
Informace ke společným celofakultním předmětům 

Vzhledem k charakteru předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a II. 1, Divadlo 

v české kultuře 1 a Základy divadelního pojmosloví 1 (kódy: 207DZA1, 207DZB1, 207DCK1 a 

207ZDP1), na něž chodí studenti z několika kateder a z různých oborů, se v zájmu nemísení různých 

studijních skupin budou tyto předměty po celý zimní semestr učit online přes platformu MS Teams. 

Přednášky se nebudou nahrávat a nebudou přístupné jindy než v době jejich živého streamování.  

Na základě domluvy pedagogů se výklad zkrátí na 45 minut a bude doplněn obšírnějším sylabem a 

souborem materiálů k samostudiu.  

Harmonogram výuky (zkonzultován se všemi dotčenými katedrami):  

 

1. ročník 

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 9:00-9:45 

– výuka probíhá v týmu Tým-207DZA1_2-202021 - Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 

I. prostřednictvím zadaných schůzek 

 

Základy divadelního pojmosloví 1 10:15-11:30 

– výuka probíhá v týmu Tým-207ZDP1_2-202021 - Základy divadelního pojmosloví  

 

2. ročník 

Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II. 1 9:00-9:45 

– výuka probíhá v týmu Tým-207DZB1_2-202021 - Divadlo v kontextu vývoje západní kultury 

II. prostřednictvím zadaných schůzek 

Divadlo v české kultuře 1 10:00-10:45  

– výuka probíhá v týmu Tým-207DCK1_2-202021 - Divadlo v české kultuře prostřednictvím 

zadaných schůzek 

 

Důležitá upozornění pro studenty:  

1) Veškeré informace o kurzech jsou studentům zasílány prostřednictvím informačního systému 

KOS na oficiální školní e-mailové adresy studentů. Studenti jsou povinni si školní e-mailový 

účet kontrolovat, případně si zajistit funkční přeposílání do soukromé pošty.  

2) Vzhledem k počtu studentů v každém z předmětů se kurzů mohou účastnit jen studenti 

přihlášení do MS TEAMS pod svým školním loginem. Pedagogové nebudou mít kapacitu na 

svou přednášku vpouštět jakékoli „hosty“. Případné problémy s přihlášením do MS TEAMS by 

studenti měli řešit s dostatečnou časovou rezervou. Podle charakteru problémů mohou 

kontaktovat tajemnici KTK Mgr. Terezu Sieglovou na kontaktech níže, případně PC centrum 

AMU prostřednictvím formuláře na adrese „helpdesk.amu.cz“.  

3) Zkouška (v řádném termínu) z předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 a II. 1 

a Divadlo v české kultuře 1 proběhne formou testů. Otázky se budou týkat výkladu pedagogů, 

zadané literatury, povinné četby a budou vycházet také ze studijních materiálů od pedagogů.  

Informace k předmětům jsou k dispozici v KOS, na uložišti FILR.amu.cz se budou průběžně 

ukládat materiály a literatura. 

Zkouška (v opravném termínu) proběhne ústní formou. Na každý z termínů jsou studenti 

povinni se přihlásit. Pokud nebudou přihlášení, pedagog je není povinen vyzkoušet.  

Vzhledem ke zkušenostem ze zkouškového období letního semestru doporučujeme všem 

studentům využívat všech vypsaných termínů a zkoušku zbytečně neodkládat. Vzhledem 



k onemocnění a nařízeným či dobrovolným karanténám se musí vypisovat náhradní termíny, 

ovšem zkouškové období je časově omezeno a zkoušky nelze konat i po jeho skončení! 

4) Katedra teorie a kritiky posílí možnost osobních konzultací pro studenty u dr. Kyselové,  a to 

jak v prostředí jednotlivých týmů (online), tak i osobně během konzultačních hodin 

pedagožky po předchozí e-mailové domluvě (!) v tyto dny: pondělí 10:30–11:30 a středa 

10:30–11:30.   

 

 


