost analyzovat a kriticky zkoumat různé formy projevu a jejich vliv na 

zobrazení v umění, médiích a veřejném životě 
• komunikace prostřednictvím různých médií 
• reflexivní a nezávislé myšlení 
• udržení pozornosti a soustředění po delší dobu 
• povědomí o interdisciplinárních přístupech ke studiu a schopnost pracovat s různými 

teoriemi a paradigmaty znalostí 
• rozvíjení myšlenek a vytváření argumentů a schopnost prezentovat je vhodným 

způsobem 
• napsat písemnou práci v rámci příslušných akademických konvencí 



• dovednost vyhledávat informace včetně schopnosti samostatně shromažďovat, třídit, 
syntetizovat a organizovat materiál a kriticky zhodnotit jeho význam 

• dovednosti informační a komunikační technologie 
• pochopení skupinové dynamiky a schopnost využít ji v praktických kontextech 
• zvládání tvůrčích, osobních a mezilidských otázek 
• vyjednávání a sledování cíle s ostatními 
• zvládání osobní pracovní zátěže a dodržování termínů. 

 
6 Výuka, učení a hodnocení 
 
6.1 Tanec a divadlo lze studovat v jednotlivých, spojených nebo kombinovaných programech 

s hlavním a vedlejším zaměřením nebo v rámci obecného studia. Moduly či kurzy mohou 
být otevřeny pro studenty, jejichž hlavní oblast studia leží jinde. Bez ohledu na povahu 
programu se od těchto studentů modulů/programů očekávají podobné výsledky studia. 
Některé vysoce specializované moduly nemusejí být otevřeny pro studenty, kteří tento 
předmět nemají jako hlavní obor. Není pravděpodobné, že by v takovém předmětu tito 
studenti dosáhli stejného pokroku, pokud jde o budování zkušenosti a rozumové 
vyspělosti. 

 
Výuka a učení 
 
6.2 V rámci tance a divadla spolu výuka a učení úzce souvisí, a to prostřednictvím různých 

přístupů, které usnadňují tvůrčí vývoj studentů a točí se ve větší či menší míře kolem 
integrace praxe a teorie. Relativní podíl každého přístupu se bude pravděpodobně 
program od programu lišit, zatímco neustále vznikají nové koncepční rámce, které 
zpochybňují tradiční způsoby teoretizování praxe. 

 
6.3 V tanci a divadle je klíčovým principem studia experimentální učení. 
 
6.4 V práci studentů se obvykle projevuje kolaborativní povaha jejich předmětu. 
 
6.5 Studenti obvykle zažijí praktickou práci na představení, kde se podle své specializace 

účastní tohoto procesu od počátečního výzkumu po interakci s publikem. 
 
6.6 V průběhu bakalářského studia studenti běžně zažijí učení pod vedením pedagoga, včetně 

účasti odborných praktiků, a metody samostudia, které odrážejí jejich rostoucí nezávislost 
a podporují pozitivní přístup k celoživotnímu učení. 

 
6.7 Výuka a učení se obvykle konají v různých neustále se vyvíjejících souvislostech včetně 

vhodného poměru mezi následujícím: 
 

• workshopy, zkoušky, produkce, praktická cvičení, laboratorní/studiová praxe, 
projekce, přednášky, semináře, konzultace 

• skupinové a individuální vzdělávání 
• odborné stáže různých typů 
• studium pod vedením pedagoga, jiných studentů, samostudium 
• použití zvláštních a obecných technologií pro daný předmět 
• učení na základě zdrojů, včetně knihovnické práce a účasti na představení. 
 

6.8 Studenti dostanou programovou dokumentaci, která obsahuje cíle a prostředky k jejich 
dosažení, strukturu a obsah, výsledky učení, postupy pro hodnocení a orientační 



bibliografii. Tyto informace o programu budou formulovány tak, aby si o nich mohli 
přečíst studenti v souvislosti s předpisy studijního programu individuální instituce. 
V příručkách studenti obvykle najdou odpověď na akademické otázky, jako jsou kritéria 
pro hodnocení, akademická nepoctivost, a dozvědí se, jaký tato instituce má přístup ke 
studijním dovednostem a jakou poskytuje podporu při učení. Dokumentace bude rovněž 
obsahovat příslušné informace o otázkách zdraví a bezpečnosti při výuce ve třídě, 
v učebním a divadelním prostředí a na místech profesionálního výkonu. 

 
Hodnocení 
 
6.9 Hodnocení v rámci tance a divadla by mělo studentům umožnit prokázat jimi dosaženou 

úroveň a celou škálu schopností a dovedností. Způsoby hodnocení by měly být navrženy 
tak, aby odpovídaly výsledkům učení stanoveným v jednotlivých složkách programu, 
v programech a v institucích. 

 
6.10  Měly by existovat příležitosti pro formativní a souhrnné hodnocení v různých režimech, 

které testují znalosti a schopnosti, techniku a umění a kritické porozumění, jako 
například: 
 
• ročníkové práce – praktická (skupinové, individuální) – písemné (například eseje, 

projektové zprávy, časopisy / portfolia, disertace, texty pro představení / partitury / 
divadelní hry, storyboardy, scénografie), ústní prezentace 

• zkouška – praktická (například interní (omezená) a/nebo veřejné vystoupení) – 
písemná (například v určitém časovém limitu nebo domácí práce), a ústní. 

 
6.11 Mohou být poskytnuty příležitosti pro sebehodnocení a vzájemného hodnocení studentů. 
 
6.12 Ve všech případech bude toto hodnocení platné a spolehlivé, a to na základě jasných a 

zveřejněných kritérií pro posuzování a známkování. 
 
7 Srovnávací standardy 
 
7.1 Srovnávací standardy jsou vyjádřeny ve studijních výsledcích. 
 

Jsou stanoveny následující mezní standardy vedle dosažené úrovně, která představuje 
zaměření nebo cíl pro studenty programů tance a divadla. 

 
7.2 Studenti mohou absolvovat na mezní úrovni v tom případě, že v rámci svého příslušného 

studijního programu dosáhli znalostí, schopností výkonu, kreativity, dovedností a 
dostatečných znalostí k tomu, aby byli schopni základní prezentace výkonu a/nebo 
přednesení informací nebo argumentů ohledně konkrétních dovedností nebo materiálu. 

 
7.3 Typický  cíl programů tance a divadla je však vychovávat studenty schopné samostatného 

hodnocení a tvořivého a kritického zapojení do performance a podle příslušné 
specializace schopné rozvíjet technické a umělecké dovednosti, kritickou analýzu a 
vlastní argumentaci. 

 
7.4 Je důležité, aby studenti byli informováni o tomto rozdílu a aby byli inspirováni a vedeni 

k dosažení lepších než mezních hodnot. 
 
7.5 Vynikající studenti budou mít tendenci překonat tyto studijní výsledky a projeví 

originalitu, porozumění a vybrané nebo kombinované vlastnosti umělecké hloubky, 



technické dokonalosti a nejvyšší standardy v dosažených výsledcích a výzkumu 
v příslušném studijním oboru. 

 
7.6 Seznam standardů představuje orientační studijní výsledky. Očekává se, že budou 

interpretovány v souvislosti se specifikací jednotlivých programů, které si stanoví každá 
jednotlivá instituce. Vzhledem k tomu, že tento orientační popis předmětů se týká práce 
odborných škol, konzervatoří poskytujících vysokoškolské vzdělání i tradičních univerzit, 
tyto standardy nepředstavují v žádném smyslu nějaký učební plán dosažených výsledků. 

 
7.7 Tyto uvedené standardy platí pro studijní programy specializované na jeden obor. 

Uvedené studijní výsledky jsou pouze orientační a netvoří kontrolní seznam. Neočekává 
se, že všechny programy nutně povedou k dosažení všech uvedených studijních výsledků. 

 
7.8 Slovo „performance“ se v celé této části používá k označení všech oblastí činností tance a 

divadla. 
 
Mezní standard 
 
Znalost předmětu, porozumění a schopnosti 
 
7.9 Očekává se, že po dokončení bakalářského studijního programu se specializací v oboru 

tance a divadla nebo přidružených programů, na něž se vztahují individuální specifikace, 
by absolventi měli být schopni prokázat následující: 

 
• znalost forem, postupů, tradic a historie performance a některých teoretických 

vysvětlení této historie 
• znalost hlavních praktiků a postupů a/nebo teoretiků v jejich kulturních a/nebo 

historických souvislostech 
• znalosti z klíčových součástí performance a procesů, kterými je tvořena a realizována 
• pochopení toho, jak číst texty, taneční notace a/nebo partitury a jak přejít od stránky 

na jeviště 
• porozumění skupinových a kolektivních procesů a souhra mezi vědomými a 

podvědomými zdroji výkonných umělců při realizaci performance 
• chápání mezihry mezi praxí a teorií v rámci studijního oboru 
• porozumění příslušným prvkům tance a divadla, a jak aplikovat příslušné poznatky, 

postupy, pojmy a dovednosti z jiných oborů 
 
Konkrétní dovednosti pro určitý předmět 
 
7.10  Očekává se, že po dokončení bakalářského studijního programu se specializací v oboru 

tance a divadla nebo přidružených programů, na něž se vztahují individuální specifikace, 
by absolventi měli umět následující: 

 
• být schopni popsat a interpretovat texty pro performanci, produkční techniky a 

disciplíny a performativní akce 
• být si vědomi dovedností a procesů produkce, designu a zkoušek, s jejichž pomocí je 

vytvářena performance, a mít zkušenosti s jejich realizací a prezentací při performanci 
• být schopni chápat možnosti performance implikované v textu, taneční notaci nebo 

partituře a tam, kde je to na místě, realizovat tyto zdroje prostřednictvím designu a 
performance 



• být schopni přispět k vytvoření a/nebo produkci performance prostřednictvím 
pochopení příslušných performativních a produkčních slovníků, technik, řemesla, 
struktur a pracovních metod 

• být schopni se zapojit se do příslušného nezávislého výzkumu, zkoumajícího minulé 
nebo současné performance, nebo jako součást procesu vytváření nového představení 

• být schopni identifikovat kulturní rámce, do kterých jsou zasazeny performativní akce 
a na které tyto akce odkazují. 

 
Obecné dovednosti absolventů 
 
7.11 Očekává se, že po dokončení bakalářského studijního programu se specializací v oboru 

tance a divadla nebo přidružených programů, na něž se vztahují individuální specifikace, 
by absolventi měli prokázat následující: 

 
• umět rozvíjet myšlenky a vytvářet argumentů a mít schopnost je prezentovat vhodným 

způsobem 
• být si vědomi různých forem projevu a umět popsat tyto různé formy projevu a jejich 

vliv na zobrazení v umění, médiích a veřejném životě 
• být schopni pracovat ve skupině a mít dovednosti potřebné pro realizaci práce 

založené na praxi 
• být schopni zvládat osobní pracovní zátěž a dodržovat termíny a vyjednávat a sledovat 

cíle s ostatními 
• zvládat tvůrčí, osobní a mezilidské otázky 
• získat dovednost vyhledávat informace potřebnou k tomu, aby uměli samostatně 

shromažďovat, třídit, syntetizovat a organizovat materiál 
• získat dovednosti v informační technologii a získat jisté povědomí o jejich používání a 

potenciálu. 
 
Typický standard 
 
Znalost předmětu, porozumění a schopnosti 
 
7.12  Očekává se, že po dokončení bakalářského studijního programu se specializací v oboru 

tance a divadla nebo přidružených programů, na něž se vztahují individuální specifikace, 
by se absolventi měli vyznačovat porozuměním a dále prokázat následující: 

 
• inteligentní zapojení do forem, postupů, tradic a historie performance a teoretického 

vysvětlení této historie 
• inteligentní zapojení do práce hlavních praktiků a postupů a/nebo teoretiků a jejich 

kulturních a/nebo historických souvislostí 
• inteligentní zapojení do klíčových součástí performance a procesů, kterými je tvořena 

a realizována 
• kreativní a inteligentní zapojení do řady textů, tanečních notací a/nebo partitury, a 

toho, jak přejít od stránky na jeviště 
• kreativní a inteligentní zapojení do skupinových a kolektivních procesů a souhry mezi 

vědomými a podvědomými zdroji výkonných umělců při realizaci performance 
• inteligentní zapojení do mezihry mezi praxí a teorií v rámci studijního oboru 
• inteligentní zapojení do příslušných interdisciplinárních prvků tance a divadla, a jak 

aplikovat poznatky, postupy, pojmy a dovednosti z jiných oborů. 
 
Konkrétní dovednosti pro určitý předmět 



 
7.13 Očekává se, že po dokončení bakalářského studijního programu se specializací v oboru 

tance a divadla nebo přidružených programů, na něž se vztahují individuální specifikace, 
by absolventi měli být schopni: 

 
• citlivě popsat, interpretovat a hodnotit texty pro performanci, produkční techniky a 

disciplíny a performativní akce a tvořivě a kriticky se zabývat řadou kritických a 
teoretických perspektiv 

• tvořivě a kriticky se zabývat dovednostmi a procesy produkce, designu a zkoušek, 
s jejichž pomocí je vytvářena performance, a být schopni je vybírat, zlepšovat a 
prezentovat při performanci 

• tvořivě a kriticky se zabývat možnostmi performance implikované v textu, taneční 
notaci nebo partituře a tam, kde je to na místě, citlivě realizovat tyto zdroje 
prostřednictvím designu a performance 

• tvořivě a kriticky se zapojit do vytvoření a/nebo produkce performance 
prostřednictvím rozvinutého a citlivého pochopení příslušných performativních 
slovníků, technik, řemesla, struktur a pracovních metod 

• tvořivě a kriticky se zapojit do příslušného nezávislého výzkumu, zkoumajícího 
minulé nebo současné performance, nebo jako součást procesu vytváření nového 
představení 

• být schopni identifikovat a interpretovat kulturní rámce, do kterých jsou zasazeny 
performativní akce a na které tyto akce odkazují. 

 
Obecné dovednosti absolventů 
 
7.14 Očekává se, že po dokončení bakalářského studijního programu se specializací v oboru 

tance a divadla nebo přidružených programů, na něž se vztahují individuální specifikace, 
by absolventi měli prokázat následující: 

 
• mít kritické a analytické dovednosti pro rozvíjení myšlenek a vytváření argumentů a 

schopnost je prezentovat různými způsoby 
• mít rozvinutou schopnost analyzovat a kriticky zkoumat a hodnotit různé formy 

projevu a jejich vliv na zobrazení v umění, médiích a veřejném životě 
• být schopni tvůrčím způsobem a imaginativně pracovat ve skupině a mít rozvinuté 

tvůrčí dovednosti potřebné pro realizaci práce založené na praxi 
• být schopni účinně a efektivně zvládat osobní pracovní zátěž, dodržovat termíny a 

vyjednávat a sledovat cíle s ostatními 
• mít rozvinutou schopnost konstruktivně a efektivně zvládat tvůrčí, osobní a mezilidské 

otázky 
• získat dovednost vyhledávat informace potřebnou k tomu, aby uměli samostatně 

shromažďovat, třídit, syntetizovat a organizovat materiál a kriticky zhodnotit jeho 
význam 

• získat a rozvinout dovednosti v příslušné informační technologii a mít dobrou znalost 
o jejich používání a potenciálu v rámci svého studijního oboru. 

 
  



Příloha A: Členové skupiny recenzentů orientačního popisu předmětů pro 
tanec a divadlo 

 
Profesor Christopher Baugh (předseda) Univerzita v Leedsu 
Paul Clements     Akademie divadelních umění Mountview 
Dr. Nicola Shaughnessy   Univerzita v Kentu v Canterbury 
Profesorka Joan White   Královská taneční akademie 
 
  



Příloha B: Členové autorské skupiny orientačního popisu předmětů pro 
tanec a divadlo 

 
Podrobné údaje uvedené níže odpovídají původnímu orientačnímu popisu předmětů pro tanec 
a divadlo z roku 2002 
 
Dr. Frances Babbage    Univerzita v Leedsu 
Profesor Christopher Baugh (předseda) Univerzita v Kentu v Canterbury 
Dr. Barbara Bell    Queen Margaret University College, Edinburgh 
Dr. Alexandra Carter    Univerzita Middlesex 
Paul Clements     Divadelní fakulta Mountview, Londýn 
Profesorka Viv Gardner   Univerzita v Manchesteru 
Greg Giesekam    Univerzita v Glasgow 
Dr. Angela Kane    Univerzita v Surrey 
Profesor Mick Mangan   Univerzita ve Walesu v Aberystwyth 
Profesor Robin Nelson   Manchesterská metropolitní univerzita 
Profesorka Alison Oddey   Univerzita Loughborough 
Sarah Stevens     Univerzita De Montfort 
Profesorka Joan White   Královská taneční akademie, Londýn 
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