
ATELIÉR AUDIOVIZUÁLNÍ TVROBY  A  DIVADLA

CHARAKTERISTIKA OBORU
Obor je v zásadě profilován do čtyř specifických, přitom však navzájem se doplňujících oblastí
mezi audiovizí a divadlem: 

1. Audiovizuální tvorba a technologie jako integrální součást divadelní akce (scénografie,
performance, light designu).

2. Umění a technologie fotografie, tedy práce se statickým obrazem, jako nezbytným výtvarným
předpokladem dramatické a filmové tvorby.

3 . Tvorba audiovizuální dokumentace divadla v rozpětí od divadelní publicistiky, přes žánry
dokumentu, až po problematiku různých typů divadelního záznamu.

4. Umění adaptace divadelního díla do filmu a naopak. Obor Audiovizuální tvorba a divadlo reaguje
na nové umělecké a technologické potřeby současného divadla, pojímaného jako živé interaktivní
umění, včetně nutnosti umělecké reflexe a kvalifikované audiovizuální dokumentace dramatické
tvorby.

PROFIL UCHAZEČE
• Výrazné talentové předpoklady pro zvolený obor; úplné středoškolské vzdělání doložené

kopií maturitního vysvědčení.

• Intelektuální předpoklady (schopnost samostatného úsudku, dobrá úroveň všeobecných

vědomostí, vyhraněný zájem o zvolený studijní obor).

• Praktické předpoklady (existence portfolia vlastních prací z oblasti fotografie a audiovize). 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 
Přijímací řízení na bakalářský i magisterský stupeň je dvoukolové:

• V prvním kole přijímací komise hodnotí zaslané materiály a na základě hodnocení
předložených prací rozhodne o postupu do druhého kola přijímacího řízení.
 
První kolo se tedy koná bez účasti uchazečů. 

• Ve druhém kole probíhá zkouška formou rozhovoru nad zaslanými a předloženými
materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného
oboru.



U přijímacích zkoušek se prověřuje:

• Obecná znalost z oblasti dějin umění (divadlo, film, fotografie).
• Schopnost samostatné umělecké činnosti (reflexe vlastní tvorby).
• Technologické předpoklady uchazečky (uchazeče).
• Schopnost řešit tvůrčím způsobem zadané situace.
• Osobní motivace ke studiu.

PROFIL ABSOLVENTA
Krédem ateliéru je připravit tvůrce schopné orientovat se v novém uměleckém intermediálním
prostoru, vzdělané, kreativní, umělecky i technologicky způsobilé k vytváření vlastních
audiovizuálně-divadelních projektů. Ideálním předpokladem je kultivace budoucích tvůrců k
odpovídající reflexi vývoje divadla a scénických forem jak na rovině osobní tvorby, tak v
historickém kontextu.

Student absolvuje teoretickou přípravu v oblasti divadelní a audiovizuální tvorby, praktická cvičení
a absolventský projekt, během kterých rozvíjí svůj tvůrčí talent, schopnosti uměleckého vyjádření,
získává technické a technologické dovednosti. Závěrem studia je odborně připraven v oblasti
elektronických a digitálních záznamů k vytváření, zpracování a šíření audiovizuálních děl a pro
aplikaci interaktivních médií v divadelních projektech. 

Vedoucí: doc. Mgr. Petr Francán
telefon: 605 254 366
e-mail: francan@jamu.cz
web: www.atd.jamu.cz
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