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A-I – Základní informace o žádosti o akreditaci

Název vysoké školy: 
Akademie múzických umění v Praze
Název součásti vysoké školy:	
Divadelní fakulta
Název spolupracující instituce:
-
Název studijního programu:
Produkce a management (N0215A310504), navazující magisterský program
Typ žádosti o akreditaci: 
	udělení nové akreditace

Schvalující orgán: 
Akademický senát DAMU, Umělecká rada DAMU, Rada pro vnitřní hodnocení AMU
Datum schválení žádosti: 
AS DAMU: datum, UR DAMU: datum, RVH AMU: datum
Odkazy na relevantní vnitřní předpisy:
Vnitřní předpisy DAMU a AMU
	https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/  
ISCED F:
0215 – Hudební a scénické umění
Obsahem teoretických znalostí i účelem studia, jakož i podle dalších kritérií, se jedná o program jednoznačně patřící do kategorie scénického umění.









B-I Charakteristika studijního programu
Název studijního programu
Produkce a management (N0215A310504)
Typ studijního programu
navazující magisterský
Profil studijního programu
akademicky zaměřený
Forma studia
prezenční forma
Standardní doba studia
2 roky
Jazyk studia
čeština
Udělovaný akademický titul
MgA.
Rigorózní řízení
ne
Garant studijního programu
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání
ne
Zaměření na přípravu odborníků z oblasti bezpečnosti České republiky
ne
Uznávací orgán
-
Oblast(i) vzdělávání
Umění
Cíle studia ve studijním programu
Magisterský program Produkce a management navazuje na bakalářský program Produkce a je určeno nejen pro jeho úspěšné absolventy, ale i pro absolventy bakalářského či magisterského studia blízkých oborů. Jeho cílem je připravovat studenty na profesionální působení ve vrcholném managementu profesionálních divadel veřejné i soukromé sféry a na kreativní producentskou roli při iniciaci, designu a realizaci projektů v sektoru živého umění. 

Vzdělávání v oblasti správy a řízení v celém spektru performing arts (s prioritou divadla) se v programu neomezuje na znalostní rovinu, ale i na kreativní přístup k této profesi. Ve všech předmětech by reflexe hodnotového systému měla rozvíjet především schopnost iniciace a organizace umělecké aktivity, včetně její reflexe a schopnosti kompetentní oponentury ve všech rovinách. Do procesu studia implementuje dvě základní premisy: kvalitu a otevřenost vůči různorodým formám umění. 

Vzhledem k rozmanitosti divadelní činnosti a profesních rolí, na které se studenti připravují, klade magisterský program Produkce a management důraz na individuální přístup ke studentům. Studijní plán dává posluchačům společný základ nezbytných znalostí a dovedností. Do velké míry současně umožňuje studentovi ovlivňovat a určovat vlastní zaměření nejen volbou specializace Management umění či Producentství, ale i výběrem z bohaté nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. 

Potřeba praxe (od veřejných divadel až po neziskovou sféru) prokazuje ve sféře managementu přetrvávající nedostatek profesně vzdělaných osobností a tento program má ambici tuto naléhavou potřebu kulturního trhu saturovat. Sekundárním cílem studia je připravit absolventy i na působení ve veřejné správě kultury v agendách zahrnujících přípravu i implementaci kulturní (či divadelní politiky) a jejich nástrojů, jako jsou grantové a dotační programy, nebo v oblasti exportu kulturních produktů. 

Jednou ze stěžejních součástí výuky je výzkumný projekt posluchače, který student realizuje pod supervizí pedagoga, za průběžných konzultací a reflexe celé katedry. Prezentace se odehrávají v pracovní skupině všech posluchačů a bývá završena v podobě diplomové práce na závěr studia. Náplň hlavních předmětů je určována zejména zvolenou specializací studia, resp. schváleným tématem magisterského projektu. Tím je dán individuální přístup k posluchači, pro kterého je, na základě přijatého teoretického směřování, a po dohodě s odborným konzultantem, formulováno individuální studijní zaměření. Specializace vychází z jeho profesních zájmů, ze získané praxe, z dosavadních zkušeností a případně i z bakalářského studia. Studijní plán zaručuje individuální přístup ke studentům, vychází z jejich profesních zájmů, získané praxe a zkušeností studia.

Přestože hlavním těžištěm studia jsou různé divadelní formy, včetně moderních (nový cirkus, scénografické divadlo, happeningy na pomezí žánrů atd.), na rozdíl od bakalářského stupně studia se výuka rozšiřuje i na další druhy zejména tzv. živého scénického umění, tedy tanec a hudbu a okrajově i na další druhy umění. Novými aspekty této akreditace je důraz na povinnou stáž v umělecké či kulturní instituci, stejně jako zvýšený důraz na statistické metody, sběr dat a mapping s vědomím strukturace zpětných vazeb, které kulturní projekty vyžadují. V tomto smyslu je kladen důraz převážně na evaluační procesy a zvládnutí metod hodnocení uměleckých procesů právě z hlediska managementu.Studijní plán je připravený reagovat zejména na dynamiku proměn programových, produkčních, obchodních a provozních modelů uměleckých organizací, zvláště v segmentu divadelních institucí a divadelních projektů.

Hlavními oblastmi výuky jsou kreativně-producentské předměty, management, ekonomika, marketing a právo, vždy se zaměřením na specifika umělecké činnosti. Důležitým aspektem uplatnění v praxi je i podrobné seznámení s kontextem provozování umění, které zajišťujeme skrze přednášky a semináře z oblasti současných divadelních trendů až po koncepty kulturní politiky u nás i v EU. Ve výuce nejsou opomenuty předměty tzv. měkkých dovedností, které usnadňují využití nabytých teoretických znalostí v praxi. Součástí studijního plánu tak je řada předmětů, věnujících se komunikaci, sebeprezentaci, schopnosti vedení týmu, kreativnímu, analytickému i kritickému myšlení a v neposlední řadě jazykové vybavenosti budoucích absolventů.

Specializace: Producentství
Hlavním předmětem specializace jsou Producentský ateliér, jehož obsahem je teoretická příprava a praktická práce na samostatném kreativním producentském úkolu – záměru uměleckého projektu, a Producentský seminář, kde formou setkání a diskuze s předními osobnostmi oboru dochází k inspiraci a reflexi uvažování studentů nad vlastními producentskými záměry a praxí. 
Těžištěm studijního plánu je řada povinně a povinně-volitelných předmětů v oblasti dramaturgie, kreativních průmyslů a v neposlední řadě tvorby a vývoje kreativních, producentských záměrů a projektů. Cílem je připravit studenty na vůdčí roli v iniciaci, přípravě a realizaci svébytných projektů v oblasti performing arts.
Specializace: Management umění
Hlavní předmět specializace Management umění s názvem Manažerský ateliér umožňuje studentům syntetizovat znalosti a dovednosti z oblasti teorie managementu získané v celé řadě předmětů zaměřených na řízení nejen divadelních organizací a pod vedením garantů – pedagogů ateliéru – je aplikovat na příklady konkrétních provozů. Teoretickou bázi shrnuje další hlavní předmět Management kulturních organizací, který je postaven na analýze funkčních obchodních a provozních modelů organizací v kultuře, zahrnující všechny aspekty strategického, organizačního a projektového managementu s jejich specifiky v případě umění. Cílem je připravit studenty na působení ve vrcholném managementu kulturních organizací.

Profil absolventa studijního programu
Obor produkce na Divadelní fakultě AMU připravuje v magisterském studiu studenty na profesionální působení v oblasti vrcholného managementu profesionálních divadel veřejné i soukromé sféry a stejně tak pro kreativní produkci projektů především neziskové sféry. Student má možnost určit si vlastní specializaci zaměřenou buď na řízení uměleckých institucí či na kreativní producentství uměleckých projektů. 
Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty ve všech aspektech, provádět analýzy a studie proveditelnosti uměleckých projektů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat pracovní týmy, vést je, případně řídit veřejné divadelní organizace, včetně velkých institucí v oblasti performing arts. Absolventi jsou také připraveni pro práci v managementu zejména neziskových repertoárových divadel, případně podnikatelských subjektů v kultuře, nebo jako samostatní iniciátoři uměleckých aktivit – producenti, ale případně také např. jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Sekundárně jsou vybaveni i pro práci ve veřejné správě ve smyslu participace na tvorbě, implementaci a evaluaci kulturní a divadelní politiky (včetně grantových systémů).

Klíčové znalosti:
- teorie, historie a současnost divadla
- divadelní trh a trendy (síť divadel, současné festivaly a eventy performing arts)
- porozumění dramaturgickým a inscenačním postupům
- tuzemské i mezinárodní struktury a divadelní sítě
- orientace v pracovním trhu divadelního, kulturního a uměleckého prostředí
- znalost jazyků

- principy fungování státní správy a samospráv
- principy a nástroje kulturní  politiky samospráv, Prahy, ČR a EU
- základní nástroje kulturní advokacie a kulturní diplomacie
- vazby kultury na kreativní sektor
- vzorce kooperace veřejného a soukromého sektoru (včetně konceptu PPP)
- principy a systém financování kultury v ČR (včetně Prahy)
- metodika měření dopadů umělecké činnosti z hlediska managementu
- principy a fungování multiplikačních efektů ekonomické a sociální povahy
- principy a systém dotací, grantů, příspěvků, nadací a dalších finančních zdrojů
- principy hodnocení grantových a dotačních žádostí z hlediska poskytovatelů a hodnotitelů
- principy autoevaluace a evaluace z pozice zřizovatele či zakladatele
- techniky a metod sociologických průzkumů a sběru statistických dat
- metodika tvorby vize a mise organizace/projektu 
- teorie managementu, modely řízení a vedení, včetně krizového managementu 
- organizace výběrových a konkurzních řízení
- organizace veřejných zakázek a soutěží 
- teorie a praxe plánování projektů
- obchodní modely a strategie
- finanční plánování, manažerské účetnictví, finanční management
- teorie studie proveditelnosti
- nástroje analýz trhu a konkurence
- daňová legislativa (včetně zdanění zahraničních umělců)
- teorie řízení marketingové strategie 
- teorie vývoje a implementace nových produktů
- tvorba kreativního a klientského briefu
- principy práva včetně ústavního pořádku
- kulturní legislativa
- občanské a obchodní právo
- autorské a mediální právo
- osobnostní práva
- procesní žaloby
- pracovní právo (Zákoník práce)
- zásady vedení pracovního (uměleckého) kolektivu 
- teorie managementu kvality
- teorie projektového a procesního managementu
- tvorba interních předpisů organizace
- pracovně právní vztahy (uzavírání, změny a ukončení)
- pracovní doba (organizace a evidence)
- bezpečnost práce a hygienické normy


Klíčové dovednosti:
- plánovat, organizovat, řídit a evaluovat umělecký projekt/organizaci (z personálního i odborného hlediska) za použití nástrojů projektového, procesního a strategického managementu
- tvořit a realizovat strategie uměleckých organizací,
- vést zaměstnance a organizovat pracovní procesy v kulturních organizacích,
- tvořit, realizovat a kontrolovat marketingové strategie těchto projektů,
- zadávat a využívat marketingový výzkum a pracovat s databázemi,
- komunikovat s médii a veřejností a efektivně prezentovat projekty,
- kriticky hodnotit, diskutovat a analyzovat strategie a nástroje kulturních politik na regionální, národní i mezinárodní úrovni, včetně jejich dopadu na provozování uměleckých aktivit
- projektovat umělecký záměr do praxe
- hodnotit umělecké projekty z hlediska managementu
- získávat zdroje na realizaci uměleckých projektů pomocí aplikace znalosti kulturní a grantové politiky   
- strategicky rozhodovat, analyzovat a budovat zpětné vazby
- aplikovat zásady efektivního managementu
- analyzovat a pochopit vlastní roli v systému (projektu nebo organizaci)
- prezentační dovednosti
- zvládnutí technik komunikace (písemný a řečový projev)
- vést, řídit, kontrolovat, motivovat, hodnotit pracovní tým
- stimulace kreativity v týmu
- aktivace komunity skrze umělecké aktivity
- formulovat žádosti (včetně záměru projektu) pro grantová a dotační řízení
- tvořit rozpočet a harmonogram divadelních projektů
- smluvně zajistit divadelní projekt
- stanovit obchodní strategii projektu
- organizovat a vyjednat kolektivní smlouvy
- orientovat se v právním pořádku ČR 
- schopnost volby vhodné právní formy pro provozování konkrétní divadelní aktivity
- schopnost porozumět právním doporučením a správně je interpretovat
- komunikovat s odbornými profesemi 
- schopnost organizace exportu i importu divadelních produktů
- být garantem kooperace umělecké, výrobní, provozní a ekonomické funkce divadelních aktivit

Specializace: Producentství
Absolventi specializace Producentství jsou připraveni na působení v roli samostatných, svébytných, kreativních iniciátorů uměleckých aktivit – producentů. Absolventi jsou schopni samostatně definovat umělecké projekty, provádět analýzy a studie jejich proveditelnosti, potenciálu a dopadů, definovat strategické a realizační plány, sestavovat umělecké týmy a vést je. Jsou připraveni realizovat a interpretovat analýzy vnějšího i vnitřního prostředí kulturního trhu, především však potencionálu divácké obce. Jazykové dovednosti i kontakty jim umožňují i zahraniční spolupráci. Rozsah dovedností směřuje od atypických divadelních projektů až po organizaci velkých festivalů.
Specializace: Management umění
Absolventi specializace Management umění jsou připraveni pro práci v managementu veřejných divadelních institucí, včetně neziskové sféry, případně podnikatelských subjektů v divadle i kultuře. Mohou působit také jako specialisté v neuměleckých agendách uměleckých organizací, případně jako analytici v oblasti podmínek provozování umělecké činnosti. Vzdělání (od legislativy, ekonomiky až po kulturní politiku) by jim mělo umožnit i působení (v rámci kompetencí nabytých studiem) na všech stupních veřejné správy


Předpokládané uplatnění absolventů (typické pracovní pozice)
Absolvent specializace Management umění najde uplatnění v těchto pozicích:
- ředitel (intendant) divadelní či kulturní organizace, 
- vedoucí týmu z oblasti performing arts 
- manažer uměleckých projektů (festivalů, inscenačních projektů, lokálních, národních i mezinárodních kulturních eventů atd.)
- provozně ekonomický manažer kulturní instituce
- vedoucí oddělení (personálního, tiskového…)
- vedoucí marketingu / marketingový stratég v kultuře,
- odpovědnost za práci s publikem / šéf obchodního oddělení,
- vedoucí pracovníci ve státní a komunitní správě na úrovni řízení kulturních aktivit, kulturní a grantové politiky
- fundraiser kulturních projektů a institucí
- manažer oborových organizací a sítí
- manažer agentur či fondů (včetně exportu a importu)
- konzultant či analytik v oblasti provozování umělecké činnosti

Absolvent oboru Producentství bude schopen působit na profesionální úrovni jako:
- nezávislý producent v oblasti performing arts bez omezení právní formy provozování kulturní činnosti
- ředitel nezávislé divadelní společnosti
- jednatel či manažer produkční agentury v oblasti kultury
- programový či umělecký ředitel kulturního projektu nebo organizace
- výkonný producent kulturních projektů
- projektový manažer kulturních eventů
- fundraiser kulturních projektů a institucí
- vedoucí nebo člen vedoucích orgánů oborových organizací v kultuře


Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Studijní program (120 ECTS) tvoří zhruba z poloviny (62 kreditů) hlavní a povinné předměty společného základu pro obě specializace. 
Mírně přes 25% (specializace Management umění 35 kreditů, Producentství 31 kreditů) pak tvoří specifické hlavní a povinné předměty jednotlivých specializací. 
Kromě toho je studentům k dispozici celá řada povinně volitelných předmětů (Management umění 53 kreditů, Producentství 62 kreditů), z nichž mají studenti povinnost získat v případě specializace Management umění 16 kreditů a v případě specializace Producentství 20 kreditů. 

Skupiny povinně volitelných předmětů jednotlivých specializací se zhruba z poloviny překrývají (14 předmětů, 31 kreditů). Pro přehlednost jsou uvedeny ve skupinách povinně volitelných předmětů obou specializací. V akreditačním spisu se z tohoto důvodu karty dotčených předmětů objevují dvakrát.
Zbývajících 7 kreditů mají možnost studenti získat jak ze skupiny povinně-volitelných, tak volitelných předmětů v rámci oboru i nabídky ostatních pracovišť AMU. Studenti, kteří nenavazují na bakalářský studijní program produkce si tyto předměty volí ze specifické skupiny předmětů shrnujících klíčové znalosti bakalářského studia, díky nimž si doplní případně chybějící znalostní základ.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokoškolského vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje prezentace magisterského projektu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí, včetně prezentační dovednosti, získaných v několika předmětech a uplatněných ve zpracování základního tématu projektu, který vychází z oborové specializace studenta.

Součástí studijního plánu je povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Podmínky k přijetí ke studiu
Program je určen pro uchazeče, kteří absolvovali bakalářské či magisterské studium oborově blízkého typu. Vzhledem ke stále rozšiřujícímu a proměňujícímu se poli živého umění (performing arts) není oblast předcházejícího vzdělání a praxe uchazečů o studium limitována na klasické divadelní formy. Předpoklady pro magisterské studium jsou schopnost teoretické reflexe oboru, kreativita a talent pro vedení týmů. Předpokládáme plynulý přechod vynikajících posluchačů z vlastního bakalářského studia. 

O MA studium se mohou ucházet:
● absolventi, čekatelé na státní zkoušku a studenti posledního ročníku bakalářského studia programu produkce na KP DAMU 
● absolventi, čekatelé na státní zkoušku nebo studenti posledního ročníku bakalářského studia příbuzného zaměření na VŠ v ČR i zahraničí (např. management umění, ekonomie, právo, marketing, dramaturgie, divadelní věda) 
 
Předpokladem úspěšného studia je pokročilá znalost anglického jazyka, ve kterém budou vedeny některé semináře a dodávána část studijních materiálů. Některé části přijímacího řízení proto mohou být také vedeny v angličtině.

Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky. Povinnými přílohami přihlášky ke studiu pro všechny uchazeče jsou:
- motivační dopis kde uchazeč popíše důvody, které ho vedou k výběru MA studijního programu produkce, krátce reflektuje svou dosavadní praxi a nastíní své představy o vlastním budoucím profesním uplatnění.
- strukturovaný životopis včetně dokumentace dosavadní praxe v oboru a studijní, odborné či kreativní práce
- formulace tématu magisterského výzkumu, tj. teoretického problému či fenoménu z oblasti produkce, managementu a provozování umění, který má uchazeč v úmyslu v prvním roce MA studia podrobit vědeckému zkoumání. Uchazeč v rozsahu cca tří normostran vytyčí cíle svého výzkumu, formuluje výzkumnou otázku, na kterou bude výzkum hledat odpověď, a případné podpůrné hypotézy, nastíní postup a metody řešení výzkumu a základní prameny a literaturu.

Průběh přijímací zkoušky
Přijímací řízení se skládá ze tří kol. Všechna kola jsou vyřazovací.

I. kolo:
V prvním kole přijímací komise zhodnotí písemné podklady a případně vyřadí uchazeče, jejichž profil nebo dodané materiály nevyhovují požadavkům popsaným výše. Komise v prvním kole posuzuje relevanci předchozího formálního i neformálního vzdělání uchazeče k znalostnímu a dovednostnímu minimu nezbytnému ke studiu navazujícího magisterského oboru produkce. 
Prvním kritériem je příbuznost předchozího oboru studia, respektive míra shody absolvovaného ukončeného studijního programu nebo programů s obsahem bakalářského studijního programu produkce na Katedře produkce DAMU. Maximálně je možné za toto kritérium získat 30 bodů. 
Druhým kritériem je délka a obsah předchozí pracovní praxe. Maximálně je možné získat 20 bodů. 
Třetím kritériem je návaznost zvoleného výzkumného tématu na obor, respektive jeho relevanci pro studijní program, proveditelnost a formální úroveň jeho zpracování, kterou členové komise vyhodnotí individuálně a konečný počet bodů se stanoví průměrem. Maximálně je možné získat 25 bodů. 
Obdobným způsobem komise zhodnotí předloženou manažerskou reflexi, respektive tvůrčí projekt. V tomto čtvrtém kritériu je možné získat maximálně 25 bodů.
V I. kole je tedy celkem možné získat maximálně 100 bodů, pro postup do II. kola je nutné získat minimálně 60 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do II. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

II. kolo 
Ve druhém kole budou uchazeči o studium testováni z vědomostí v rozsahu otázek ke státním bakalářským zkouškám z oboru produkce na KP DAMU (všech okruhů – právo, ekonomie, management a marketing a historie a teorie divadla). Součástí zkoušky je i úvaha na aktuální téma. 
Ve II. kole je možné dosáhnout maximálně 200 bodů. Pro postup do III. kola je nutné ve II. kole získat minimálně 90 bodů. Pokud uchazeč nedosáhne minimálního počtu bodů, do 3. kola nepostupuje a bude mu doručeno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Přijímací komise může rozhodnout o zrušení II. kola přijímacího řízení v případě, že v I. Kole přijímacího řízení uspěje méně, než 15 uchazečů. V takovém případě všichni uchazeči, kteří postoupili do II. kola, postupují přímo do III. kola přijímacího řízení.

III. kolo:
Ve třetím, ústním kole uchazeč prezentuje, konkretizuje a obhajuje předložený magisterský projekt, motivaci ke studiu a představy svého uplatnění v praxi (viz výše). Přijímací komise hodnotí kvalitu navrhovaného projektu, odbornou připravenost uchazeče, jeho všeobecný rozhled a logické, dovednostní a intelektuální předpoklady. Ve třetím kole je hodnocení součtem bodů přidělených za prokázané znalosti a dovednosti, kreativitu přístupu a úroveň komunikačních dovedností. Každý z členů komise výkon uchazeče bodově ohodnotí. Výsledné pořadí je sestaveno na základě průměru. Ve III. kole je možné získat maximálně 200 bodů.
Specializace: Producentství
Uchazeči o studium ve specializaci Producentství kromě příloh uvedených v obecné části podmínek přijímacího řízení předloží také Producentský záměr, tedy návrh libovolného projektu z celé škály performing arts, ať už jde o inscenační projekt, kulturní event nebo trvalý provoz či organizaci. Záměr je formulován z pozice producenta (intendanta) a měl by popsat cílový stav, obecně zhodnotit míru proveditelnosti záměru a nastínit etapy přípravy ve všech jejích producentských dimenzích (umělecké, ekonomické, právní, organizační, prostorové, personální…). Předpokládaný rozsah projektu 2-4 normostrany.
Specializace: Management umění
Uchazeči o studium ve specializaci Management umění kromě příloh uvedených v obecné části podmínek přijímacího řízení předloží také manažerskou reflexi, tedy esej reflektující management, provoz a produkci libovolné kulturní instituce. Vychází z pozice manažera, který hodnotí konkrétní produkt (divadelní aktivity) a proces jeho vzniku a je schopen popsat jejich klady i zápory. Variantou k hodnocení (tedy modelu zpětné vazby) může být i návrh na další rozvoj a exploataci produktu (inscenace, repertoáru, provozu, souboru…). Předpokládaný rozsah reflexe je 2-4 normostrany.

Návaznost na další typy studijních programů
Předchozí studium
Po úspěšném složení přijímací zkoušky mají možnost nastoupit ke studiu absolventi:
- bakalářského studijního programu produkce na KP DAMU,
- bakalářského či magisterského studijního programu se zaměřením na management umění,
- bakalářských studijních programů ostatních kateder ze všech fakult AMU,
- bakalářských či magisterských studijních programů uměleckého, humanitního či ekonomického a právnického zaměření z jiných vysokých škol (mimo AMU), včetně
zahraničních škol (podmínkou je nostrifikace diplomu a znalost češtiny).

Navazující studijní programy

Absolvent programu je připraven se ucházet o doktorské studium v oblasti kulturního managementu a politiky:
- doktorské studijní programy DAMU,
- doktorský studijní program Hudební produkce HAMU,
- doktorský studijní program Dramatická umění na Janáčkově akademii múzických umění
- doktorské studijní programy v zahraničí (např. PhD Arts Management and Cultural Policy na University of Manchester; Cultural management and cultural policy na University of Antwerp; Arts management and cultural policy – School of Arts, Queen’s University Belfast; performance and cultural industries – Faculty of arts, humanities and cultures, University of Leeds a další z partnerských škol mezinárodní sítě ENCATC)

B-IIa – Studijní plány
Předměty společného základu
Povinné předměty společného základu
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, SV - semestr výuky, KP - kategorie předmětů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Rozsah
ZO
K
Vyučující
SV
KP
PZ
Magisterský výzkum 1 (kód: 206MAV1)

6T
ZK
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; Petr PROKOP ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D. ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
1
PH
ZT
Soukromé právo v praxi 1 (kód: 206SPRP)

2T
ZK
3
Garant: prof. JUDr. Jiří SRSTKA
Viktor KOŠUT ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA
1
PB
ZT
Kreativní průmysly a divadlo (kód: 206KPD)

2T
Z
2
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
1
PB

Kultura aktivní společnosti (kód: 206KAS)

2T
Z
2
MgA. David KAŠPAR
1
PO

Kulturní politika ČR (kód: 206KPL)

2T
ZK
3
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
1
PB

Marketing kulturních organizací a projektů 1 (kód: 206MKOP1)

2T
Z
3
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.
1
PB

Financování projektů I. 1 (kód: 206FPR1)

2T
ZK
3
Garant: doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
Jana DVOŘÁKOVÁ ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
2
PB
ZT
Magisterský výzkum 2 (kód: 206MAV2)

2ST
ZK
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; Petr PROKOP ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D. ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
2
PH
ZT
Práva duševního vlastnictví 1 (kód: 206PDV1)

2T
ZK
3
Garant: prof. JUDr. Jiří SRSTKA
prof. JUDr. Jiří SRSTKA
2
PB
ZT
Kulturní politiky v EU (kód: 206KPU)

2T
ZK
3
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
2
PB

Marketing kulturních organizací a projektů 2 (kód: 206MKOP2)

2T
ZK
4
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.
2
PB

Strategické řízení 1 (kód: 206PSR1)

2T
Z
2
Martin HUDEČEK
2
PB

Sympozia a konference I. (kód: 206SYAK1)

24S
Z
1
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
2
PB

Diplomový projekt 1 (kód: 206DIPL1)

8T
ZK
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; Petr PROKOP ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D. ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
3
PH
ZT
Strategické plánování v umění (kód: 206SPU)

2T
ZK
4
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
3
PB
ZT
Evaluace uměleckých procesů 1 (kód: 206EVU1)

2T
ZK
2
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
3
PB

Leadership a management (kód: 206LAM)

24S
Z
2
Martin HUDEČEK
3
PB

Diplomový projekt 2 (kód: 206DIPL2)

8T
ZK
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
4
PH
ZT
Divadelní systémy 1 (kód: 206DSY1)

2T
ZK
2
Garant: doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
4
PB
ZT
Evaluace inscenačního projektu (kód: 206EIPR)

2T
Z
2
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
4
PB

Management a dramaturgie (kód: 206MAD)

2PT
Z
2
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
4
PB

Projektové řízení v umění (kód: 206PRU)

2T
ZK
4
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
4
PB

Sympozia a konference II. (kód: 206SYB2)

24S
Z
1
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
4
PB



Předměty po specializacích
Povinné předměty specializace: Management umění
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, SV - semestr výuky, KP - kategorie předmětů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Rozsah
ZO
K
Vyučující
SV
KP
PZ
Manažerský ateliér 1 (kód: 206MAT1)
2DT
Z
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
1
PH
PZ
Anglický jazyk pro odborné účely 3 (kód: 702DAOU3)
2T
ZK
3
Pedagogové CJP
1
PO

Manažerský ateliér 2 (kód: 206MAT2)
2DT
Z
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
2
PH
PZ
Anglický jazyk pro odborné účely 4 (kód: 702DAOU4)
2T
ZK
3
Pedagogové CJP
2
PO

Kulturní strategie (kód: 206KST)
2T
Z
2
MgA. David KAŠPAR
2
PO

Manažer v informační společnosti 2 (kód: 305MVS2)
2PT
ZK
3
doc. MgA. Ivo MATHÉ ; Petr SLÁDEČEK
2
PB

Manažerská praxe (kód: 206MPX)
50P
Z
2
 Vedoucí pracovníci odborných organizací
2
PO

Publikum: zdroje a metody výzkumu (kód: 206PZM)

Z
2
Barbora VAIT
2
PB

Veřejné právo v praxi 1 (kód: 206VPRP)
2T
ZK
3
Milan KVASNIČKA ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA
2
PB

Manažerský ateliér 3 (kód: 206MAT3)
2DT
Z
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
3
PH
PZ
Finanční management I. 1 (kód: 206FMAG1)
2T
ZK
3
Jana DVOŘÁKOVÁ ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
3
PB

Management kulturních organizací (kód: 206MKO)
1ST
ZK
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
4
PB
PZ
Manažerský ateliér 4 (kód: 206MAT4)
2DT
Z
3
Garant: MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
4
PH
PZ
Finanční management II. 1 (kód: 206FMB1)
2T
Z
3
Jana DVOŘÁKOVÁ ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ
4
PB

Povinně volitelné předměty specializace: Management umění
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Rozsah
ZO
K
Vyučující
PZ
Dramaturgie jako funkce 1 (kód: 204DJF1)
2ST
Z
1
Prof. Miloslav KLÍMA

Dramaturgie jako funkce 2 (kód: 204DJF2)
2ST
ZK
1
Prof. Miloslav KLÍMA

Ekonomie 1 Mikroekonomie (kód: 305EK1)
2T
ZK
2
Doc. RNDr. Ivan TOMEK, CSc.

Ekonomie 2 Makroekonomie (kód: 305EK2)
2T
ZK
2
Doc. RNDr. Ivan TOMEK, CSc.

Evropské festivaly a export divadla (kód: 206EFE)
2ST
ZK
3
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Fundraising III. 1 (kód: 206FUC1)
KURZ
Z
3
Ing. Jana LEDVINOVÁ

Grantová politika (kód: 206GPO)
2ST
ZK
2
Denisa VÁCLAVOVÁ

Infrastruktura umění (kód: 206ISU1)
2PT
ZK
3
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Kreativní management v divadle (kód: 206KMD1)
48S
ZK
3
Mgr. art. Adriana CIESLAKOVÁ

Kultura a legislativa 1 (kód: 206LVK1)
2T
Z
2
JUDr. Kateřina KALISTOVÁ

Kultura jako součást rozvoje města (kód: 206KRM)
2ST
ZK
3
MgA. David KAŠPAR

Kulturní diplomacie 1 (kód: 206KDP1)
2T
Z
2
MgA. Ladislav PFLIMPFL, Ph.D.

Management mezilidských vztahů 1 (kód: 206MMV1)
KURZ
Z
3
RnDr. Jiří PLAMÍNEK

Manažerská informatika 1 (kód: 206MIN1)
2T
ZK
2
Mgr. Jaroslav POLÁČEK

Mediální management 1 (kód: 305MM1)
12PS
Z
2
MgA. Kateřina FRIČOVÁ ; doc. MgA. Ivo MATHÉ

Mediální politika a legislativa 1 (kód: 206MPL1)
2T
Z
2
Mgr. Michal PROKOP

Mediální politika a legislativa 2 (kód: 206MPL2)
2T
ZK
2
Mgr. Michal PROKOP

Mezinárodní perspektivy managementu živého umění (kód: 206EIP)
12S
Z
2
Paul BOURNE

Média a umění 1 (kód: 206MAU1)
2T
ZK
3
Mgr. Vlastimil JEŽEK

Prezentační a mediální dovednosti 1 (kód: 206PMD1)
3T
Z
2
Petr STUDENOVSKÝ

Prezentační a mediální dovednosti 2 (kód: 206PMD2)
3T
ZK
2
Petr STUDENOVSKÝ

Producentská dramaturgie 1 (kód: 206PST1)
2T
Z
3
MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Producentský seminář 1 (kód: 206PSM1)
2T
Z
3
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Producentský seminář 2 (kód: 206PSME2)
2T
Z
3
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Producentský seminář 3 (kód: 206PSM3)
2T
Z
3
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Producentský seminář 4 (kód: 206PSME4)
2T
Z
3
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Seminář historie a teorie divadla 1 (kód: 206SOD1)
1PT+1ST
ZK
2
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Seminář historie a teorie divadla 2 (kód: 206SOD2)
1PT+1ST
ZK
2
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Technické podmínky provozování divadla 1 (kód: 206TPD1)
2T
ZK
3
RNDr. Jan VESELÝ

Technologie a výroba 1 (kód: 206TGV1)
2ST
Z
2
RNDr. Jan VESELÝ

Technologie a výroba 2 (kód: 206TGV2)
2ST
Z
2
RNDr. Jan VESELÝ

Trénink komunikačních dovedností 1 (kód: 206TKD1)
K
Z
2
Ing. Jana LEDVINOVÁ

Řízení uměleckého provozu (kód: 206RUP1)
2T
ZK
2
Jiří ŠESTÁK

Řízení uměleckého provozu II. (kód: 206RUB1)
2T
ZK
2
Jiří ŠESTÁK

Povinné předměty specializace: Producentství
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, SV - semestr výuky, KP - kategorie předmětů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Rozsah
ZO
K
Vyučující
SV
KP
PZ
Producentský ateliér 1 (kód: 206PRA1)
2DT
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.
1
PH
ZT
Producentský seminář 1 (kód: 206PSM1)
2T
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP
1
PB
ZT
Anglický jazyk pro odborné účely 3 (kód: 702DAOU3)
2T
ZK
3
Pedagogové CJP
1
PO

Producentská dramaturgie 1 (kód: 206PST1)
2T
Z
3
MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ
1
PB

Producentský ateliér 2 (kód: 206PRA2)
2DT
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.
2
PH
ZT
Producentský seminář 2 (kód: 206PSME2)
2T
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP
2
PB
ZT
Anglický jazyk pro odborné účely 4 (kód: 702DAOU4)
2T
ZK
3
Pedagogové CJP
2
PO

Producentská praxe (kód: 206PPX)
50P
Z
2
MgA. David MÍREK, Ph.D.
2
PO

Producentský ateliér 3 (kód: 206PRA3)
2DT
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.
3
PH
ZT
Producentský seminář 3 (kód: 206PSM3)
2T
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP
3
PB
ZT
Producentský ateliér 4 (kód: 206PRA4)
2DT
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.
4
PH
ZT
Producentský seminář 4 (kód: 206PSME4)
2T
Z
3
Garant: MgA. David MÍREK, Ph.D.
Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP
4
PB
ZT
Povinně volitelné předměty specializace: Producentství
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Rozsah
ZO
K
Vyučující
PZ
Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 (kód: 204ASD1)
2T
Z
2
Doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA Lukáš, Ph.D.

Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 (kód: 204ASD2)
2T
ZK
2
Doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA Lukáš, Ph.D.

Dramaturgie jako funkce 1 (kód: 204DJF1)
2ST
Z
1
Prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Dramaturgie jako funkce 2 (kód: 204DJF2)
2ST
ZK
1
Prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Evropské festivaly a export divadla (kód: 206EFE)
2ST
ZK
3
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Fundraising III. 1 (kód: 206FUC1)
KURZ
Z
3
Ing. Jana LEDVINOVÁ

Grantová politika (kód: 206GPO)
2ST
ZK
2
MgA. Denisa VÁCLAVOVÁ, Ph.D.

Infrastruktura umění (kód: 206ISU1)
2PT
ZK
3
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Inspirační zdroje současného umění 1 (kód: 206IZS1)
2T
Z
3
MgA. Denisa VÁCLAVOVÁ, Ph.D.

Intermediální tvorba a technologie 1 (kód: 373ITT1)
6T
ZK
3
Ing. Jakub HYBLER

Kreativní management v divadle (kód: 206KMD1)
48S
ZK
3
Mgr. art. Adriana CIESLAKOVÁ

Kultura a legislativa 1 (kód: 206LVK1)
2T
Z
2
Kateřina KALISTOVÁ

Kultura jako součást rozvoje města (kód: 206KRM)
2ST
ZK
3
MgA. David KAŠPAR

Kulturní diplomacie 1 (kód: 206KDP1)
2T
Z
2
MgA. Ladislav PFLIMPFL, Ph.D.

Management mezilidských vztahů 1 (kód: 206MMV1)
KURZ
Z
3
RnDr. Jiří PLAMÍNEK

Manažerská informatika 1 (kód: 206MIN1)
2T
ZK
2
Mgr. Jaroslav POLÁČEK

Mediální management 1 (kód: 305MM1)
12PS
Z
2
MgA. Kateřina FRIČOVÁ ; doc. MgA. Ivo MATHÉ

Mediální politika a legislativa 1 (kód: 206MPL1)
2T
Z
2
Mgr. Michal PROKOP

Mediální politika a legislativa 2 (kód: 206MPL2)
2T
ZK
2
Mgr. Michal PROKOP

Mezinárodní perspektivy managementu živého umění (kód: 206EIP)
12S
Z
2
Paul BOURNE

Média a umění 1 (kód: 206MAU1)
2T
ZK
3
Mgr. Vlastimil JEŽEK

Prezentační a mediální dovednosti 1 (kód: 206PMD1)
3T
Z
2
Petr STUDENOVSKÝ

Prezentační a mediální dovednosti 2 (kód: 206PMD2)
3T
ZK
2
Petr STUDENOVSKÝ

Prostor - hmota - komunikace 1 (kód: 204PHK1)
3T
Z
1
Doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Prostor - hmota - komunikace 2 (kód: 204PHK2)
3T
Z
1
Doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Seminář historie a teorie divadla 1 (kód: 206SOD1)
1PT+1ST
ZK
2
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Seminář historie a teorie divadla 2 (kód: 206SOD2)
1PT+1ST
ZK
2
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Technologie a výroba 1 (kód: 206TGV1)
2ST
Z
2
RNDr. Jan VESELÝ

Technologie a výroba 2 (kód: 206TGV2)
2ST
Z
2
RNDr. Jan VESELÝ

Řízení uměleckého provozu (kód: 206RUP1)
2T
ZK
2
Jiří ŠESTÁK

Řízení uměleckého provozu II. (kód: 206RUB1)
2T
ZK
2
Jiří ŠESTÁK




Součásti SZZ a jejich obsah
Magisterská státní závěrečná zkouška se skládá z těchto samostatně klasifikovaných částí:

1. Písemná diplomová magisterská práce (VŠKP) a její ústní obhajoba
V první fázi zkoušky probíhá prezentace a obhajoba magisterské práce, v rámci které student prezentuje závěry práce, reaguje na její posudky a zodpovídá písemné otázky položené v posudku oponenta. Písemná práce je výslednou formulací odborného výzkumu, analyzuje výchozí hypotézu práce, reflektuje vlastní postupy, názory a závěry v rámci tématu, který vychází ze široké oblasti divadla, umění, kultury s předpokládanou aplikací studijní oborové specifikace (Management umění či Producentství)

Předměty PZ, jejichž obsah se promítá do této části SZZ:
Magisterský výzkum 1
Magisterský výzkum 2
Diplomový projekt 1
Diplomový projekt 2

2. Ústní zkouška z teorie oboru
Obsahem druhé fáze je ústní zkouška z teorie oboru společná pro obě specializace. Jednu hodinu před zahájením státní zkoušky si student vylosuje otázky testující znalosti z oblastí dějiny a teorie kultury, ekonomiky, práva, marketingu a kulturní politiky a jejich aplikaci na (zejména) divadelní praxi. Odpovědi na vylosované otázky prezentuje student před zkušební komisí, která posuzuje rozsah studentových znalostí.

Předměty, jejichž obsah se promítá do této části závěrečné zkoušky:
Divadelní systémy 1
Financování projektů I. 1
Kulturní politika ČR
Kulturní politiky v EU
Management a dramaturgie
Marketing kulturních organizací a projektů 1
Marketing kulturních organizací a projektů 2
Práva duševního vlastnictví 1
Projektové řízení v umění
Soukromé právo v praxi 1
Strategické plánování v umění


3. Řešení praktického zadání
Třetí fází je praktická zkouška na základě kreativního zadání, které reflektuje cíle jednotlivých specializací.

Specializace: Producentství
3. Řešení praktického zadání
Třetí fáze státní zkoušky bude mít v případě specializace Producentství podobu praktické zkoušky spočívající ve formulaci kreativního řešení zadaného producentského úkolu, tedy návrhu základního konceptu uměleckého projektu. Studentovi bude zadána modelová producentská situace v daném kontextu a situaci. Student v časovém limitu 1 hodiny před zahájením zkoušky vypracuje samostatný návrh producentského záměru včetně rámcové definice jeho parametrů ve všech podstatných produkčních parametrech. Vítána je návaznost na individuální praxi studenta v rámci i nad rámec studia a její reflexe.

Předměty, jejichž obsah se promítá do této části závěrečné zkoušky pro specializaci Producentství:
Producentský ateliér 1
Producentský ateliér 2
Producentský ateliér 3
Producentský ateliér 4
Producentský seminář 1
Producentský seminář 2
Producentský seminář 3
Producentský seminář 4

Specializace: Management umění
3. Řešení praktického zadání
V případě specializace management umění se zkouška zaměří na znalosti a schopnost jejich aplikace při řízení kulturních organizací a bude mít podobu analýzy a návrhu optimalizace systému řízení či jeho části na základě zadané modelové situace. Studentovi bude zadána úkol analyzovat manažerský systém konkrétní organizace ve specifickém kontextu. Student v časovém limitu 1 hodiny před zahájením zkoušky vypracuje rámcovou analýzu a návrh korekce manažerského systému včetně rámcové definice jeho parametrů ve všech podstatných parametrech (strategických, organizačních, ekonomických, personálních atd.). Vítána je návaznost na individuální praxi studenta v rámci i nad rámec studia a její reflexe.

Předměty, jejichž obsah se promítá do této části závěrečné zkoušky pro specializaci Management umění:
Management kulturních organizací
Manažerský ateliér 1
Manažerský ateliér 2
Manažerský ateliér 3
Manažerský ateliér 4


Další studijní povinnosti
Studenti mají povinnost účastnit se společných magisterských prezentací na konci každého semestru. K úspěšnému absolvování programu je nezbytné, aby studenti průběžně získávali a udržovali si základní povědomí o aktuálním dění v oblasti (minimálně) živého umění, kulturní politiky a veřejného života, a to zejména návštěvou kulturních akcí a sledováním odborných kulturně-společensky zaměřených médií. Od studentů se očekává, že se aktivně zajímají o dění v akademické obci.



B-III Charakteristika studijních předmětů
Předměty společného základu
Povinné předměty společného základu
206MAV1 - Magisterský výzkum 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
6T
3
zkouška
   

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; Petr PROKOP ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D. ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského výzkumu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.
Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné interní prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:
- předpokládaná délka trvání prezentace - cca 10 minut;
- použití prezentační techniky je žádoucí, ale není povinné;
- předpokládaný obsah: cíle a hypotézy práce, zvolená metodika a zdroje, dosažené dílčí výsledky, plán dalšího postupu. 

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU projektu vyhovující následujícímu zadání: 
Rozsah: 5-7 normostran souvislého odborného textu + přílohy.
Doporučená struktura: 
1. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění)
2. Plán projektu (etapizace, metody)
3. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů
4. Popis a výsledky realizovaných etap výzkumu.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).
Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):
- úroveň předložené průběžné zprávy - 40 %,
- obsahová úroveň prezentace - 30 %
- průběžná práce na výzkumném projektu - 30 %
Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Obsah kurzu
Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného tématu magisterského výzkumu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžných výsledků před komisí, na konci druhého semestru pak v rámci veřejné prezentace.

Obsah kurzu
Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného tématu magisterského výzkumu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžných výsledků před komisí, na konci druhého semestru pak v rámci veřejné prezentace.

Výsledky učení
Cílem předmětu je rozvíjení kreativity, znalostí, zkušeností a schopnosti samostatného uvažování studentů a zvyšování jejich kompetencí ve výzkumné činnosti.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Metodologie:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. ISBN 8021000163. 
POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 807204348X. 
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3. 
Studijní opora Citační manžer ZOTERO, moodle AMU.

Základní odborná literatura:
- ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009 
- ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
- ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
- BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
- HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
- NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
- BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2
- KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4
- SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0
- COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8
- DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X
- DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1
- FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7
- JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1 
- KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2
- KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354
- KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4
- KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4
- NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8
- HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3
- SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4
- SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4
- REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5
- GREGORINI, Bedřich ,  GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6
- VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986,  17-038-86
- KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a  kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2
- HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009
- ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:
- 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky
- 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 
- 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 
- 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 
- 586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů 
- 235/2004 Sb. Zákon o DPH
- 248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví  
- Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška 500/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 505/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 507/2002 Sb., "  dtto  "
- České účetní standardy č. 401-414

Konkrétní zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206SPRP - Soukromé právo v praxi 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
2T
3
zkouška
   

Garant předmětu
prof. JUDr. Jiří SRSTKA

Zapojení garanta do výuky předmětu
20%
Vyučující
Mgr. Viktor KOŠUT ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška předmětu je zakončena ústní zkouškou v rozsahu přednášené látky.
Obsah kurzu
1. Soukromé právo, občanské právo, právní osobnost, fyzické osoby, právnické osoby, zásady občanského práva,
2. právní formy, spolek, nadace, nadační fond, ústav, 
3. spotřebitel, podnikatel, zastoupení, prokura, věci a jejich rozdělení, cenný papír,
4. právní jednání, právní skutečnosti, výklad právních jednání, obsah a forma právního jednání, neplatnost,
5. relativní majetková práva, všeobecná ustanovení o závazcích, uzavření smlouvy, obsah smlouvy, forma smlouvy, účinky smlouvy, smlouva o smlouvě budoucí,
6. koupě, darování, směna,
7. výprosa, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, nájem,
8. dílo, smlouva o dílo, aplikace v praxi,
9. příkaz, zprostředkování, komise, innominátní smlouvy (divadelní zájezd, spolupořadatelství),
10. pracovní právo, vymezení a zakotvení, zásady pracovního práva, znaky závislé práce, "švarcsystém",
11. pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, výpověď, okamžité zrušení prac. pom.,
12. korporátní právo, vymezení a zakotvení, společnost, správa společnosti, členství, zánik členství a společnosti,
13. druhy a přehled jednotlivých korporací s ohledem na možnost a vhodnost jejich využití jako právní formy divadla.
Výsledky učení
1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
2. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
1. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, důvodová zpráva, komentáře

2. zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, důvodová zpráva, komentáře

3. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, důvodová zpráva, komentáře

4. Srstka, J., Chloupek,V., Košut,V.: Smlouvy v divadelní praxi, AMU 2013

5. konkrétní právní předpisy v oblasti veřejného práva (dle osnovy druhého semestru)

6. Hurdík J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013

7. Dvořák T.: Obecně prospěšná společnost, Kluwer 2010

8. Bělohlávek A. a kol.: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, Čeněk 2013 

9. Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206KPD - Kreativní průmysly a divadlo 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
2
zápočet
   

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě účasti a aktivitách při seminářích (20 %), seminární práce (30 %) a písemného testu (50 %).
Obsah kurzu
Kreativní sektor jako významný komponent ekonomiky má v centru vždy "živé umění". V tomto předmětu by mělo dojít k osvojení aktivních vazeb mezi uměním a kreativními průmysly.

Osnova:
1. Definice divadelního systému v ČR.
2. Definice kreativního sektoru.
3. Kreativní sektor v ČR.
4. Kreativní sektor ve vybraných zemích EU.
5. Informační zdroje.
6. Mapování KKP.
7. Vazby mezi divadelním sektorem a kreativním průmyslem.
8. Předpoklady rozvoje divadelního systému jako součásti kreativní ekonomiky.

Výsledky učení
1. Student se seznámí s konceptem kreativního průmyslu a kreativního sektoru.
2. Student by měl nabýt schopnost interpretovat divadelní systém jako organickou součást kreativního sektoru.
3. Měl být nabýt aktivní schopnost prokazovat vzájemné vazby těchto dvou entit.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Ambrožová V., Měření podmínek pro rozvoj kreativní ekonomiky pomocí indexu kreativity a jeho aplikace pro ČR. Zlín: Univerzita T. Bati, 2008. 
Bell, D., Kulturní rozpory kapitalismu. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 
Blackmoreová, S., Teorie memů – Kultura a její evoluce. Praha: Portál, 2001. 
Cikánek, M., Kreativní průmysly: Cesta ze země montoven a překladišť. Praha: AMU, Disk č. 37, 2011. 
Cikánek, M., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, 2009. 
Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IDU, II. vydání, 2013. 
Dostál, P. , Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury. Praha: Oeconomica, 2012. 
Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004. 
Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005. 
Gajdoš, J., Kreativní průmysly: Rozvoj kultury, nebo nová tržní totalita? Praha: AMU, Disk č. 32, 2010. 
Gajdoš, J., Od kulturních průmyslů ke „kontinuu“. Praha: AMU, Disk č. 37, 2011. 
Hagoort, G., Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: AMU, Disk, 2009. 
Holden, J., Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. London: DEMOS, 2004. 
Chiaravalloti, F., A Non-Prescriptive View of Artistic Value . University of Groningen, 2008. 
Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: IDU, 2009. 
Kloudová, J. a kol., Kreativní ekonomika. Praha: Grada, 2010. 
102 103 Literatura 
Kraus M., Žáková E., Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných zemích EU, Praha. IU-DÚ, 2014 
Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013
Nekolný, B. a kol., Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadelní ústav, 2006. 
Nekolný, B., Žáková, E. a kol., Studie současného stavu podpory umění. sv.2., Praha: IDU, 2011. 
Němec, M., Význam kulturních a kreativních průmyslů v Evropské unii, České republice a Praze. Praha: Útvar rozvoje hl. m. Prahy, 2013. 
Mederly, P., Nováček, P., Topercer, J., Indikátory kvality života a udržitelného rozvoje: kvantitativní, vícerozměrný a variantní přístup. Praha: CESES FSV UK, 2004. 
Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain, Policy Studies Indy, 2008. 
Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE, 2008. 
Reeves, M., Measuring the Economic and Social Impact of the Arts. London: Arts Council England, 2002. 
Sedláček, T., Ekonomie dobra a zla. Praha: Nakladatelství 65. pole, 2009. 
Segment tanec, Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, verze I., březen 2008, kol. autorů. Praha: IDU, 2008. 
Souček E., Ježdík V., Chlad M., Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Praha: IDU, 2007. 
Smolíková, M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008. 
Strecková, Y. a kol., Veřejná ekonomie. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 
Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: AMU, Disk sv. 20, 2012. 
Vojík, V., Podnikání v kultuře a umění. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 
Vondrášek, K., Zwischen Vergangenheit und Zukunft (Transformationsprozesse der tschechischen Kultur 1990–1997. Bochum/Freiburg: Projekt Verlag, 2007. 
Vrbová, A., Současný systém subvencování divadel ve Francii. Praha: DAMU, bakalářská práce, 2013. 
Zelinský, M. a kol., Registr uměleckých výkonů. Praha: AMU, 2010. 
Žáková, E. a kol., Kulturní a kreativní průmysly v České republice Praha: IDU, 2011. 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206KAS - Kultura aktivní společnosti 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
2
zápočet
   

Vyučující
MgA. David KAŠPAR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě:
- aktivní účasti na semináři,
- ochotě a odvaze přinášet nové podněty,
- vlastní iniciativy.
Obsah kurzu
1. Lokální kultura.
2. Veřejný prostor - veřejný prostor jako dějiště kultury města, produkční aspekty realizace akcí ve VP, normy, instituce jako veřejné prostory.
3. Fenomén komunit - komunitní umění, umění v komunitách, význam komunit.
4. Participace.

Transparentní správa města, bottom up princip, zapojení veřejnosti, veřejná projednání.
Výsledky učení
Spoluúčast obyvatel měst na kulturním rozvoji dané lokality je aktuálním tématem evropských metropolí. Participace hýbe světem. Jaká je realita v ČR? Jsou lidé ochotni se účastnit správy města? Umí být odpovědní za místo, ve kterém žijí? Lze zapojit veřejnost do některých rozhodovacích procesů? V rámci tohoto tématu budeme hovořit o participaci, metodice zapojování veřejnosti do rozhodování města a významu komunit a komunitního umění.

1. Seznámit posluchače s tématem lokální kultury, resp. kultury v okrajových a periferních lokalitách města.
2. Prohloubit znalost pojmů komunitní umění, umění komunit.
3. Seznámit posluchače s významem veřejného prostoru jakožto dějištěm městské kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Jiří Patočka, Eva Heřmanová - Lokální a regionální kultura v ČR;
Petr Rumpel a kol. - Měkké faktory regionálního rozvoje;
J. Gehl - Život mezi budovami;
Věra Patočková a kol. - Kultura v krajích České republiky;
Agora - Sedm kroků k zapojení veřejnosti
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206KPL - Kulturní politika ČR 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
3
zkouška
   

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Ústní zkouška.
Obsah kurzu
1. Ústavní zákony a kulturní práva.
2. Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025).
3. Plán implementace Státní kulturní politiky na léta 2015-2020.
4. Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015-2020.
5. Nástroje realizace Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015-2020.
Výsledky učení
Absolvent předmětu zná vznik a souvislosti kulturně-politických předpisů a je schopen předvídat jejich dopady do praxe.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Ústavní zákony a kulturní práva
Státní kulturní politika na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025)
Koncepce podpory umění v České republice na léta 2015-2020

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206MKOP1 - Marketing kulturních organizací a projektů 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělen na základě docházky alespoň 60% a odevzdáním seminární práce.
Obsah kurzu
1. Definice marketingu, jeho odlišnosti v segmentu kulturních organizací a projektů.
2. Brand management - význam a rozvoj značky.
3. Prezentace společnosti navenek, tvorba a hodnota image.
4. Formulace zadání grafickému studiu, reklamní, mediální a P. R. agentuře; řízení spolupráce s nimi.
5. Řízení marketingové strategie.
6. Vedení marketingového týmu.
7. Odpovědnost za marketingovou komunikaci.
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Upevnit znalosti marketingové teorie z bakalářského stupně studia.
2. Seznámit posluchače s novými trendy marketingu, aplikovaného na praxi v kulturních organizacích a řízení projektů.
3. Formou praktických cvičení seznámit posluchače s tvorbou, řízením, kontrolou a vyhodnocováním obchodní strategie, analýzy trhu, marketingového plánu a strategie.
4. Seznámit posluchače s významem a rozvojem značky, tvorbou a hodnotou image.
5. Naučit posluchače prezentovat společnost navenek.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing, Grada, Praha 2004
Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management: Grada Publishing, Praha 2013
Donald Baack, Kenneth E. Clow: Reklama, propagace a a marketingová komunikace, CPress, Praha 2008
Michael R. Solomon, Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall: Marketing, CPress, Praha 2006
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Image a firemní identita, Grada Publishing, Praha 2009
Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění, Grada Publishing, Praha 2008
Dagmar Jakubíková: Strategický marketing, Grada Publishing, Praha 2013
Miroslav Karlíček a kolektiv: Základy marketingu, Grada Publishing, Praha 2013
Jana Přikrylová, Hana Jahodová: Moderní marketingová komunikace: Grada Publishing, Praha 2010
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206FPR1 - Financování projektů I. 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
2T
3
zkouška
   

Garant předmětu
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Zapojení garanta do výuky předmětu
5%
Vyučující
Jana DVOŘÁKOVÁ ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Pro studenta je povinná 80% účast na seminářích. V průběhu seminářů budou studenti psát drobné testy z probraných témat, které budou součástí celkového hodnocení studenta při závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška se uskuteční formou testu.
Obsah kurzu
1. Vymezení pojmů projekty a jejich financování - úvodní seminář.
2. Vlastní a cizí zdroje financování projektů.
3. Studie proveditelnosti projektu.
4. Příprava projektu - rozpočet.
5. Cash flow projektu.
6. Cizí zdroje se zaměřením na bankovní úvěry a leasing.
7. Aplikace nástrojů pro hodnocení finančních nejistot.
8. Řízení a koordinování finančních operací.
9. Vyhodnocení míry finančních rizik.
10. Smluvní zajištění projektu.
11. Daňová problematika v souvislosti s financováním projektů.
12. Účetní problematika v souvislosti s financováním projektů.
13. Ekonomické dopady kulturních projektů.
Výsledky učení
1. Zorientovat studenty v oblasti zdrojů financování projektů z pohledu finančních zdrojů vlastních, státních, evropských a soukromých.

2. Předat studentům znalosti v oblasti proveditelnosti projektů.

3. Předat posluchačům znalosti potřebné pro přípravu a vypracování rozpočtu a cash flow na projekt.
4. Předat studentům znalosti v oblasti vyhodnocení finančních rizik.

5. Předat studentům znalosti v oblasti smluvního zajištění projektů a dále v oblasti daňové a účetní problematiky v souvislosti s realizací projektů.

6. Seznámit studenty s ekonomickými dopady kulturních projektů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
DOSTÁL, P. -- KISLINGEROVÁ, E. a kol. Ekonomika kultury : efektivní metody a nástroje podnikání v sektoru kultury. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010. 811 s. ISBN 978-80-7400-194-9

PETR MAREK a kol. Studijní průvodce financemi podniku

Zákon o dani z příjmů

Zákon o DPH

Vyhláška 500 a 504 Ministerstva financí týkající se účetnictví podnikatelských a soukromých neziskových subjektů

Vyhlášení státních, městských, evropských a soukromých grantů včetně podmínek poskytnutí
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206MAV2 - Magisterský výzkum 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
25%
Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; Petr PROKOP ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D. ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace magisterského výzkumu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Zkouška z předmětu má podobu povinné veřejné ústní prezentace dle následujících pravidel: 
- každý student prezentuje závěry svého celoročního magisterského výzkumu, který v rámci hlavního předmětu průběžně řešil;
- prezentace má rozsah minimálně 15 a maximálně 20 minut a její náplní jsou zejména východiska výzkumu a souhrn získaných poznatků a vyvozených závěrů; 
- formální kvalita prezentace je, vedle obsahové, také kritériem závěrečného hodnocení předmětu.

NEJPOZDĚJI JEDEN MĚSÍC PŘED termínem prvního dne prezentací (je zveřejněn na webu katedry) studenti uloží na síťové úložiště písemnou anotaci prezentované práce v rozsahu 600-1000 znaků, která bude otištěna v programu prezentací. Zároveň studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště odborný článek shrnující jejich bádání a vyhovující následujícímu zadání: 
- Rozsah: 12-15 normostran souvislého odborného textu + přílohy.
- Struktura: doporučuje se standardizovaná struktura IMRAD (Introduction / Methods / Results / Diiscussion-Conclusion)

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - článek, 2 - kompletní přílohy).

NEJPOZDĚJI JEDEN DEN PŘED termínem prezentací studenti vloží v elektronické formě na síťové úložiště prezentaci připravenou v prezentačním softwaru, nebo alespoň bodovou osnovu svého příspěvku v rozsahu max. 3 normostran.
Změny v odevzdané prezentaci jsou i po termínu odevzdání možné. Student odpovídá za aktuálnost prezentace nahrané v síťovém úložišti.

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kriteria):
- úroveň předložené závěrečné zprávy - 40 %
- obsahová a formální úroveň prezentace - 30 %
- průběžná práce na výzkumném projektu - 30 %.

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Obsah kurzu
Výuka probíhá na základě schváleného a obhájeného tématu magisterského výzkumu, kterým se posluchač ucházel o přijetí do magisterského studia. Jde zpravidla o teoretický výzkum specifické oblasti z oblasti produkování, managementu či administrování umělecké činnost. Základem je výzkumná práce studenta pod vedením odborníka z řad pedagogického sboru katedry. Výsledky svého uměleckého / výzkumného/ vývojového úkolu obhajuje student po prvním semestru prostřednictvím prezentace průběžných výsledků před komisí, na konci druhého semestru pak v rámci veřejné prezentace.
Výsledky učení
Cílem předmětu je rozvíjení kreativity, znalostí, zkušeností a schopnosti samostatného uvažování studentů a zvyšování jejich kompetencí ve výzkumné činnosti.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Metodologie:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. ISBN 8021000163. 
POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 807204348X. 
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3. 
Studijní opora Citační manžer ZOTERO, moodle AMU.

Základní odborná literatura:
- ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009 
- ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
- ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
- BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
- HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
- NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
- BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2
- KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4
- SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0
- COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8
- DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X
- DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1
- FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7
- JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1 
- KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2
- KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354
- KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4
- KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4
- NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8
- HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3
- SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4
- SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4
- REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5
- GREGORINI, Bedřich ,  GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6
- VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986,  17-038-86
- KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a  kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2
- HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009
- ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:
- 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky
- 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 
- 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 
- 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 
- 586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů 
- 235/2004 Sb. Zákon o DPH
- 248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví  
- Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška 500/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 505/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 507/2002 Sb., "  dtto  "
- České účetní standardy č. 401-414

Konkrétní zdroje individuálně doporučí garant jednotlivého projektu z řad pedagogů specializace.


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206PDV1 - Práva duševního vlastnictví 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
2T
3
zkouška
   

Garant předmětu
prof. JUDr. Jiří SRSTKA

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
prof. JUDr. Jiří SRSTKA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Z uvedeného předmětu je skládána ústní zkouška, jejímž předpokladem je zejména aktivní účast na seminářích a znalost odborné literatury, kterou určí pedagog při seminářích.


Obsah kurzu
1. Zákonný obsah pojmu práva duševního vlastnictví, jejich konkrétní právní úprava, mezinárodní aspekty.
2. Patentové právo - vynálezy, užitné vzory, zlepšovací návrhy, jejich kriterializace, způsob registrace, doba trvání.
3. Známkové právo -  ochranné známky, jejich kriterializace, způsob zápisu, mezinárodní aspekty.
4. Ochrana označení původu a zeměpisných označení - dopad na praxi.
5. Soutěžní právo (nekalá soutěž) - analýza právní úpravy v občanském zákoníku, případy z praxe.
6. Obchodní tajemství včetně ochrany know how.
7. Mediální právo.
8. Právní problematika internetu (ochrana domén, povinnosti a práva dle zákona č.480/2004 Sb., atd.).
9. Vztahy jednotlivých druhů práv duševního vlastnictví k autorským právům.
10. Ochrana práv duševního vlastnictví a jejich vynucování.
11. Působnost a činnost Ústavu průmyslového vlastnictví.
Výsledky učení
Výstupem předmětu jsou:
1. schopnost studentů orientovat se v praxi při aplikaci zákonného pojmu práva duševního vlastnictví;
2. znalosti studentů ohledně obsahu příslušných zákonných úprav jednotlivých kategorií práv duševního vlastnictví.;
3. osvojení si praktických znalostí, schopností a dovedností studentů tak, aby byli schopni sami posuzovat a vyřizovat problematiku práv duševního vlastnictví a to zejména při výkonu produkčních činností nejen v divadle, ale i v jiných oblastech kulturní činnosti.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Zákonný text příslušných zákonných úprav ohledně práv duševního vlastnictví
Důvodové zprávy příslušných zákonných úprav
Hurdík, J. a kol.: Občanské právo hmotné, obecná část, Čeněk 2013
Raban, P. a kol.: Občanské právo hmotné, relativní majetková práva, Klemm 2013
Hák, J.: Úvod ke studiu patentového práva, Čeněk 2012
Čermák, J.: Internet a autorské právo. 2. vyd. Linde, Praha 2003
Pelikánová, R. - Čermák, K.: Právní aspekty doménových jmen. Linde, Praha 2000
Hák, J.: Známkové právo v mezinárodních souvislostech, Čeněk 2012
Vojčík, P. a kol.: Právo duševného vlastníctva, Čeněk 2012
Rozehnal, A.: Mediální právo, Čeněk 2012
Dobřichovský, T.: Moderní trendy práv k duševnímu vlastnictví, Linde, Praha 2004
Výborný, Š.: Nenávistný internet versus právo, Kluwer 2013
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206KPU - Kulturní politiky v EU 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
3
zkouška
   

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou ukončení předmětu je vypracování seminární práce a její úspěšná prezentace a vypracování závěrečného písemného testu. Celkové hodnocení se skládá z 20 % účasti na minimálně 2/3 přednášek, 40 % seminární práce a 40 % úspěšného testu.
Obsah kurzu
Předmět představuje kulturní politiky evropských zemí (i nadnárodních institucí) jako východiska komparace s kulturní politikou ČR i s kulturními strategiemi a kulturním plánováním státu, krajů a měst.

1. Kulturní strategie evropských institucí.
2. Kulturní politika konkrétních evropských zemí.
3. Standardy a priority kulturních politik v Evropě.
4. Principy správy a financování kulturních systémů.
5. Modely vztahu státu a kultury.
6. Dvacet jedna dilemat tvorby kulturní politiky.
7. Hodnoty kultury jako ideologický koncept.
8. Zvládnutí vybraných titulů doporučené literatury.
9. Interpretace základních pramenů.
Výsledky učení
1. Student se seznámí s kulturními strategiemi EU, Rady Evropy a UNESCO.
2. Student se seznámí s konkrétními kulturními politikami vybraných zemí EU.
3. Student dokáže komparovat nástroje kulturních politiky zemí EU a analyzovat jejich dopady na oblast scénických umění.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Compendium of Cultural Policie and Trends in Europe  /www.culturalpolicies.net/
Kulturní politika Evropské unie − Evropeizace české kulturní politiky / Zuzana Panczaková,Magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
International Conference in Cultural Policy Research Istanbul, August 2008
Reflections on the National Dimension of European Cultural Policy / Peter Duelund
International Conference in Cultural Policy Research Istanbul, August 2008
Funding the Arts and Culture in the EU: The Role of the Different Sources of Funds and Their Interaction / A. Klamer, L. Petrova, A. Mignosa
[Fifth International Conference in Cultural Policy Research (Istanbul, August 2008)]
 Financing the Arts and Culture in the European Union. Study./Arjo Klamer, Lyudmilla Petrova, Anna Mignosa, Brussels: DG Internal Policies of the European Union, November 2006. 
Hagoort, G., Umělecký management v podnikatelském stylu. Praha: AMU, Disk, 2009.
Holden, J., Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. London: DEMOS, 2004.
Chiaravalloti, F., A Non-Prescriptive View of Artistic Value . University of Groningen, 2008.
Vztah státu ke kultuře, kulturní politika evropských zemí: Aktualizace vybraných problémů. / Kol. autorů,Pro Ministerstvo kultury ČR zpracovala Katedra teorie kultury (katedra kulturologie), Filozofická fakulta UK, 2004. 
Vztah_státu_ke_kultuře_v_evropských_zemich.doc (948.0 KB)
Komparace kulturních systémů 15 zemí Evropské unie.Divadelní ústav, 2003. 
Cultural Legislation, Why? How? What? / MUCICA, Delia,The European Commission, 2003.
Towards a New Cultural Framework Programme of the European Union. / ARCIER, B. F. d´– ARKIO, T. – HRAB, O. – PALMER, R. – WAGNER, G. – WEBER, R. The European Commission, 2003.
Exploitation and Development of the Job Potential in the Cultural Sector in the Age of Digitalisation.The European Commission, June 2001.
Converging cultural policies: The pragmatic approach of the arts all over Europe.
In The Arts, Politics and Change: Participative Cultural Policymaking in South East Europe / C. Smithuijsen, C. Suteu and H. Weeda (eds.), Amsterdam: Boekmanstudies, 2005, p. 261-273.
Cultural trade: Background report 18 December 2002. / H. Close, R. Donovan 
Sydney: Australia Council for the Arts, 2003. 
Survey of the core principles and objecives that are fundamental to future cultural trade negotiations.
 Differing Diversities: Transversal Study on the Theme of Cultural Policy and Cultural Diversity. / Tony Bennett, Strasbourg: Council of Europe, November 2001.
 How the United States Funds the Arts. /Washington, D. C.: National Endowment for the Arts, October 2004.
 National Systems of Financial Guarantees in 31 Countries. / Stéphanie de Brabander, Ute Collinet, Stéphanie Gille, Paris: EPIC, [2003].
 Why we need European cultural policies: The impact of EU enlargement on cultural policies in transition countries. / Nina Obuljen, Amsterdam: European Cultural Foundation, [2005].
 Capturing Cultural Value: How Culture Has Become a Tool of Government Policy. / John Holden, London: DEMOS, 2004.
Dave O´Brien: Cultural policy: Managment, value and modernity in the creative industrie. London a New York: Taylor and Francis, 2013. 
Matarasso, F.- Landry, Ch., Hledání rovnováhy (21 strategických dilemat v kulturní politice. Brno: Barrister&Principal, 2015
Myerscough, J., The Economic Importance of the Arts in Britain, Policy Studies Indy, 2008.
Reeves, M., Measuring the Economic and Social Impact of the Arts. London: Arts Council England, 2002.
Žáková E., Kraus M.: Kulturní a kreativní průmysly ve vybraných evropských zemích.Praha: Institut umění, 2014

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206MKOP2 - Marketing kulturních organizací a projektů 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
4
zkouška
   

Vyučující
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška předmětu je zakončena ústní zkouškou v rozsahu přednášené látky.
Obsah kurzu
1. Analýza trhu, konkurence v oblasti umění.
2. Nastavení KPIs (klíčových ukazatelů výkonu) marketingu.
3. Marketingový plán.
4. Koordinace a vyhodnocování marketingové strategie.
5. Marketingový audit.
6. Tvorba a řízení obchodní strategie.
7. Postavení marketingu v kulturní organizaci a řízení kulturních projektů.
Výsledky učení
1. Upevnit znalosti marketingové teorie z bakalářského stupně studia.
2. Seznámit posluchače s novými trendy marketingu, aplikovaného na praxi v kulturních organizacích a řízení projektů.
3. Formou praktických cvičení seznámit posluchače s tvorbou, řízením, kontrolou a vyhodnocováním obchodní strategie, analýzy trhu, marketingového plánu a strategie.
4. Seznámit posluchače s významem a rozvojem značky, tvorbou a hodnotou image.
5. Naučit posluchače prezentovat společnost navenek.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing, Grada, Praha 2004
Philip Kotler, Kevin Lane Keller: Marketing management: Grada Publishing, Praha 2013
Donald Baack, Kenneth E. Clow: Reklama, propagace a a marketingová komunikace, CPress, Praha 2008
Michael R. Solomon, Elnora W. Stuart, Greg W. Marshall: Marketing, CPress, Praha 2006
Jitka Vysekalová, Jiří Mikeš: Image a firemní identita, Grada Publishing, Praha 2009
Radka Johnová: Marketing kulturního dědictví a umění, Grada Publishing, Praha 2008
Dagmar Jakubíková: Strategický marketing, Grada Publishing, Praha 2013
Miroslav Karlíček a kolektiv: Základy marketingu, Grada Publishing, Praha 2013
Jana Přikrylová, Hana Jahodová: Moderní marketingová komunikace: Grada Publishing, Praha 2010
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206PSR1 - Strategické řízení 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
2
zápočet
   

Vyučující
Martin HUDEČEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Pro udělení kreditů musí student splnit všechny níže uvedené podmínky.
- splnit úkoly pro samostudium, 
- vypracovat recenzi minimálně jedné z knih z doporučené literatury
- účast na přímé výuce minimálně 75%.

Obsah kurzu
Budeme diskutovat metody řízení nejlepších lídrů v nejúspěšnějších organizacích světa (samostudium - zdroje knihy, online média, hosté). 
Skrze hosty, domácí přípravu a četbu získají studenti vhled do proměny způsobů řízení v sektorech, které čelí silnému tlaku na změnu (hudební průmysl, energetika, technologie, média apod.). Setkají se s reprezentanty těchto oborů, zakladateli startupů i jejich investory. Získají tak možnost poznat, jak se mění systém řízení organizací, porovnávat tradiční a moderní metody řízení. 
Workshopy potom umožní přenos získaných znalostí do vlastní praxe účastníků tak, aby dokázali identifikovat přístupy, jež budou v jejich praxi účinné.

Výsledky učení
Řízení změny a inovací vlastních projektů, týmů, organizací. Ambicí předmětu je umožnit studentům získat přehled a vyzkoušet si takové způsoby a metody řízení, jež umožňují změny řídit, inovace včas iniciovat a měnit sebe i organizace tak, aby dokázali uspět i v době překotného rozvoje. Vedle tradičních metod řízení poznají i ty nové, využívané zejména v technologických společnostech a startupech. Naučí se přenést získané inspirace do vlastní praxe a projektů a vytvoří si návyky, jež jsou základem pro kontinuální rozvoj manažerských dovedností.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Good To Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't, Jim Collins
The Lean Startup: How Constant Innovation Creates Radically Successful Businesses, 
Zero to One: Notes on Start Ups, or How to Build the Future
Measure What Matters: OKRs: The Simple Idea that Drives 10x Growth, 
Never Split the Difference: Negotiating as if Your Life Depended on It, Chris Voss
Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek
Net Positive: How Courageous Companies Thrive by Giving More Than They Take, Paul Polman
The Cult of We: WeWork and the Great Start-Up Delusion, Eliot Brown
The Culture Code: The Secrets of Highly Successful Groups, Daniel Coyle
Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, Greg McKeown
Your Next Five Moves: Master the Art of Business Strategy, Patric Bet-David
Doing The Impossible: The 25 Laws for Doing The Impossible, Patrick Bet-David

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206SYAK1 - Sympozia a konference I. 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
24S
1
zápočet
   

Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K získání zápočtu musí student splnit následující povinnosti:
- zúčastni se minimálně 75% programu sympozia; 
- do 10 pracovních dní odevzdá garantovi předmětu písemnou reflexi v rozsahu min. jedné normostrany, kde shrne, jaké pro něj osobně mělo dané sympozium přínosy (nové znalosti, dovednosti, perspektivy, idee), případně doporučení pro další obdobné akce.
Obsah kurzu
Obsah tohoto modulu tvoří účast studentů na odborných sympoziích a konferencích podle podmínek vyhlašovaných katedrou pro daný akademický rok. Zpravidla se jedná o účast na sympoziu PAMS (Performing Arts Management Symposium) pořádaném každoročně katedrou produkce DAMU. Pro daný rok může být katedrou stanovena povinnost zúčastnit se i jiné obdobné události.
Výsledky učení
Student se blíže seznámí s tématem, kterému je dané sympozium či konference věnováno, a s různými pohledy na něj vyjádřenými jednotlivými přednášjícími v jejich příspěvcích. Student bude schopen nahlédnout téma komplexně a z různých úhlů, analyzovat a vést odbornou diskuzi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Je stanovena každoročně v návaznosti na téma daného sympozia či konference.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206DIPL1 - Diplomový projekt 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
8T
3
zkouška
   

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
25%
Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; Petr PROKOP ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D. ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace diplomového projektu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné veřejné prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:
- předpokládaná délka trvání prezentace - 10-15 minut;
- použití prezentační techniky je žádoucí, ale není povinné;
- předpokládaný obsah: zpráva o průběhu práce, prezentace nashromážděných zdrojů, dosažené dílčí výsledky, plán dalšího postupu.

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU projektu vyhovující následujícímu zadání: 
Rozsah: 5-7 normostran souvislého odborného textu + přílohy.
Povinné části obsahu: 
1. Zdůvodnění volby tématu
.
2. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění)
.
3. Plán projektu (etapizace, metody)
.
4. Popis a zdůvodnění jednotlivých kroků plánu projektu
.
5. Realizované etapy: popis a výsledky
.
6. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů
.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):
- úroveň předložené průběžné zprávy - 40 %,
- obsahová úroveň prezentace - 30 %,
- průběžná práce na výzkumném projektu - 30 %.

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.
Obsah kurzu
V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.
Výsledky učení
Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Metodologie:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. ISBN 8021000163. 
POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 807204348X. 
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3. 
Studijní opora Citační manžer ZOTERO, moodle AMU.

Základní odborná literatura:
- ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009 
- ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
- ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
- BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
- HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
- NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
- BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2
- KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4
- SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0
- COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8
- DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X
- DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1
- FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7
- JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1 
- KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2
- KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354
- KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4
- KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4
- NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8
- HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3
- SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4
- SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4
- REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5
- GREGORINI, Bedřich ,  GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6
- VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986,  17-038-86
- KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a  kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2
- HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009
- ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:
- 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky
- 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 
- 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 
- 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 
- 586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů 
- 235/2004 Sb. Zákon o DPH
- 248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví  
- Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška 500/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 505/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 507/2002 Sb., "  dtto  "
- České účetní standardy č. 401-414

Konkrétní zdroje individuálně doporučí stanovený vedoucí diplomové práce podle zadaného tématu.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206SPU - Strategické plánování v umění ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
2T
4
zkouška
   

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Povinná účast na přednáškách a seminářích - 65%.

V rámci zkouškového období student podle své volby
:
1. vypracuje a odevzdá písemnou práci v podobě strategického plánu umělecké organizace
 nebo

2. absolvuje ústní zkoušku z probírané látky.
Obsah kurzu
1. Poslání a vize umělecké organizace,
2. proces strategického plánování,
3. analýza vnějšího prostředí,
4. interní analýza organizace,
5. formulace strategického plánu,
6. realizace strategie,
7. evaluace procesu strategického plánování,
8. portfolio, program a projekt a jejich řízení v umělecké organizaci,
9. nástroje a metody ve fázi zahájení projektu,
10. nástroje a metody ve fázi plánování,
11. nástroje a metody ve fázi realizace,
12. nástroje a metody ve fázi vyhodnocení a ukončení projektu,
13. příklady implementace projektového řízení do funkční struktury divadelní instituce.
Výsledky učení
1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti strategického a projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.
Studijní literatura a studijní pomůcky
A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.
Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.
Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha : Pražská scéna, 2004.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.
Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2007.
Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2008.
Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2011.
Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206EVU1 - Evaluace uměleckých procesů 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
2T
2
zkouška
   

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K úspěšnému ukončení semestru zápočtem se požaduje aktivní účast při přednáškách (20 %), vypracování seminárního zadání (30 %) a absolvování písemného testu (50 %).
Obsah kurzu
Definice: 
- Předmět představuje metody evaluace uměleckých procesů a jejich dopadů z pohledu managementu a zabývá se problematikou hodnocení, multiplikačními, kvantifikovatelnými, efekty umění,metodikami evaluace uměleckých procesů z hlediska managmentu a granty, tzn, vnějšími procesy hodnocení.

Osnova:
1. Pojem „kulturní hodnota“ jako vstup do předmětu.
2. Definice a typy ekonomických dopadů a ekonomických přínosů.
3. Multiplikační efekty umění (ekonomické a sociální).
4. Důvody měření ekonomických dopadů.
5. Principy evaluace uměleckých procesů.
6. Model BSC?
7. Principy strategického plánování.
8. Granty a programy MK ČR a hl.m. Prahy.
9. Reflexe pojmu hodnoty ve vztahu ke kulturní politice a praxi.

Seminář: Návrh vlastních kritérii grantu pro divadelní aktivity.

Výsledky učení
Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat závažnost a specifičnost hodnocení uměleckého procesu (divadelních aktivit) z hlediska managmentu. 



Studijní literatura a studijní pomůcky
Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla. Brno: JAMU,  2005.
Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IU-DÚ, II. vydání, 2013. 
Dostál, P., Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury.  Praha: Oeconomica, 2012.
Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.
Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.
Hagoort, G., Umělecký managment v podnikatelském stylu Praha: Disk, 2009.
Chládková, B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009.
Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.
Matarasso, F. - Landry, Ch., Hledání rovnováhy. Brno: Barrister&Principal, 2015. 
Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013.
Nekolný, B. a kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: Institut umění, 2014 
O´Brien, D., Kulturní politika-managment, hodnota a modernita. Brno: Barrister&Principal, 2015. 
Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.
Römerová, E., Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.
Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: Disk sv. 20, 2012.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206LAM - Leadership a management 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
24S
2
zápočet
   

Vyučující
MgA. Martin HUDEČEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
osobní účast studentů minimálně 75%
aktivní zapojení v průběhu semestru
referát z četby minimálně 2 knih z doporučené literatury (studenti mohou navrhnout jinou literaturu)

S ohledem na formu je pro udělení kreditů klíčový proaktivní přístup studentů v průběhu semestru.
Obsah kurzu
Konkrétní obsah předmětu je do velké míry určen očekáváním účastníků. První ze sady workshopů je věnován právě formulaci očekávání, resp. Zadání ze strany studentů. Studenti se učí přemýšlet nad sebou v daných rolích a identifikovat své silné i slabé stránky, následně potom formulovat své cíle v dané oblasti. Schopnost formulovat zadání je přitom klíčová kompetence a jádro manageringu i leadershipu.
Další workshopy jsou potom variací na téma sebepoznání a rozvoj v oblastech jež naplňují zadání i rámec předmětu "já jako leader a já jako manažer":
- sebepoznání a seberozvoj
- strategie a cílování "schopnost formulovat cíle a komunikovat strategii"
- rozhodování "schopnost se rozhodovat v různých situacích"
- řešení náročných situací "schopnost analyzovat, navrhnout a prosadit vhodné řešení"
- řízení lidí "rozvoj i řízení ostatních"
- seberozvoj "rozvoj i řízení sebe"
- manažerské styly a jejich rozdílné požadavky na roli leadera/manažera 

Výsledky učení
Já jako manažer/ka, já jako leader. Tyto otázky tvoří základní rámec předmětu, jež se zaměřuje primárně individuální přípravu studentů na tuto roli. 

V rámci předmětu si studenti mají možnost ujasnit svůj osobitý postoj a přístup k tématům:
- specifika a rozdíly leadershipu a manageringu,
- "já" jako leader či manažer,
- strategie pro rozvoj kompetencí v daných rolích, 
- práce s chybou a posilování odvahy překračovat svou komfortní zónu (nutný předpoklad),
- možnosti řešení typických situací, od řízení sebe, druhých či strategie až po zvládání komunikace, konfliktních či jinak náročných situací, řízení priorit atd.)
- rozpoznání vlastních talentů, na kterých každý z účastníků může svůj leadership či manažerský styl postavit a rozvíjet
- sebeprezentace jako důležitá kompetence v obou rolích
- ochrana vlastního duševního zdraví a péče o sebe

Konkrétní obsah je do velké míry určován studenty a jejich zadáním. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action, Simon Sinek
The Truth About Leadership, James M. Kouzes and Barry Z. Posner
Good to Great: Why Some Companies Make the Leap…and Others Don’t, by Jim Collins
The Seven Habits of Highly Effective People, Steven R. Covey
Delivering Happiness, Tony Hsieh
Drive, Daniel H. Pink
Leaders Eat Last: Why Some Teams Pull Together and Others Don't
Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones, James Clear
Essentialism: The Disciplined Pursuit of Less, Greg McKeown

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206DIPL2 - Diplomový projekt 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
8T
3
zkouška
   

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
25%
Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení předmětu jsou především průběžné konzultace diplomového projektu s určeným pedagogem, aktivní účast na společných seminářích (alespoň z 60 %) a aktivní účast na celém programu prezentací MA projektů.

Po prvním semestru proběhnou v termínu stanoveném katedrou povinné veřejné prezentace před komisí pedagogů katedry dle následujících kritérií:
- předpokládaná délka trvání prezentace - 10-15 minut;
- použití prezentační techniky je žádoucí, ale není povinné;
- předpokládaný obsah: zpráva o průběhu práce, prezentace nashromážděných zdrojů, dosažené dílčí výsledky, plán dalšího postupu.

NEJPOZDĚJI JEDEN TÝDEN PŘED termínem prvního dne prezentací studenti nahrají v elektronické formě na síťové úložiště PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU projektu vyhovující následujícímu zadání: 
Rozsah: 5-7 normostran souvislého odborného textu + přílohy.
Doporučená struktura: 
1. Stanovení výzkumného úkolu (cíl projektu, ohraničení, zdůvodnění)
2. Plán projektu (etapizace, metody)
3. Komentovaný (recenzovaný) výběr literatury, včetně webových odkazů
4. Popis a výsledky realizovaných etap výzkumu.

Preferuje se sloučení odevzdávaného materiálu včetně příloh do jednoho dokumentu ve formátu PDF, maximálně ale do dvou dokumentů (1 - zpráva, 2 - kompletní přílohy).

Závěrečné hodnocení provádí komise složená z interních pedagogů KP, která studentovi udělí známku na základě následujících kritérií (% = váha kritéria):
- úroveň předložené průběžné zprávy - 40 %,
- obsahová úroveň prezentace - 30 %,
- průběžná práce na výzkumném projektu - 30 %.

Jelikož se jedná o hlavní předmět, podle studijního řádu AMU zkoušku NELZE OPAKOVAT.

Obsah kurzu
V rámci seminářů tohoto předmětu se rozebírají jednotlivá témata vědeckých i praktických úkolů diplomových prací a studenti se vzájemně inspirují společně sdílenými otázkami a problémy. Mimo to jsou semináře založeny na individuálních konzultacích zaměřených na řešení specifických problémů jednotlivých diplomových prací.
Výsledky učení
Cílem semináře je pomoci studentovi s volbou tématu, se sestavením časového plánu pro jeho zpracování, navést ho, jak by měl postupovat při bibliografickém a praktickém výzkumu, jak získané materiály zpracovat a jak fyzicky práci rozvrhnout a uspořádat. Poté za průběžných individuálních i hromadných konzultací pedagogové dané magisterské specializace pomáhá k dosažení stanovených cílů výzkumu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Metodologie:
ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Překlad Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. ISBN 8071981737. 
NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci: metodická příručka. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. ISBN 8021000163. 
POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. ISBN 807204348X. 
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. ISBN 978-80-86429-40-3. 
Studijní opora Citační manžer ZOTERO, moodle AMU.

Základní odborná literatura:
- ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009 
- ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
- ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
- BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
- HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
- NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
- BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2
- KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne, Standing room only, Harvard Bussiness school press 1997, ISBN: 0-87584-737-4
- SCHEFF BERNSTEIN, Joanne: Arts Marketing Insights: the dynamics of building and retaining performing arts audiences, San Francisco 2007, ISBN: 978-0-7879-7844-0
- COLBERT, Francois: Marketing culture and the arts, Montreal 2007, ISBN: 978-2-9808602-1-8
- DVOŘÁK, Jan: Kreativní management pro divadlo, Praha, 2004, ISBN: 80-86102-53-X
- DVOŘÁK, Jan: Malý slovník managementu divadla, Praha 2004, ISBN: 80-86102-49-1
- FREY, Petr: Marketingová komunikace: to nejlepší z nových trendů, Praha, 2008, ISBN: 978-80-7261-160-7
- JOHNOVÁ, Radka: Marketing umění a kulturního dědictví, Praha 2007, ISBN: 978-80-245-1276-1 
- KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2
- KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354
- KESNER, Ladislav: Marketing a management muzeí a památek, Praha 2005, ISBN: 80-247-1104-4
- KOTLER, Philip: Standing room only: strategies for marketing the performing arts, Boston 1997, ISBN 0-87584-737-4
- NEWMAN, Danny: Subscribe Now!: Building Arts Audiences Through Dynamic Subscription Promotion, Theatre Resource Group, ISBN: 978-09-3045-201-8
- HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3
- SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4
- SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4
- REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5
- GREGORINI, Bedřich ,  GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6
- VÍTEK, Svetozar: Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl. 1986,  17-038-86
- KOTLER,Philip: Marketing Managment Analýza, plánování, realizace a  kontrola, Victoria Publishing 1991, ISBN 80-85605-08-2
- HENDRYCH, Dušan a kolektiv: Správní právo, nakladatelství C.H.Beck, 7.vydání, Praha 2009
- ŠVESTKA, Jiří a kolektiv: Občanské právo hmotné 1-3, nakladatelství ASPI, Praha 2009

Zákony ve znění pozdějších předpisů:
- 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- 219/2000 Sb. Zákon o majetku České republiky
- 320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole 
- 137/2006 Sb. Zákon o veřejných zakázkách 
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví 
- 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě 
- 586/1992 Sb . Zákon o dani z příjmů 
- 235/2004 Sb. Zákon o DPH
- 248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech
- 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví  
- Vyhláška 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška 500/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 505/2002 Sb., "  dtto  "
- Vyhláška 507/2002 Sb., "  dtto  "
- České účetní standardy č. 401-414

Konkrétní zdroje individuálně doporučí stanovený vedoucí diplomové práce podle zadaného tématu.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206DSY1 - Divadelní systémy 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
2T
2
zkouška
   

Garant předmětu
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou k úspěšnému zakončení předmětu je:
- účast na seminářích (70 %)
,
- vypracování seminární práce,
- úspěšné složení zkoušky.
Obsah kurzu
- Kulturní politika evropských zemí.
- Divadelní systémy v Evropě.
- Grantové systémy vybraných metropolí.
- Divadelní systém SR.
- Koncept národních divadel v 21. st.
- Financování a správa operních scén.
- Komparace našeho systému a evropských standardů.
Výsledky učení
Cílem výuky je seznámit studenty se systémy řízení a podpory kultury v zemích Evropy a komparace těchto systému s tuzemským.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Chládková, Blanka. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001
H. van Maanen a S.E. Wilmer Theatre in Motión, 1999
Svět a divadlo, roč. 2000 a výše
Compedium: Cultural Policies and Trends in Europe (www)
Nekolný, Bohumil: Divadelní systémy a kulturní politika. Praha: Divadení ústav, 2006
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206EIPR - Evaluace inscenačního projektu 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
2T
2
zápočet
   

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K úspěšnému ukončení semestru zápočtem se požaduje aktivní účast při přednáškách (20 %), vypracování seminárního zadání (30 %) a absolvování písemného testu (50 %).
Obsah kurzu
Definice: 
- Předmět představuje metody evaluace uměleckých procesů a jejich dopadů z pohledu managementu a zabývá se problematikou hodnocení, multiplikačními, kvantifikovatelnými, efekty umění,metodikami evaluace uměleckých procesů z hlediska managmentu a granty, tzn, vnějšími procesy hodnocení.

Osnova:
1. Pojem „kulturní hodnota“ jako vstup do předmětu.
2. Definice a typy ekonomických dopadů a ekonomických přínosů.
3. Multiplikační efekty umění (ekonomické a sociální).
4. Důvody měření ekonomických dopadů.
5. Principy evaluace uměleckých procesů.
6. Model BSC?
7. Principy strategického plánování.
8. Granty a programy MK ČR a hl.m. Prahy.
9. Reflexe pojmu hodnoty ve vztahu ke kulturní politice a praxi.

Seminář: Návrh vlastních kritérii grantu pro divadelní aktivity.

Výsledky učení
Student bude po absolvování předmětu schopen interpretovat závažnost a specifičnost hodnocení uměleckého procesu (divadelních aktivit) z hlediska managmentu. 



Studijní literatura a studijní pomůcky
Bejvlová, J., Divadelní výkon - měření výkonnosti neziskového repertoárového divadla. Brno: JAMU,  2005.
Cikánek, M. a kol., Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku. Praha: IU-DÚ, II. vydání, 2013. 
Dostál, P., Kislingerová, E. a kol., Ekonomika kultury.  Praha: Oeconomica, 2012.
Dvořák, J., Kreativní management pro divadla aneb O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004.
Dvořák J., Malý slovník managementu divadla. Praha: Pražská scéna, 2005.
Hagoort, G., Umělecký managment v podnikatelském stylu Praha: Disk, 2009.
Chládková, B., Měření výkonnosti repertoárových divadel. Praha: IU-DÚ, Edice Box, 2009.
Kaiser, M. M., Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009.
Matarasso, F. - Landry, Ch., Hledání rovnováhy. Brno: Barrister&Principal, 2015. 
Nekolný, B., Divadlo a kreativní sektor. Praha: AMU, 2013.
Nekolný, B. a kol., Paradigmata moderní kulturní politiky. Praha: Institut umění, 2014 
O´Brien, D., Kulturní politika-managment, hodnota a modernita. Brno: Barrister&Principal, 2015. 
Raabová T., Produktivita a finanční problémy scénických umění – ekonomická analýza. Praha: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE Praha, 2008.
Römerová, E., Ekonomické nástroje a jejich užití na příkladu divadel. Praha: VŠE, 2012.
Šesták, J., Divadlo – kultura – podmínky. Praha: Disk sv. 20, 2012.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206MAD - Management a dramaturgie 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
2PT
2
zápočet
 přednáška  

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet, podmínka odevzdání seminární práce a písemná zkouška.
Obsah kurzu
Přednášky:
1. Typy dramaturgie: 
dle oborů, dle konceptů (od dramaturgie jako myšlení o divadle a divadlem až po cílenou dramaturgii na konkrétní divácké skupiny), dramaturgie vícesouborových divadel, dramaturgie veřejných, neziskových a soukromých divadel, od dramaturgie projektů  až po atypické koncepty.
2. Dramaturgie:
role autora v divadle, problematika premiér původních her, formy dramatizace, adaptace a „na motivy“, funkce překladů na příkladech Shakespeara a Čechova, současná divadelní a dramatická tvorba
3. Praktická dramaturgie:
tvorba dramaturgických plánů z hlediska uměleckého konceptu na jedné straně a ekonomiky na straně druhé
4. Profilové příklady úspěšných dramaturgií
dramaturgie 60.let (DZB, Činoherní klub, DNZ, Semafor)
dramaturgie studiových divadel 70. a 80. léta
první dekády 20.st. Morávek, Lébl, Krobot, Drábek, Dočekal 
5. Jiné dramaturgie
opera, muzikál, balet, tanec, bulvár, alternativní divadlo, loutky…
Semináře
zadání: 
vypracovat pro určitý typ divadla dramaturgický plán sezóny a při explikaci tento záměr obhájit
vypracovat dramaturgii konkrétního projektu včetně uměleckých  a provozních podmínek jeho realizace

Výsledky učení
Cíl předmětu:
Posluchače magisterského studia seznámit s principy tvorby umělecké koncepce divadla (vize), stejně jako s principy tvorby dramaturgických plánů. Připravit je na schopnost (a kompetenci) spolupodílet se na tvorbě těchto konceptů, případně na kvalifikovanou konzultaci a oponenturu z pozice vrcholového managementu divadla. Předmět by měl být opřen o hodnotový systém a přispět ke kulturní a speciálně divadelní vzdělanosti. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
Shakespeare: Hamlet, Král Lear, Macbeth, Sen noci svatojánské
Čechov: Višňový sad, Tři sestry, Strýček Váňa
Česká dramatika: Havel (Zahradní slavnost), Steigerwald (Dobové tance), Zelenka (Tajemství molekuly) či cokoliv jiného z jejich her, některý z projektů J. Havelky či J. Adámka
Současná světová dramatika: Svět a divadlo – cokoliv z německé, anglické a ruské tvorby

Doporučená literatura:
Vše vztahující se k dramaturgii- jako  např. J. Levý Umění překladu, M. Hilský Shakespearova Anglie apod. a také práce a studie (vztahující se přímo k praktické dramaturgii)  M.Lukeše, J. Císaře, Zd. Hořínka, M. Klímy, J. Vostrého a ad libitum

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206PRU - Projektové řízení v umění 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
2T
4
zkouška
   

Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Povinná účast na přednáškách a seminářích - 65%.

V rámci zkouškového období student podle své volby
:
1. vypracuje a odevzdá písemnou práci v podobě strategického plánu umělecké organizace
 nebo

2. absolvuje ústní zkoušku z probírané látky.
Obsah kurzu
1. Poslání a vize umělecké organizace,
2. proces strategického plánování,
3. analýza vnějšího prostředí,
4. interní analýza organizace,
5. formulace strategického plánu,
6. realizace strategie,
7. evaluace procesu strategického plánování,
8. portfolio, program a projekt a jejich řízení v umělecké organizaci,
9. nástroje a metody ve fázi zahájení projektu,
10. nástroje a metody ve fázi plánování,
11. nástroje a metody ve fázi realizace,
12. nástroje a metody ve fázi vyhodnocení a ukončení projektu,
13. příklady implementace projektového řízení do funkční struktury divadelní instituce.
Výsledky učení
1. Rozšířit znalosti studentů v oblasti strategického a projektového managementu o metody a nástroje vhodné pro nezávislé producenty a organizace v umění,
2. praktickými příklady a cvičením naučit studenty vybrané nástroje managementu aktivně používat.
Studijní literatura a studijní pomůcky
A guide to the project management body of knowledge [Kniha]. - Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute, 2008.
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Černý Ondřej a kolektiv autorů Transformace pražských divadel [Online] // Institut umění - Divadelní ústav. - 2013. - 15. 06 2013. - http://transformacedivadel.divadlo.cz.
Doležal Jan [a další] Projektový management podle IPMA [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2009.
Dvořák Jan Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak [Kniha]. - Praha : Pražská scéna, 2004.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.
Rosenau Milton D. Řízení projektů [Kniha]. - Brno : Computer Press, 2007.
Stein Tobie S. a Bathurst Jessica Performing Arts Management [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2008.
Svozilová Alena Projektový management [Kniha]. - Praha : Grada Publishing, 2011.
Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



206SYB2 - Sympozia a konference II. 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
24S
1
zápočet
   

Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K získání zápočtu musí student splnit následující povinnosti:
- zúčastni se minimálně 75% programu sympozia; 
- do 10 pracovních dní odevzdá garantovi předmětu písemnou reflexi v rozsahu min. jedné normostrany, kde shrne, jaké pro něj osobně mělo dané sympozium přínosy (nové znalosti, dovednosti, perspektivy, idee), případně doporučení pro další obdobné akce.
Obsah kurzu
Obsah tohoto modulu tvoří účast studentů na odborných sympoziích a konferencích podle podmínek vyhlašovaných katedrou pro daný akademický rok. Zpravidla se jedná o účast na sympoziu PAMS (Performing Arts Management Symposium) pořádaném každoročně katedrou produkce DAMU. Pro daný rok může být katedrou stanovena povinnost zúčastnit se i jiné obdobné události.
Výsledky učení
Student se blíže seznámí s tématem, kterému je dané sympozium či konference věnováno, a s různými pohledy na něj vyjádřenými jednotlivými přednášjícími v jejich příspěvcích. Student bude schopen nahlédnout téma komplexně a z různých úhlů, analyzovat a vést odbornou diskuzi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Je stanovena každoročně v návaznosti na téma daného sympozia či konference.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence




Povinně volitelné předměty společného základu


Předměty po specializacích
Povinné předměty specializací
Specializace: Management umění
206MAT1 - Manažerský ateliér 1 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
1
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%
Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. Na společném zápočtovém setkání ateliéru student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů a naznačí další postup. Každé téma je podrobeno diskuzi.
Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti vlastní analýzy stávajících modelů divadelního provozu, k vlastnímu návrhu a tvorbě managementu konkrétního produktu, ke konceptu evaluační metriky pro konkrétní divadelní aktivitu pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho manažerské reflexe odevzdané v rámci přijímacího řízení. V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. 
Analýzy či modely mohou být i ze specifik oboru (business plán, modely řízení, personalistika atd.) Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Management umění umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k managementu) na konceptu vlastních analýz modelů managementu široké oblasti performing arts a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Management umění si ověří principy managementu od fungování velkých divadelních institucí (včetně operních domů) až po management nezávislé scény a nezávislých projektů. Předmět tedy rozvine schopnost studenta analyzovat modely a nástroje řízení divadel, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních organizací a provozu. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit, ale přece jen s prioritou veřejného sektoru. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.
Studijní literatura a studijní pomůcky
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.
Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

702DAOU3 - Anglický jazyk pro odborné účely 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
3
zkouška
   

Vyučující


Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:
Docházka (min. 60%)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:
1. Aktivita na hodinách 20%
2. Písemný úkol 20%
3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%
4. Prezentace  40%


Hodnotící škála:
• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria) 
• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)
• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb) 
• D = 72-66%  (přijatelný výkon s větším počtem chyb)
• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)
• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/
Obsah kurzu
Week 1  
Defining Success in the Arts
Past Perfect Tense

Week 2
Financing Theatre
Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3
Theatre Audiences 
Narrative Tenses 2 (Would, used to)
   
Week 4
Theatre Festivals
Past Modals

Week 5
Why Dance is as Important as Math in School
Passive

Week 6
Modern Dance
Have / get smth done


Week 7
Submitting a performance to theatre festival (Filling out a form, writing a synopsis)
Word Formation 1 (Nouns)
  
Week 8
Presentation Skills
Word Formation 2 (Verbs)

Week 9
Contemporary Circus
Verbs + infinitive  and -ing 1

Week 10
New Forms of Theatre: Site-specific, Interactive, Immersive 
Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11
Why Theatre is Essential to Democracy
Possessive adjectives + pronouns

Week 12
Do We Need Art School?
Quite + actually
Výsledky učení
Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:
• prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,
• vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,
• porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),
• zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,
• aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Online studijní opora na platformě Moodle AMU: 

DAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=858
DAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=856
DAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=857
DAOU3, paralelka č. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=831
DAOU3, paralelka č. 5: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=858
DAOU3, paralelka č. 6: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=828
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MAT2 - Manažerský ateliér 2 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
2
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%
Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. 
V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti vlastní analýzy stávajících modelů divadelního provozu, k vlastnímu návrhu a tvorbě managementu konkrétního produktu, ke konceptu evaluační metriky pro konkrétní divadelní aktivitu pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho manažerské reflexe odevzdané v rámci přijímacího řízení. V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. 
Analýzy či modely mohou být i ze specifik oboru (business plán, modely řízení, personalistika atd.) Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Management umění umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k managementu) na konceptu vlastních analýz modelů managementu široké oblasti performing arts a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Management umění si ověří principy managementu od fungování velkých divadelních institucí (včetně operních domů) až po management nezávislé scény a nezávislých projektů. Předmět tedy rozvine schopnost studenta analyzovat modely a nástroje řízení divadel, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních organizací a provozu. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit, ale přece jen s prioritou veřejného sektoru. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Studijní literatura a studijní pomůcky
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.
Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

702DAOU4 - Anglický jazyk pro odborné účely 4 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
3
zkouška
   

Vyučující
Pedagogové CJP


Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu (LS 2021): 

1. docházka (min. 60% = max. 6 povolených absencí) + průběžná aktivita v hodinách
2. písemný úkol (termín odevzdání určuje vyučující, viz kurz v Moodlu) 20% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99)
)
3. vocabulary journal (termín odevzdání určuje vyučující) 30%
 (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99)
)
4. příspěvek do diskuzního fóra v Moodlu 10%
 (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99)
)
5. závěrečná zkouška formou prezentace (online v MS Teams; další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=708#section-16) 40%

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu online (Moodle + MS Teams).

Hodnotící škála:
• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria) 
• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)
• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb) 
• D = 72-66%  (přijatelný výkon s větším počtem chyb)
• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)
• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/
Obsah kurzu
Week 1
: Community Theatre
, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: Anne Bogart on Embarrassment I
, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Anne Bogart on Embarrassment II
, Wish sentences

Week 4
: Bread and Puppet
, Expressing future + Future perfect tense

Week 5
: Objective Theatre
, Articles 1

Week 6
: Absurd Theatre
, Articles 2

Week 7
: Writing a Professional Email
, Relative pronouns and relative clauses

Week 8
: Alvin Ailey, Adjectives

Week 9
: Sexism in Dance
, Adverbs

Week 10
: Grotowski
, Reported speech 1

Week 11
: Theatre for Young Audiences, Reported speech 2

Week 12
: Theatre and Migration
, Linking words

Week 13
: Female Directors
, Participle clauses 1

Week 14
: Presentation Skills, Participle clauses 2

Detailnější sylabus - viz paralelkové kurzy v Moodlu, popř.: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka (Sekce Povinná jazyková výuka)
Výsledky učení
Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:
• prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího  se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,
• vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,
• porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),
• aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: 
DAOU4, par. 1+5:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=720
DAOU4, par. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=721
DAOU4, par. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=722
DAOU4, par. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=723

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KST - Kulturní strategie 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
2
zápočet
   

Vyučující
MgA. David KAŠPAR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě:
- aktivní účasti na semináři,
- participaci na tématech,
- plnění úkolů.
Obsah kurzu
1. Kultura ČR - pojetí kultury ČR ve vztahu k EU, strategické kulturní dokumenty ČR, zákony zabývající se kulturou, specifikace pojmů.
2. Kulturní plánování města - kulturní politika vs. strategie, strategické kulturní plánování, správa kultury, metodiky, přehled koncepčních dokumentů, zahraniční příkladové studie.
3. Kultura jako potenciál rozvoje města - rozvoj tažený kulturou, měkké faktory rozvoje, Bilbao efekt, případy ze zahraničí.
4. Brownfields.

Hnědá pole na mapě města, kulturní fabriky, potenciál rozvoje města, kulturně sociální aspekty, ekonomické aspekty, zahraniční příklady.
Výsledky učení
Kultura je systém hodnot, který nás obklopuje a utváří, jehož jsme všichni součástí. Rozumíme si však, když hovoříme o kultuře? Rozumí politik umělci, veřejnost odborníkovi či úředník občanovi? V rámci tohoto tématu budeme hovořit o kultuře v kontextu EU, státu a města, o strategických přístupech ke kultuře a o dokumentech, které kulturní systém města utvářejí. 

1. Umožnit studentům orientaci ve veřejné správě kultury.
2. Seznámit studenty s významem kultury pro strategický rozvoj měst.
3. Prohloubit znalost strategických dokumentů a kulturních koncepcí.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Věra Patočková a kol.: Kultura v krajích České republiky
Martin Cikánek: Kulturní a kreativní průmysly v České republice; 
Colin Mercer: Convergence, Creative Industries and Civil Society: Towards a New Agenda for Cultural Policy and Cultural Studies; 
G. Richards & R. Palmer: EVENTFUL CITIES; 
C. Grodach & A. Loukaitou-Sideris: CULTURAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND URBAN REVITALIZATION; 
Colin Mercer: Cultural planning for urban development;
Koncepce kulturní politiky Hl. m. Prahy
Strategický plán Hl. m. Prahy
Creative industries in Talin
National Cultural policy, Australian Government

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

305MVS2 - Manažer v informační společnosti 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2PT
3
zkouška
 přednáška  

Vyučující
doc. MgA. Ivo MATHÉ ; Petr SLÁDEČEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Ústní zkouška, zkouškový test. Povinná docházka 75 %.
Obsah kurzu
OSNOVA
1. Úvod do strategického řízení. Pojem strategie. Strategické cíle. Vize, mise, firemní hodnoty a kréda. Hierarchie firemních strategií. Vymezení SBU. Strategická analýza okolí firmy, s.a. vnitřního prostředí firmy. Tržní nika aneb strategie modrého oceánu. 
2. Řízení financí. Zvyky a praxe účetních při přípravě finančních výkazů (výkaz zisků a ztrát, peněžních toků, rozvaha). Provozní kapitál. Manažerské účetnictví. Kalkulace nákladů. Rozpočet jako řídící prvek. 
3. Řízení financí II. Transakční náklady, relevantní a irelevantní náklady, náklady obětovaných příležitostí, vázané náklady, cílové náklady, náklady životního cyklu, společenské náklady, negativní a pozitivní externality.
4. Řízení výroby neboli operací. Operace. 3Ú - účinnost, účelnost a úspornost. Produktivita a hospodárnost. Moderní přístupy k řízení výroby. Moderní přístupy k řízení výroby - Just In Time, řízení štíhlé výroby, agilní řízení. Uspořádání pracovišť, kusová, sériová, hromadná a proudová výroba 
5. Kvalita aneb jakost. Operační, finanční a zákaznické ukazatele kvality. Náklady na kontrolu, na prevenci a na selhání. Techniky plánování, řízení a neustálého zvyšování kvality. Norma kvality ISO 9000, Six Sigma a EFQM.
6. Řízení změny. Pochopení organizační změny jako procesu, který je třeba se pokoušet řídit. Vnější a vnitřní faktory vyvolávající změnu. Reakce na změnu. Systémový přístup ke změnám. Lewinova analýza silových polí. Úvod do projektového plánování a řízení podle IPMA.
7. Organizační učení, inovace, řízení znalostí. Tvořivost, invence, inovace. Ideál učící se organizace. Informace, znalost, dovednost, kompetence a organizační učení. Knowledge Management. Vlastnictví znalosti, cena znalosti. 
8. Tvorba byznys plánu. Byznys plán jako investiční projekt – realizační resumé, charakteristika firmy a jejích cílů, organizace řízení a manažerský tým, technicko-ekonomická studie projektu (feasibility study). Analýza citlivosti vůči rizikům. 
9. Projektové řízení. Hlavní zásady plánování a řízení projektů. Trojimperativ. Projektové cíle, plánování, realizace, ukončení, vyhodnocení projektu. Metoda logického rámce. Ganttovy diagramy a kritická cesta.
10. Hospodářská etika. Image / reputace firmy, důvěra jako kapitál. Etický kodex. Společenská odpovědnost organizací (CSR) a její certifikace SA 8000 aj.. Firemní Public Relations a stakeholder management.

Výsledky učení
Cílem interaktivní přednášky je seznámit studenty s terminologií teorie managementu a řízení a na praktických příkladech z oboru kulturních a kreativních průmyslů vysvětlit nejdůležitější přístupy a modely.

Absolvent předmětu pochopí problematiku, již řeší producent jako podnikatel: strategie, řízení financí, řízení výroby, řízení kvality, projektové řízení, organizačního učení a v neposlední řadě hospodářská etika. Studenti si osvojí široké základy znalostí, jež poté v praxi budou moci uplatnit v konkrétních dovednostech.
Studijní literatura a studijní pomůcky
1. KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví. 4. rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Management Press, 2018. ISBN 978-80-7261-568-1.
2. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.
3. NENADÁL, Jaroslav. Moderní systémy řízení jakosti: quality management. 2. dopl. vyd. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-071-6.
4. JANIŠOVÁ, Dana a Mirko KŘIVÁNEK. Velká kniha o řízení firmy: [praktické postupy pro úspěšný rozvoj]. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4337-0.
5. KIM, W. Chan a Renée MAUBORGNE. Nová strategie modrého oceánu: pět kroků jak se posunout do modrého oceánu, vyhnout se konkurenci a zajistit si tak ziskový růst. Přeložil Petr SOMOGYI. Praha: Management Press, 2018. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-547-6.
6. SENGE, Peter M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Vydání 1. (reedice). Přeložil Irena GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2016. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-428
7. KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v turbulentní ekonomice. 2., aktualizované vydání. Přeložil Hana ŠKAPOVÁ, přeložil Michal ČAKRT. Praha: Management Press, 2015. Knihovna světového managementu. ISBN 978-80-7261-314-4.
8. ŠAFRÁNEK, Jiří. Podnikatelský plán: [praktická příručka pro začínající podnikatele]. Brno: Konvoj, 2007. ISBN 978-80-7302-141-2.
9. KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav v Praze, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2
10. STEJSKALOVÁ, Dita, Iveta HORÁKOVÁ a Hana ŠKAPOVÁ. Strategie firemní komunikace. 2., rozš. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-178-2.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MPX - Manažerská praxe 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
50P
2
zápočet
   

Vyučující
Vedoucí pracovníci v dané organizaci.
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předmět tvoří konzultovaná a vyhodnocovaná praktická pracovní stáž studentů KP v některé ze smluvně vázaných tuzemských institucích. Student absolvuje pracovní stáž rozsahem a obsahem definovanou vzájemnou dohodou vysílající a přijímací organizace v rozsahu 50 hodin. Do 10 pracovních dní po ukončení stáže student odevzdá písemnou reflexi absolvované stáže (min. 2 normostrany), kde shrne její přínosy (nové dovednosti, znalosti, zkušenosti a jejich předpokládanou aplikaci do praxe studenta) i případné nedostatky.

Obsah kurzu
Obsahem stáže je stínování pracovníka na vedoucí pozici v dané organizaci, případně koordinovaná a pravidelně monitorovaná samostatná činnost pod supervizí odpovědného vedoucího zaměstnance organizace, jejíž náplní je organizace a produkce aktivit, eventů nebo projektů hostící organizace, případně ekonomická, marketingová nebo právní agenda.
Výsledky učení
Student se seznámí s náplní a metodami práce stínovaného manažera a s chodem relevantní profesionální organizace. Student se naučí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a dokáže srovnat pracovní prostředí obdobných organizací. Zvýší se kompetence studenta v organizování divadelní činnosti (samostatné rozhodování, odpovědnost, sebereflexe).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, 2. vydání, Grada Publishing, 2012
Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, 2009
Plamínek, J.: Vedení porad, Grada Publishing, 2007
Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování, Grada Publishing, 2008
Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla, Praha : Pražská scéna, 2004 
Gregorini, Bedřich Další autor: Gregorini, Jindřich, Srstka, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : Akademie múzických umění, 2007 
Vítek, Svetozar, Řízení a organizace divadla Praha : Stát. pedag. nakl., 1986 
Byrnes, William J.: Management and the Arts, Elsevier - Focal press, 2003
CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998 
CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PZM - Publikum: zdroje a metody výzkumu 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2

2
zápočet
   

Vyučující
Barbora VAIT

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení kurzu je docházka (alespoň 70%), aktivní účast na hodině, plnění průběžných úkolů a prokázání osvojení základních znalostí k tématu.
Obsah kurzu
Proč se zabývat publikem? Co o něm všechno víme? Co o něm potřebujeme vědět? A jak to zjistíme a využijeme v praxi? Náplní kurzu je seznámení s aktuálními poznatky o divadelním a obecně kulturním publiku a metodami jeho výzkumu.
Obsah a témata kurzu: 
- Audience studies jako formující se obor – základní pojmy a témata výzkumu.
- Výzkumy a zdroje dat o publiku na české i mezinárodní úrovni.
- Pražské publikum a jeho specifika vs. publikum v dalších regionech ČR a co o něm víme.
- Kvalitativní vs. kvantitativní výzkumné paradigma.
- Kvantitativní výzkumné metody se zaměřením na dotazník.
- Kvalitativní výzkumné metody – rozhovor, focus group, pozorování atp.
- Plánování výzkumu a implementace poznatků.
- Audience development.
- Segmentace publika a její využití.
- Publikum a kulturní politika.

Výsledky učení
Cílem kurzu je přivést posluchače k uvažování o návštěvnících divadla v širším kontextu, poskytnout jim základní orientaci v aktuálně dostupných výzkumech publika a seznámit s metodologií pro realizaci výzkumu ve vlastní kulturní organizaci či v rámci diplomové práce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Ben Walmsley. Audience Engagement in the Performing Arts. A Critical Analysis. Palgrave Macmillan, 2019.
Special Eurobarometer 399: Cultural acces and participation. Summary. Dostupné z: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_sum_en.pdf
Miroslav Disman. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2011.
Nobuko Kawashima. Beyond the division of attenders vs. non-attenders : a study into audience development in policy and practice. Working Paper. Coventry: University of Warwick. Centre for Cultural Policy Studies. Research papers, Vol.6 ., 2000. Dostupné z: https://www.ietm.org/en/themes/beyond-the-division-of-attenders-vs-non-attenders.
Philip Kotler, Joanne Scheff. Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts. Boston: Harvard Business School Press, 2014.
Stephanie Pitts, Sarah Price. Understanding Audiences for the Arts: Insights and recommendations from the largest qualitative study of contemporary arts audiences in the UK. Sheffield: SPARC Sheffield, 2019. Handbook ke stažení: http://www.sparc.dept.shef.ac.uk/uaca/handbook/
Věra Patočková, Daniel Čermák et al. Kultura v krajích České republiky. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012.
When Going Gets Though: Barriers and Motivations Affecting Arts Attendance. NEA Research Report #59 January 2015. Ke stažení na: https://www.arts.gov/sites/default/files/when-going-gets-tough-revised2.pdf
Základní statistické údaje o kultuře v ČR. Praha: NIPOS, 2018. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/publikace/zakladni-statisticke-udaje/

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206VPRP - Veřejné právo v praxi 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
3
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Milan KVASNIČKA ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích a absolvování ústní zkoušky.
Obsah kurzu
1. Veřejné právo jako pojem, jeho základní principy a prameny, včetně právních předpisů obcí a krajů. Divadlo jako budova, základy stavebního práva.
2. Zákon o státní památkové péči a jak se může promítat do činnosti divadla.
3. Kulturní produkce na veřejných prostranstvích, využívání veřejného prostranství, zábor veřejného prostranství a rozhodování o něm (včetně otázek hygieny, hlučnosti, poplatků atd.).
4. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů I. (právní rámec poskytování dotací, poskytování dotací).
5. Dotace na podporu činnosti divadel poskytované z veřejných rozpočtů II. (vyúčtování dotace, následky nesprávného použití dotace).
6. Správní řízení v divadelní oblasti.
7. Základy trestního práva - principy trestní odpovědnosti (i právnických osob), vybrané trestné činy. 
8. Ochrana osobních údajů.
9. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
10. Zadávání veřejných zakázek - základní principy a postupy.
11. Živnostenské právo. Registr smluv.
12. Základy práva sociálního zabezpečení.
Výsledky učení
1. Seznámit studenty se základními instituty soukromého práva v souvislosti s výkonem produkčních činností v oblasti divadelního provozu,
2. seznámit studenty s příslušnými normami veřejného práva, majícími dopad na praxi divadelního provozu,
3. osvojit praktické znalosti, schopnosti a dovednosti studentů tak, aby byli schopni základní normy soukromého a veřejného práva alespoň rámcově aplikovat na výkon produkčních činností v oblasti divadelního provozu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základní právní předpisy (vždy ve znění pozdějších předpisů):

- Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.)
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
- zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
- zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
- zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
- zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
- zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

Doporučená literatura:

- Hendrych a kol., Správní právo, obecná část, 8. vydání, C.H. Beck, Praha 2014
- Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo, Správní řád, komentář, 4. vydání, C. H. Beck, Praha 2014
- Furek, Rothanzl, Zákon o svobodném přístupu k informacím a předpisy související, 2. vydání, LINDE, Praha 2012
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MAT3 - Manažerský ateliér 3 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
3
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. 
V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti vlastní analýzy stávajících modelů divadelního provozu, k vlastnímu návrhu a tvorbě managementu konkrétního produktu, ke konceptu evaluační metriky pro konkrétní divadelní aktivitu pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho manažerské reflexe odevzdané v rámci přijímacího řízení. V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. 
Analýzy či modely mohou být i ze specifik oboru (business plán, modely řízení, personalistika atd.) Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Management umění umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k managementu) na konceptu vlastních analýz modelů managementu široké oblasti performing arts a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Management umění si ověří principy managementu od fungování velkých divadelních institucí (včetně operních domů) až po management nezávislé scény a nezávislých projektů. Předmět tedy rozvine schopnost studenta analyzovat modely a nástroje řízení divadel, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních organizací a provozu. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit, ale přece jen s prioritou veřejného sektoru. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Studijní literatura a studijní pomůcky
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.
Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206FMAG1 - Finanční management I. 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
2T
3
zkouška
   

Vyučující
Ing. Jana DVOŘÁKOVÁ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Nejsou.
Obsah kurzu
1. Obsah a rozsah pojmu, současné pojetí a směry řízení financí, pojem finanční manažer. Manažerské pojetí divadla/projektu.
2. Manažerské finance, riziko a čas: Význam faktoru času v managementu financí a způsoby jeho respektování ve finančním hospodaření podniku. Rizika a portfolio.
3. Vztah financí a strategie divadla, navržení nové finanční strategie.
4. Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.
5. Složky strategického plánu - plánování tržeb, plánování nákladů, stanovení nákladů v relaci k tržbám, individuální stanovení nákladových položek, odpisy.
6. Analýza výkonnosti divadla: Kritérium výkonnosti divadla.
7. Manažerské finance a finanční plánování: Strategie divadla, druhy finančních strategií, podstata finančního plánování, klasifikace finančních plánů, obsah kompletního finančního plánu, modely finančního plánování.
8. Strategické dlouhodobé investiční rozhodování: Základní klasifikace investičních projektů, fáze investičního procesu, volba metody pro vyhodnocení investic, odhad cash flow.
9. Zdroje financování divadla: Externí zdroje financování; interní zdroje financování (nerozdělený zisk, odpisy, rezervy a ostatní). Hotovostní cyklus.

Výsledky učení
Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik, spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční, je téměř nerealizovatelné. V divadelním prostředí, kde osou základního plánování je dramaturgický plán a zpravidla nedostatek finančních prostředků, je nutná tato finanční analýza dvojnásob.

Cíle předmětu:
1. Posluchači se seznámí s principy finančního řízení a významem majetkové a kapitálové struktury divadla/projektu pro finanční rozhodování. Velký důraz je kladen na pochopení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním organizace či projektu. 
2. Předmět rozšíří znalosti studenta v oblasti daňového zatížení neziskové sféry.
3. Cílem předmětu je vytvořit základní představu o obsahové náplni finančního managementu, používaných metodách finančního řízení, které jsou využívány pro naplňování základního cíle divadla / kulturní instituce / projektu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2007; (lze i z r. 2004).
PAVELKOVÁ, D. - KNÁPKOVÁ, A. - NOVÁK, T. Řízení podnikových financí. Sbírka příkladů a případových studií. Zlín: UTB, 2002.
MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009; (lze i z r. 2006). 
VALACH, J. A KOL. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1991. Cizojazyčná (zahraniční) literatura. 
MAŘÍKOVÁ, P. - MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniků. Praha: Ekopress, 2005.
BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2006.
BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MKO - Management kulturních organizací PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
4
1ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%

Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předmět je zakončen ústní zkouškou z přednášené teorie. Připuštění ke zkoušce je podmíněno vypracováním seminární práce, jejímž obsahem je samostatná analýza manažerského systému vybrané organizace produkující a/nebo provozující uměleckou činnost a návrh jeho optimalizace. Téma práce na návrh studenta schvaluje nebo zadává pedagog v průběhu výuky. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran a charakter a parametry odborného textu.
Obsah kurzu
Předmět Management kulturních organizací je postaven na spojení teorie organizačního managementu a jeho využití při analýze a optimalizaci systému řízení kulturních provozů.

Témata výuky:
• Role manažera a výzvy řízení kulturní organizace
• Nástroje řízení organizace
• Organizační struktury
• Personální management a řízení lidí
• Procesní vs projektové řízení v kulturní organizaci
• Krizový management v kulturní organizaci
• Teorie managementu kvality v aplikaci na umělecký provoz
• Analýza a audit systému managementu organizace
• Evaluace provozu organizace (nástroj Balanced Score Card)

Předmět kombinuje teoretický výklad zahrnující různé aspekty strategického, organizačního, procesního a projektového managementu (s důrazem na jejich specifika v případě umění) s rozborem funkčních manažerských, obchodních a provozních modelů konkrétních organizací v kultuře. 

Výsledky učení
Absolvent předmětu je schopen analyzovat funkční manažerské a provozních modely organizací v kultuře ve všech jejich parametrech z pohledu teorie a praxe managementu a se zohledněním specifik uměleckého provozu.

Uchazeč získá znalosti:
- teorie managementu, modely řízení a vedení, včetně krizového managementu
- teorie projektového a procesního managementu

Absolvent předmětu dokáže:
- aplikovat teorii managementu v uměleckém provozu
- analyzovat a navrhovat optimalizaci systému řízení kulturní organizace či jeho části
- analyzovat a evaluovat umělecký provoz/organizaci z pohledu managementu
- analyzovat a strukturovat interní předpisy organizace
- organizovat pracovní procesy v kulturních organizacích,
- analyzovat a pochopit roli manažera v umělecké organizaci

Studijní literatura a studijní pomůcky
DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Překlad Pavel Medek. 2. vydání. Praha: Management Press, 2016. 300 stran. Knihovna světového managementu; sv. 3. ISBN 978-80-7261-397-7
VEBER, J. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0
MAGRETTA, J. Co je to management: jaká je jeho úloha a proč je věcí každého z nás. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2004. 206 s. ISBN 80-7261-106-2
CRAINER, S. Moderní management: základní myšlenkové směry. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000. 250 s. ISBN 80-7261-019-8
DĚDINA, J. a ODCHÁZEL, J. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 324 s. Expert. ISBN 978-80-247-2149-1
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
NEKOLNÝ, B. a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
HAGOORT, G.: Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
VÍTEK, S.: Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.
BYRNES, William J., Management and the Arts, 3. vyd., Focal Press, 2003,ISBN: 0-240-80537-2
KAISER, Michael M.: Strategické plánování v umění: praktický průvodce, Praha 2009, ISBN: 978-80-7008-236-2
KAISER, Michael M.: The Art of the Turnaround: Creating and Maintaining Healthy Arts Organizations, Brandeis University Press, 2008, ISBN 978-1584657354
HAGOORT, Giep: Umělecký managment v podnikatelském stylu, AMU, edice DISK 2009. ISBN 978-80-7437-008-3
SYNEK, M. a kol.: Manažerská ekonomika, Grada Publishing, a. s., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1992-4
SYNEK, M. a kol.: Podniková ekonomika, C. H. Beck, Praha 2006. ISBN 80-7179-892-4
REKTOŘÍK, J. a kol.: Organizace neziskového sektoru, základy ekonomiky, teorie a řízení, EKOPRESS, s. r. o., Praha 2007. ISBN 978-80-86929-25-5
GREGORINI, Bedřich , GREGORINI, Jindřich, SRSTKA, Jiří : Základy divadelní činnosti Praha : AMU 2007, ISBN 78-80-73331-093-6

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MAT4 - Manažerský ateliér 4 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
4
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. Michal LÁZŇOVSKÝ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ ; prof. JUDr. Jiří SRSTKA ; MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na koci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. 
V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti vlastní analýzy stávajících modelů divadelního provozu, k vlastnímu návrhu a tvorbě managementu konkrétního produktu, ke konceptu evaluační metriky pro konkrétní divadelní aktivitu pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho manažerské reflexe odevzdané v rámci přijímacího řízení. V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. 
Analýzy či modely mohou být i ze specifik oboru (business plán, modely řízení, personalistika atd.) Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Management umění umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k managementu) na konceptu vlastních analýz modelů managementu široké oblasti performing arts a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Management umění si ověří principy managementu od fungování velkých divadelních institucí (včetně operních domů) až po management nezávislé scény a nezávislých projektů. Předmět tedy rozvine schopnost studenta analyzovat modely a nástroje řízení divadel, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních organizací a provozu. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit, ale přece jen s prioritou veřejného sektoru. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.
Studijní literatura a studijní pomůcky
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Plamínek Jiří a Fišer Roman Řízení podle kompetencí [Kniha]. - Praha : Grada publishing, 2005.
Vítek Svetozar Řízení a organizace divadla [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze, 1986.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206FMB1 - Finanční management II. 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
2T
3
zápočet
   

Vyučující
Ing. Jana DVOŘÁKOVÁ, Ph.D. ; doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Nejsou.
Obsah kurzu
1. Obsah a rozsah pojmu, současné pojetí a směry řízení financí, pojem finanční manažer. Manažerské pojetí divadla/projektu.
2. Manažerské finance, riziko a čas: Význam faktoru času v managementu financí a způsoby jeho respektování ve finančním hospodaření podniku. Rizika a portfolio.
3. Vztah financí a strategie divadla, navržení nové finanční strategie.
4. Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy - Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát.
5. Složky strategického plánu - plánování tržeb, plánování nákladů, stanovení nákladů v relaci k tržbám, individuální stanovení nákladových položek, odpisy.
6. Analýza výkonnosti divadla: Kritérium výkonnosti divadla.
7. Manažerské finance a finanční plánování: Strategie divadla, druhy finančních strategií, podstata finančního plánování, klasifikace finančních plánů, obsah kompletního finančního plánu, modely finančního plánování. 
8. Strategické dlouhodobé investiční rozhodování: Základní klasifikace investičních projektů, fáze investičního procesu, volba metody pro vyhodnocení investic, odhad cash flow.
9. Zdroje financování divadla: Externí zdroje financování; interní zdroje financování (nerozdělený zisk, odpisy, rezervy a ostatní). Hotovostní cyklus.

Výsledky učení
Nezbytnou součástí rozhodovacího procesu je finanční analýza vnitřních a vnějších podmínek fungování podniku, prognóza těchto podmínek a hodnocení nejistot či rizik, spojených s budoucími aktivitami podniku. Plánování je proces, který bezprostředně na finanční analýzu navazuje. Zpracovávat podnikatelský plán bez předchozí analýzy podniku a jeho okolí, včetně analýzy finanční, je téměř nerealizovatelné. V divadelním prostředí, kde osou základního plánování je dramaturgický plán a zpravidla nedostatek finančních prostředků, je nutná tato finanční analýza dvojnásob.

Cíle předmětu:
1. Posluchači se seznámí s principy finančního řízení a významem majetkové a kapitálové struktury divadla/projektu pro finanční rozhodování. Velký důraz je kladen na pochopení vztahů mezi operativním a strategickým plánováním organizace či projektu. 
2. Předmět rozšíří znalosti studenta v oblasti daňového zatížení neziskové sféry.
3. Cílem předmětu je vytvořit základní představu o obsahové náplni finančního managementu, používaných metodách finančního řízení, které jsou využívány pro naplňování základního cíle divadla / kulturní instituce / projektu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2007; (lze i z r. 2004).
PAVELKOVÁ, D. - KNÁPKOVÁ, A. - NOVÁK, T. Řízení podnikových financí. Sbírka příkladů a případových studií. Zlín: UTB, 2002.
MAREK, P. A KOL. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2009; (lze i z r. 2006). 
VALACH, J. A KOL. Finanční řízení podniku. Praha: Ekopress, 1991. Cizojazyčná (zahraniční) literatura. 
MAŘÍKOVÁ, P. - MAŘÍK, M. Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniků. Praha: Ekopress, 2005.
BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Principles of Corporate Finance. McGraw-Hill, 2006.
BREALEY, R. A. - MYERS, S.C. Teorie a praxe firemních financí. Praha: Computer Press, 2000.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Specializace: Producentství
206PRA1 - Producentský ateliér 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být příprava komplexního producentského záměru nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. Na společném zápočtovém setkání ateliéru student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů a naznačí další postup. Každé téma je podrobeno diskuzi.
Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti formulace konceptu uměleckého projektu, k vlastnímu návrhu a tvorbě producentského záměru (business case v oblasti živého umění) pro konkrétní projekt, event, případně i umělecký provoz pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho producentského záměru předloženého v rámci přijímacího řízení. 
V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. Praktický projekt se může zaměřit i na konkrétní specifika uměleckých projektů (proveditelnost, divácká poptávka, fundraisingová strategie daného projektu). 
Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Producentství umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k producentství) na konceptu přípravy vlastních producentských záměrů a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Producentství si ověří principy kreativní tvorby uměleckých koncepcí zejména v oblasti nezávislých projektů v sektoru performing arts. Předmět tedy rozvine schopnost studenta koncepčně uvažovat, analyzovat proveditelnost uměleckého projektu, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních projektů a provozů. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Studijní literatura a studijní pomůcky
YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.
KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.
POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.
ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSM1 - Producentský seminář 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
2T
3
zápočet
   

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
40%

Vyučující
Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů, aktivní účast v diskusích a jedna zhruba 20minutová prezentace před ostatními studenty na předem zadané téma. Studium je v zimním semestru zakončeno zápočtem.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta.

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku.

Cíle studia:
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu.
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů.


Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta
.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

702DAOU3 - Anglický jazyk pro odborné účely 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
3
zkouška
   

Vyučující
Pedagogové CJP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Požadavky pro úspěšné absolvování předmětu:
Docházka (min. 60%)

Známka je udělena na základě následujících aktivit:
1. Aktivita na hodinách 20%
2. Písemný úkol 20%
3. Seznam 10 slovíček (souvisejících s studovaným oborem /specializací + překlad, výklad termínu, ideálně zahrnout použití v kontextu (příkladová věta), případně i související slova (přídavná slova, slovesa atd.), možno odevzdat ve formě myšlenkové mapy) 20%
4. Prezentace  40%


Hodnotící škála:
• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria) 
• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)
• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb) 
• D = 72-66%  (přijatelný výkon s větším počtem chyb)
• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)
• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/
Obsah kurzu
Week 1  
Defining Success in the Arts
Past Perfect Tense

Week 2
Financing Theatre
Narrative Tenses 1 (Past Perfect simple + continuous, Past Simple)

Week 3
Theatre Audiences 
Narrative Tenses 2 (Would, used to)
   
Week 4
Theatre Festivals
Past Modals

Week 5
Why Dance is as Important as Math in School
Passive

Week 6
Modern Dance
Have / get smth done


Week 7
Submitting a performance to theatre festival (Filling out a form, writing a synopsis)
Word Formation 1 (Nouns)
  
Week 8
Presentation Skills
Word Formation 2 (Verbs)

Week 9
Contemporary Circus
Verbs + infinitive  and -ing 1

Week 10
New Forms of Theatre: Site-specific, Interactive, Immersive 
Verbs + infinitive and -ing 2

Week 11
Why Theatre is Essential to Democracy
Possessive adjectives + pronouns

Week 12
Do We Need Art School?
Quite + actually
Výsledky učení
Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:
• prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím divadelní tvorby a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,
• vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,
• porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),
• zvládnout základní útvary profesně zaměřené písemné komunikace, jako je komunikace s divadelním festivalem, vyplnění žádosti o grant atd.,
• aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Online studijní opora na platformě Moodle AMU: 

DAOU3, paralelka č. 1: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=858
DAOU3, paralelka č. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=856
DAOU3, paralelka č. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=857
DAOU3, paralelka č. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=831
DAOU3, paralelka č. 5: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=858
DAOU3, paralelka č. 6: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=828
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PST1 - Producentská dramaturgie 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě:
- aktivity na přednáškách/cvičeních/seminářích,
- vypracování semestrální práce,
- prezentace.
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích (80% účast), zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu.
Obsah kurzu
- Teoretické i praktické osvojení terminologie a kategorií.
- Rozbor nejvýznamnějších forem dramatu v současném kontextu.
- Dramatická situace, děj, syžet, fabule, dramatická postava, dramaturgická postava.
- Dramaturgicko-režijní koncepce.
- Společné čtení a analýza textů.
- Řízená diskuse s praktikujícími dramaturgy divadel.

Výsledky učení
Cíle předmětu:
Podrobně seznámit studenty s konkrétními úkoly dramaturga v různých typech divadelního provozu (repertoárové divadlo, divadelní soubor bez stálé scény, projekt, festival atd.) včetně základní propedeutiky práce s námětem, textem a překladem a osvojení si terminologie. 

Výstupy:
V tomto předmětu se posluchači teoretickým i praktickým způsobem seznámí s principy dramaturgie repertoárových divadel, divadelních souborů bez stálé scény, projektů atd., tak aby dovedli v praxi odborně posoudit a smysluplně ovlivňovat práci tvůrčího týmu, chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako disciplínu, která významně ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu divadla. Některé semináře probíhají za účasti dramaturgů z praxe formou řízeného rozhovoru.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999; 
Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava); 
Praktická dramaturgie, Praha 1996; 
Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987; 
J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964; 
Brook, P.: Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988; 
Císař, J.: Člověk v situaci; ISV; Praha 2000; 
Pavis, Patrice: Divadelní slovník; Praha 2003;
Zdeněk Hořínek : Úvod do praktické dramaturgie, Praha 1980;
Přemysl Rut: Tři naučení z jednoho příběhu: úvod do dramaturgie. In Disk, svazek 10/2004

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PRA2 - Producentský ateliér 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. 
V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti formulace konceptu uměleckého projektu, k vlastnímu návrhu a tvorbě producentského záměru (business case v oblasti živého umění) pro konkrétní projekt, event, případně i umělecký provoz pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho producentského záměru předloženého v rámci přijímacího řízení. 
V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. Praktický projekt se může zaměřit i na konkrétní specifika uměleckých projektů (proveditelnost, divácká poptávka, fundraisingová strategie daného projektu). 
Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Producentství umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k producentství) na konceptu přípravy vlastních producentských záměrů a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Producentství si ověří principy kreativní tvorby uměleckých koncepcí zejména v oblasti nezávislých projektů v sektoru performing arts. Předmět tedy rozvine schopnost studenta koncepčně uvažovat, analyzovat proveditelnost uměleckého projektu, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních projektů a provozů. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Studijní literatura a studijní pomůcky
YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.
KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.
POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.
ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSME2 - Producentský seminář 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
2T
3
zápočet
   

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
40%

Vyučující
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
V průběhu semestru je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů (jak na bloku seminářů s hosty, tak v rámci prezentací studentů), jedna cca 20minutová prezentace v průběhu semestru před ostatními studenty na předem zadané téma vztahující se k tématickému zaměření daného semestru a aktivní účast v diskusích. Studium je zakončeno zápočtem, který probíhá formou veřejné 20minutové týmové  prezentace na zadané téma před ostatními studenty. Účast na celém bloku závěrečných zápočtových prezentací je povinná pro všechny studenty. Celkové hodnocení se skládá z 25 % z hodnocení aktivity na seminářích, z 25 % z hodnocení prezentace v průběhu semestru a z 50 % z hodnocení závěrečné veřejné prezentace.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta. 

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku. 

Cíle studia: 
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu. 
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů. 

Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

702DAOU4 - Anglický jazyk pro odborné účely 4 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2T
3
zkouška
   

Vyučující
Pedagogové CJP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Požadavky pro úspěšné ukončení předmětu (LS 2021): 

1. docházka (min. 60% = max. 6 povolených absencí) + průběžná aktivita v hodinách
2. písemný úkol (termín odevzdání určuje vyučující, viz kurz v Moodlu) 20% (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99)
)
3. vocabulary journal (termín odevzdání určuje vyučující) 30%
 (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99)
)
4. příspěvek do diskuzního fóra v Moodlu 10%
 (platí i pro studenty, kteří mají prominutou docházku (paralelka 99)
)
5. závěrečná zkouška formou prezentace (online v MS Teams; další informace viz https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=708#section-16) 40%

POZOR: V LS 2020-21 proběhne výuka předmětu online (Moodle + MS Teams).

Hodnotící škála:
• A = 100-90% (výborný výkon převyšující daná kritéria) 
• B = 89-80% (nadprůměrný výkon s minimem chyb)
• C = 79-73% (průměrný výkon s přijatelným počtem chyb) 
• D = 72-66%  (přijatelný výkon s větším počtem chyb)
• E = 65-60% (výkon vykazující minimální naplnění kritérií)
• F = 59% a méně (nepřijatelný výkon)

Student je povinen vykonat zkoušku, resp. vypracovat písemnou práci, osobně, poctivě a za dodržení stanovených pravidel. Poruší-li student pravidla zkoušky, je hodnocen stupněm „F“ nebo „nezapočteno“, a případně může být jeho jednání považováno za plagiátorství.

Plagiátorství je závažný přestupek proti etickým standardům vysokoškolského studia (viz Etický kodex AMU). Podrobněji se o tom, co je považováno za plagiátorství, můžete poučit zde: https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/etika-psani-odborneho-textu-a-jak-citovat/
Obsah kurzu
Week 1
: Community Theatre
, Real conditions (conditionals 0, 1) + Future time clauses

Week 2: Anne Bogart on Embarrassment I
, Unreal conditions (conditionals 2, 3) + Mixed conditionals

Week 3: Anne Bogart on Embarrassment II
, Wish sentences

Week 4
: Bread and Puppet
, Expressing future + Future perfect tense

Week 5
: Objective Theatre
, Articles 1

Week 6
: Absurd Theatre
, Articles 2

Week 7
: Writing a Professional Email
, Relative pronouns and relative clauses

Week 8
: Alvin Ailey, Adjectives

Week 9
: Sexism in Dance
, Adverbs

Week 10
: Grotowski
, Reported speech 1

Week 11
: Theatre for Young Audiences, Reported speech 2

Week 12
: Theatre and Migration
, Linking words

Week 13
: Female Directors
, Participle clauses 1

Week 14
: Presentation Skills, Participle clauses 2

Detailnější sylabus - viz paralelkové kurzy v Moodlu, popř.: https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka (Sekce Povinná jazyková výuka)
Výsledky učení
Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s divadelní a choreografické tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:
• prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího  se k různým odvětvím divadelní a choreografické tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,
• vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,
• porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),
• aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Online studijní opora ve formě e-learningového kurzu předmětu na platformě Moodle AMU: 
DAOU4, par. 1+5:https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=720
DAOU4, par. 2: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=721
DAOU4, par. 3: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=722
DAOU4, par. 4: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=723

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PPX - Producentská praxe 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
50P
2
zápočet
   

Vyučující
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předmět tvoří konzultovaná a vyhodnocovaná praktická pracovní stáž studentů KP v některé ze smluvně vázaných tuzemských institucích nebo pod vedením významné osobnosti na poli produkce živého umění. Student absolvuje pracovní stáž rozsahem a obsahem definovanou vzájemnou dohodou vysílající a přijímací organizace v rozsahu 50 hodin. Do 10 pracovních dní po ukončení stáže student odevzdá písemnou reflexi absolvované stáže (min. 2 normostrany), kde shrne její přínosy (nové dovednosti, znalosti, zkušenosti a jejich předpokládanou aplikaci do praxe studenta) i případné nedostatky.
Obsah kurzu
Obsahem stáže je stínování pracovníka na vedoucí pozici v umělecké organizaci, případně koordinovaná a pravidelně monitorovaná samostatná činnost pod supervizí odpovědného vedoucího zaměstnance organizace nebo samostatného producenta živého umění, jejíž náplní je organizace a produkce aktivit, eventů nebo projektů hostící organizace, případně kreativní a konzultační činnost nebo asistence při takové činnosti.
Výsledky učení
Student se seznámí s náplní a metodami práce stínovaného producenta nebo manažera a s chodem relevantní profesionální organizace. Student se naučí aplikovat získané teoretické poznatky v praxi a pozná styl práce kreativního producenta nebo dané pracovní prostředí. Zvýší se kompetence studenta v iniciaci, designu a organizování divadelních projektů (samostatná kreativní činnost, prezentace, vyjednávání, rozhodování, odpovědnost, sebereflexe).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Sinek, Simon: Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action
Collins, Jim:Good To Great: Why Some Companies Make the Leap... and Others Don't
Bet-David, Patrick: Doing The Impossible: The 25 Laws for Doing The Impossible
Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B.: Projektový management podle IPMA, 2. vydání, Grada Publishing, 2012
Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí, Grada Publishing, 2009
Plamínek, J.: Vedení porad, Grada Publishing, 2007
Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování, Grada Publishing, 2008
Dvořák, Jan: Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak : kapitoly k tématu realizace divadla, Praha : Pražská scéna, 2004 
CELENTANO, Suzanne Carmack, MARSHALL, Kevin, Theatre management: a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages; Studio City Players press, 1998 
CONTE, David M., LANGLEY, Stephen, Theatre management : producing and managing the performing arts, Hollywood EntertainmentPro, 2007

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PRA3 - Producentský ateliér 3 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být příprava komplexního producentského záměru nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. Na společném zápočtovém setkání ateliéru student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů a naznačí další postup. Každé téma je podrobeno diskuzi.

Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti formulace konceptu uměleckého projektu, k vlastnímu návrhu a tvorbě producentského záměru (business case v oblasti živého umění) pro konkrétní projekt, event, případně i umělecký provoz pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho producentského záměru předloženého v rámci přijímacího řízení. 
V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. Praktický projekt se může zaměřit i na konkrétní specifika uměleckých projektů (proveditelnost, divácká poptávka, fundraisingová strategie daného projektu). 
Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Producentství umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k producentství) na konceptu přípravy vlastních producentských záměrů a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Producentství si ověří principy kreativní tvorby uměleckých koncepcí zejména v oblasti nezávislých projektů v sektoru performing arts. Předmět tedy rozvine schopnost studenta koncepčně uvažovat, analyzovat proveditelnost uměleckého projektu, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních projektů a provozů. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.

Studijní literatura a studijní pomůcky
YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.
KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.
POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.
ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSM3 - Producentský seminář 3 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
2T
3
zápočet
   

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
40%

Vyučující
Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů, aktivní účast v diskusích a jedna zhruba 20minutová prezentace před ostatními studenty na předem zadané téma. Studium je v zimním semestru zakončeno zápočtem.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta. 

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku. 

Cíle studia: 
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu. 
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů. 


Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PRA4 - Producentský ateliér 4 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
2DT
3
zápočet
   dílna

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
30%

Vyučující
MgA. David KAŠPAR ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP ; MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Na konci semestru student odevzdá seminární práci popisující samostatnou práci na zadaném praktickém tématu, kterým může být analýza nebo audit systému managementu kulturní organizace nebo jeho specifické části. Seminární práce má rozsah 5-10 normostran. 
V rámci veřejných magisterských prezentací student zároveň své výsledky prezentuje plénu pedagogů a studentů, případně hostů z řad odborné veřejnosti. Prezentace proběhne s využitím prezentační techniky a má rozsah 10-15 minut.

Obsah kurzu
Student je veden ke schopnosti formulace konceptu uměleckého projektu, k vlastnímu návrhu a tvorbě producentského záměru (business case v oblasti živého umění) pro konkrétní projekt, event, případně i umělecký provoz pod odborným vedením a garancí (včetně konzultací) stálého či externího pedagoga katedry. Výchozím tématem praktického projektu studenta, na kterém aplikuje postupy z teoretických předmětů je subjekt jeho producentského záměru předloženého v rámci přijímacího řízení. 
V případě vyčerpání tématu student navrhne nové téma a vedení ateliéru ho schválí nebo změní a studentovi zadá. Praktický projekt se může zaměřit i na konkrétní specifika uměleckých projektů (proveditelnost, divácká poptávka, fundraisingová strategie daného projektu). 
Semináře ateliéru probíhají pravidelně za účasti všech pedagogů ateliéru i studentů. Na těchto dílnách dochází k prezentaci metody a postupu práce na projektu a vzájemné kvalifikované oponentuře. Vedle toho probíhají individuální konzultace garanta projektu s autorem. Předpokládá se i využití dosavadní praxe a participace studenta na profesionálních divadelních aktivitách.

Výsledky učení
Hlavní předmět specializace Producentství umožní reflektovat aplikaci teoretického základu z odborných předmětů (vztahujících se nejen k producentství) na konceptu přípravy vlastních producentských záměrů a vlastní školní i mimoškolní praxe. Studenti specializace Producentství si ověří principy kreativní tvorby uměleckých koncepcí zejména v oblasti nezávislých projektů v sektoru performing arts. Předmět tedy rozvine schopnost studenta koncepčně uvažovat, analyzovat proveditelnost uměleckého projektu, zvládnout evaluační techniky a metodiky až po praktický management divadelních projektů a provozů. To vše v široké škále specifiky divadelních aktivit. Projekt může být tematizován udržitelností produktu, jeho ekonomikou, jeho rozvojem až po případný export.
Studijní literatura a studijní pomůcky
YEOMAN, Ian. Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective. London: Routledge, c2004.
KURZ, Sibylle. Pitch it!. V Praze: Akademie múzických umění, 2013. ISBN 978-80-7331-284-8.
POWELL, Chris. How to organise successful events - a practical step-by-step guide to planning successful public events. London: Amazon Digital Services LC, 2012.
ADORNO, Theodor W.: Schéma masové kultury, OIKOYMENH, Praha, 2009
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER Max: Dialektika osvícenství, OIKOYMENH, Praha, 2009
ARENDTOVÁ, Hannah: Krize kultury, Mladá fronta, Praha, 1994
BENJAMIN, Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti, in Výbor z díla I, Literárněvědné studie, OIKOYMENH, Praha, 2009
HABERMAS, Jürgen: Strukturální přeměna veřejnosti, Filosofia, Praha, 2000
NÜNNING, Ansgar (ed.): Lexikon teorie literatury a kultury, Host, Brno, 2008
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
Nekolný, Bohumil a kol.: Kontext provozování divadla v ČR, NAMU, 2018,ISBN 8073315017
Bryson John M. Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement [Kniha]. - [místo neznámé] : Wiley, 2004.
Byrnes William J. Management and The Arts [Kniha]. - London : Focal Press, 2008.
Celentano Suzanne Carmack a Marshall Kevin Theatre Management. a successful guide to producing plays on commercial and non-profit stages [Kniha]. - Studio City : Players press, 1998.
Hagoort Giep Umělecký management v podnikatelském stylu [Kniha]. - Praha : Akademie múzických umění v Praze & KANT, 2009.
Kaiser Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce [Kniha]. - Praha : Institut umění - Divadelní ústav, 2009.
Volz Jim How to run a Theatre [Kniha]. - New York : Back Stage Books, 2004.
Webb Duncan M. Running Theatres [Kniha]. - New York : Allworth Press, 2004.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSME4 - Producentský seminář 4 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
2T
3
zápočet
   

Garant předmětu
MgA. David MÍREK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
40%

Vyučující
Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
V průběhu semestru je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů (jak na bloku seminářů s hosty, tak v rámci prezentací studentů), jedna cca 20minutová prezentace v průběhu semestru před ostatními studenty na předem zadané téma vztahující se k tématickému zaměření daného semestru a aktivní účast v diskusích. Studium je zakončeno zápočtem, který probíhá formou veřejné 20minutové týmové  prezentace na zadané téma před ostatními studenty. Účast na celém bloku závěrečných zápočtových prezentací je povinná pro všechny studenty. Celkové hodnocení se skládá z 25 % z hodnocení aktivity na seminářích, z 25 % z hodnocení prezentace v průběhu semestru a z 50 % z hodnocení závěrečné veřejné prezentace.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta. 

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku. 

Cíle studia: 
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu. 
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů.
Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



Povinně volitelné předměty specializací:
Specializace: Management umění
204DJF1 - Dramaturgie jako funkce 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
1
zápočet
seminář   

Vyučující
Prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity a zápočty jsou udělovány na základě předložené a u pohovoru obhajované esseje, kterou pedagog zadá v průběhu semestru.
Obsah kurzu
Zimní semestr předmětu se zabývá:
1. Vymezením pojmu dramaturgie
.
2. Stručným náhledem do historického vývoje dramaturgie
.
3. Definováním tří pilířů moderní dramaturgie
.
4. Kulturní prostor divadla - komunikační možnosti a požadavky
.
5. Charakteristika divadelního podnikání, činnosti a experimentu
.
6. Funkce a podoby týmu divadelní aktivity a inscenací
.
7. Vývoj textových zdrojů inscenačních projektů
.
8. Systém titulových řad
.
9. Tři přístupy: analytický; tematický; asociativní
.
10. Prezentace divadelní aktivity
.
11. Doplňující DVD projekce inscenací a jejich analýzy.
Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s obsahem dramaturgického komponentu divadelního díla z hlediska historického vývoje, současných trendů a pojetí.
2. Seznámit posluchače s funkčním propojením dramaturgie s ostatními složkami v dynamickém tj. neustále interakčním pojetí
.
3. Seznámit posluchače se základním a doplňkovými úkoly dramaturgie v celém průběhu zrodu a živé existence jevištního díla.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Bří Mrštíkové: Myryša; Moliere: Don Juan; B. Brecht: Kavkazský křídový kruh; J. Švarc: Drak
Estetický slovník
Slovník světového divadla (DÚ)
Divadla studiového typu - (sborníky DÚ)
Světové divadlo - (sborníky DÚ)
Moderní tvář divadla
Hra o lásce a smrti, Král Ubu, Komedie o umučení (sborník DÚ)
Myšlení o divadle I a II
Časopisy: Divadelní revue, Svět a divadlo, DISK, Loutkář
A ostatní literatura uvedená v akreditačních materiálech Studijního programu KALD DAMU a vyvěšená na webových stránkách KALD DAMU
.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

204DJF2 - Dramaturgie jako funkce 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
1
zkouška
seminář   

Vyučující
Prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity a zkouška jsou udělovány na zákldě obhajoby malé práce na jedno z tíémat, které byly přednášeny dle volby studenta. Doplňující otázka zkoušejícího je z jiného tématu. Případně dle potřeby je otevřeno další téma z těch, které byly přednášeny.
Obsah kurzu
Letní semestr předmětu se zqbývá tématy:
1. Podrobný popis dramaturgického podílu od nápadu po derniéru
.
2. Proměny metafor a obraznosti z dramaturgického hlediska
.
3. Interpretace a dramaturgie
.
4. Grossman - Krofta, dvě polohy možných divadelníéch cest
.
5. Tři přístupy k interpretaci: analytický; tématický; asociativní
.
6. Podím dramaturgier na prezentaci divadla
.
7. Shrnutí
.
Doprovodné záznamy důležitých divadelních inscenací s analýzami.
Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s obsahem dramaturgické složky divadelního díla z hlediska historického vývoje, současných trendů a pojetí.
2. Seznámit posluchače s funkčním propojením dramaturgie s ostatními složkami v dynamickém tj. neustále interakčním pojetí.
3. Seznámit posluchače se základním a doplňkovými úkoly dramaturgie v celém průběhu zrodu a živé existence jevištního díla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Estetický slovník
Slovník světového divadla (DÚ)
Divadla studiového typu - (sborníky DÚ)
Světové divadlo - (sborníky DÚ)
Moderní tvář divadla
Hra o lásce a smrti, Král Ubu, Komedie o umučení (sborník DÚ)
Myšlení o divadle I a II
Časopisy: Divadelní revue, Svět a divadlo, DISK, Loutkář
A ostatní literatura uvedená v akreditačních materiálech Studijního programu KALD DAMU a vyvěšená na webových stránkách KALD DAMU.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

305EK1 - Ekonomie 1 Mikroekonomie 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zkouška
   

Vyučující
Doc. RNDr. Ivan TOMEK, CSc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Ústní zkouška, důraz na pochopení problematiky a schopnost aplikace. 
Docházka (min. 75 %).
Obsah kurzu
Film i televize jsou ovládány základními principy nabídky a poptávky. U oblasti mediální a reklamní o tom ani nemůže být pochyb. Základním smyslem kurzu je doplnit a vyrovnat informace získané ze střední školy, důraz je kladen na praktické aplikace, na ilustrace a výklad ekonomických jevů odehrávajících se v současnosti, s využitím denního i dalšího tisku. Pokud je to jen trochu možné, jsou pro ilustraci využity příklady z oblasti mediální a z kultury. 
Současná ekonomika není a ani v budoucnu nebude dokonale konkurenční, protože vedle soukromých ekonomických subjektů bude v podstatné míře formována státními ekonomickými mechanismy a globálními ekonomickými subjekty v samotné ekonomice ČR, tak v zemích Evropské unie a všech rozvinutých zemí. Kurz proto zahrnuje i otázky monopolů, státních zásahů do ekonomiky apod. 

STRUKTURA PŘEDMĚTU
1) Trh jako metoda rozdělování vyrobených produktů a služeb. Nabídka a poptávka na trhu, faktory, které nabídku a poptávku mění, jak taková změna vypadá v čase. Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou, rovnovážná cena.
2) Cenová pružnost nabídky a poptávky, reakce na změnu ceny. Změna celkového příjmu při změně ceny. Příklady v oblasti kultury. 
3) Pojem spotřebitelského užitku, důvody vedoucí ke spotřebě určitých výrobků a služeb. Celkový a mezní užitek, zákony ovlivňující výběr mezi nabídkou na trhu. Důchodový a substituční efekt. 
4) Hledisko firmy – pojem nákladů, zisků, produkční funkce. Co vede firmu k volbě určitého druhu zboží a postupu jeho tvorby a jakými principy se přitom řídí. 
5) Státní zásahy do ekonomiky, jejich důvod (tržní selhání) a smysl – efektivita, spravedlnost a stabilita. Smith a Keynes a jejich teorie, současná praxe. 
6) Maximální povolené ceny a zaručené minimální ceny, jejich smysl. Vliv na nabídku a poptávku v krátkém a dlouhém období, problémy, které vznikají a metody, jak je řešit. 
7) Dokonalá a nedokonalá konkurence, její formy, přednosti a nevýhody nedokonalé konkurence (chicagská škola, Schumpeterova teorie apod.). Základní formy marketingu a reklamy v jednotlivých formách. 
8) Monopol a jeho základní formy v minulosti a dnes, důvody, proč vzniká, proč je někdy podporován a jindy omezován. Antimonopolní zákony ve světě, v EU a v ČR, příklady jejich užití.
Výsledky učení

Studijní literatura a studijní pomůcky
MACÁKOVÁ, Libuše, a kolektiv. Mikroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007. ISBN 978-80-86175-56-0. S. 261.
SAMUELSON, P. A., NORDHAUS, W. D.: Ekonomie. Praha: Svoboda, 2013. ISBN 978-80-205-0629-0.
HOLMAN, Robert. Základy ekonomie: pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-007-2.
Online:
https://www.cnb.cz/cs/
https://archiv.ihned.cz/
https://www.idnes.cz/ekonomika


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

305EK2 - Ekonomie 2 Makroekonomie 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zkouška
   

Vyučující
Doc. RNDr. Ivan TOMEK, CSc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou udělovány na základě zájmu o předmět a pochopení základních priincipů makroekonomického uvažování, které studenti prokazují dvěma formami:

zapojení do diskusí během přednášek (30 %) 
Ústní zkouška (70%) 

Obsah kurzu
Makroekonomie je vyložena jako věda zabývající se souhrnnými (agregátními) veličinami na úrovni států a hlavních subjektů ekonomiky (domácnosti, firmy,    vláda a zahraničí). 

1) Základní pojmy makroekonomie, produkt a jeho měření, hospodářský cyklus. Současná situace ve světě a v    ČR, další perspektivy.    
2) Agregátní poptávka a nabídka, ekonomický růst 
3) Státní makroekonomická politika, fiskální a monetární nástroje.    
4) Peníze a trh peněz    
5) Nezaměstnanost jako makroekonomická kategorie 
6) Inflace : definice, vznik a náklady 
7) Nezaměstnanost a inflace vzájemný vztah 
8) Vnější ekonomická rovnováha 

Výsledky učení
Ukázat studentům základní makroekonomické jevy formující tržní prostřed v ČR a ovlivňující jejich budoucí praxi. Důraz je kladen na praktické aplikace, na ilustrace a výklad ekonomických jevů odehrávajících se v současnosti, s využitím denního i dalšího tisku, příkladů z oblasti mediální a z kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Samuelsson, Paul : Ekonomie (Grada, libovolné vydání)
Frank, Robert, H. a Bernanke, Ben S. : Ekonomie, Grada 2003                                                                               
Časopisy Marketing & Media, Strategie 
Libovolná skripta z VŠE a jiných ekonomických fakult z mikroekonomie
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206EFE - Evropské festivaly a export divadla 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Splnění předmětu je podmíněno písemnou zkouškou, prezentací tématu na semináři a docházkou alespoň 75 %.
Obsah kurzu
Osnova předmětu:
1. české divadlo v evropském kontextu,
2. networking a evropské divadelní sítě,
3. historie evropských festivalů, osobnosti s nimi spojené,
4. divadelní festivaly a trhy,
5. Edinburgh Fringe festival,
6. profily festivalů a umělců
7. spolupráce na mezinárodních projektech - koprodukce, rezidence,
8. podpora zahraniční prezentace ze strany českých institucí,
9. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet, základy odborných termínů,
10. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet,
11. praktikum - příprava nabídky pro zahraničí,
12. test / zápočet.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy exportu divadla, možnostmi a nástroji podpory exportu, s evropským kulturním networkingem a produkčními aspekty mezinárodní spolupráce v oblasti divadla.

1. Student bude znát informace o exportu českého divadla do Evropy a mimo ni, o divadelních veletrzích, evropských kulturních sítích a mezinárodních organizacích, o historii festivalů v Evropě a bude se orientovat mezi klíčovými evropskými divadelními festivaly. 
2. Student bude schopen připravit nabídku projektu pro prezentaci v zahraničí včetně technického rideru a připravit rámcový rozpočet pro takovou prezentaci. 
3. Student získá dovednost orientovat se v nabídce divadelních veletrhů a členství v kulturních sítích, možnostech podpory zahraniční prezentace a koprodukcích.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- International co-production manual: the journey which is full of surprises [online]. Brusel: IETM and KAMS, 2011 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://www.ietm.org/en/publications/international-co-production-manual-the-journey-which-is-full-of-surprises
- International Co-Production & Touring: Guy Cools [online]. Brusel: IETM, 2004 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://www.ietm.org/en/system/files/publications/international_coproduction_and_touring.pdf
- Putting on a show [online]. Edinburgh: The Fringe Society, 2018 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://www.edfringe.com/take-part/putting-on-a-show

Doporučená literatura:
- Kultura České republiky v číslech [online]. Praha: NIPOS, 2018 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/publikace/kultura-v-cislech/

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206FUC1 - Fundraising III. 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


KURZ
3
zápočet
   

Vyučující
Ing. Jana LEDVINOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Minimálně 70% účast na seminářích.
Obsah kurzu
Seminář vychází z principu, že fundraising není žádná věda a znalosti nejsou to hlavní. Nejdůležitější je odhodlat se a začít fundraising uplatňovat v praxi. Kurz je určen všem, kteří s takovým krokem váhají nebo nemají dostatek informací a podnětů. Nabízí možnost připravit reálný profesionální fundraisingový plán ušitý na míru vybrané organizaci. Studenti absolvují proces plánování krok za krokem od revize poslání a cílů organizace přes zjištění kapacity organizace, sestavení rozpočtu a fundraisingového cíle, vytipování potenciální cílových skupin dárců až po stanovení strategií a konkrétních metod a nákladů na jejich realizaci. 

I. seminář:
- Seznámení s obsahem a průběhem kurzu
.
- Revize poslání a cílů organizací s ohledem na přípravu a realizaci plánu fundrasingu.
- Analýza připravenosti a potenciálu organizace na profesionální rozvoj zdrojů.
- Analýza zdrojů v organizaci za poslední 3 roky se započítáním "in kind" poskytnutých služeb a věcí.
- Analýza současných zdrojů organizace.

II. seminář:
- Stanovení priorit rozvoje.
- Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu
.
- Vytipování trendů rozvoje stávajících a potenciálních dárců a jejich příspěvků pro příští 3 roky.
- Volba strategií pro dosažení stanovených cílů
.
- Výběr vhodných metod pro realizaci stanovených strategií.
- Zadání úkolů na období mezi semináři.

III. seminář:
- Podrobná analýza metod fundraisingu a jejich vyhodnocení.
- Vytvoření akčního plánu rozvoje zdrojů na příští 3 roky
.
- Zpracování rozpočtu pro realizaci plánu
.
- Zadání úkolů na období mezi semináři.

IV. seminář:
- Prezentace fundraisingového plánu před kolegy a lektory
.
- Oponentura, diskuse, připomínky, podněty
.
- Závěrečné hodnocení
.
Výsledky učení
Seznámit účastníky s procesem profesionálního plánování dlouhodobého rozvoje zdrojů a poskytnout jim prostor a odbornou zpětnou vazbu pro vytvoření fundraisingového plánu na 3 roky.




Studijní literatura a studijní pomůcky
Pro seminář jsou vytvořeny speciální interaktivní výukové texty, které umožňují studentů zpracování fundraisingového plánu krok za krokem:

LEDVINOVÁ, Jana. Plánování fundraisingové kampaně - osnova fundraisingovéo plánu. Praha: České centrum fundraisingu, 2009
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206GPO - Grantová politika 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
2
zkouška
seminář   

Vyučující
MgA. Denisa VÁCLAVOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Závěrečný písemný test.
Obsah kurzu
- Subjekty poskytující podporu v ČR
.
- Formality spojené s podáváním žádostí
.
- Formulace projektových žádostí
.
- Argumentace k získání podpory od veřejných institucí
.
- Podpora zahraniční spolupráce
.
- Komunitární programy
.
- Přehled o podpoře kultury v ramci strukturální pomoci EU
.
- Hodnocení výsledků projektů, evaluace
.
- Logický rámec projektu
.
- Konzultace projektů studentů
.
- Zlomvaz - dotace, granty, přikladový projekt.
Výsledky učení
Studenti získají znalosti o možnostech získání grantové a dotační podpory pro realizaci projektů, o grantovém cyklu, způsobu koncipování projektových žádostí a související argumentace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, MK 2006, ISBN 80-86310-62-0
SMOLÍKOVÁ, Marta ed. Management umění,VSUP, 2008, ISBN 978-80-86863-24-5
SMOLÍKOVÁ, Marta, Kulturní neziskové organizace v ČR a podpora umění, SAD XIV/4 a http://www.proculture.cz
Otevřená společnost, o.p.s. www.proculture.cz ISSN 1214-8369
Výroční zprávy ministerstva kultury
Informace o poskytování dotací NNO (ke stažení na https://www.proculture.cz/knihovna/)


Econnect o.s. , http://nno.ecn.cz
Česká kancelář programu Culture, http://www.proculture.cz

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206ISU1 - Infrastruktura umění 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2PT
3
zkouška
 přednáška  

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Splnění předmětu je podmíněno 80% docházkou, vypracováním seminární práce a složením ústní zkoušky.
Obsah kurzu
Osnova:
- Transformace infrastruktury umění po roce 1989.
- Transformace  divadelního systému.
- Veřejná kulturní služba.
- Interpretace statistických divadla v ČR.
- Kultura a ekonomika s přihlédnutím k trhu práce.
- Satelitní účty kultury ČR.
- Granty a programy.
- Neziskový sektor a jeho financování.
- Právní formy provozování profesionální umělecké činnosti v ČR.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s infrastrukturou umění, její proměnou a funkcí v ČR.

1. Student se bude orientovat ve vývoji a současné situaci infrastruktury umění v České republice.
2. Student získá znalost kulturního systému v ČR s přihlédnutím k celé oblasti performing arts.
3. Student bude znát modely financování, modely správy a řízení a legislativních podmínek v České republice.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- Kulturní politika ČR 2016-2020
- Dotační tituly MK ČR a HMP. Ekonomicko-správní fakulta MU, 2007.
- Dostál, P. a Kislingerová, E. a kol. Ekonomika kultury. Praha: Nakladatelství Oeconomica VŠE, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2
- Kaiser, M. M. Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2
- Nekolný, B. Formace transformace. Praha: Svět a divadlo, 2003, sv.4 – 6. 
- Souček, E. a Ježdík, V. a Chlad M. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Praha: Institut umění- Divadelní ústav, 2007.
- Smolíková M. ed. Management umění. Praha: ProCulture, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5

Doporučená literatura:
- Holanová, B. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.
- Sedmihradská, L. Financování kultury a Praha (1. + 2. díl). Praha: IPR, 2017. ISBN 978-80-87931-68-4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KMD1 - Kreativní management v divadle 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


48S
3
zkouška
   

Vyučující
Mgr. art. Adriana CIESLAKOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity sú udelené na základe:
- aktivity na seminároch,
- vypracovaní záverečnej práce,
- prezentácie,
- záverečnej skúšky.

Semester bude ukončený skúškou. Hodnotené okrem prítomnosti na hodinách bude aj miera aktívneho zapojenia a záujmu, kvalita odovzdaných seminárnych prác a prezentácia projektu na seminári.
Obsah kurzu
Cieľom predmetu propedeutického charakteru je osvojenie poznatkov a nadobudnutie vedomostí a zručností na tému kreatívnych možností managementu divadla. Predstavenie rôznych ciest práce s kreativitou, individuálnou, skupinovou, rovnako ako viažucou sa k celej organizácii. Okrem teoretickej explikácie je významnou súčasťou seminárov interaktívna forma hľadania týchto možnosti v sebe a v projektoch, ktoré sa nás aktuálne dotýkajú. 
Cieľom predmetu je aj rozšírenie teoreticko-praktického záberu smerom k väčšej miere slobody pri realizácii vlastných projektov a prístupu k tvorivej práci a smerom od tradičného prerozdelenia úloh v divadelnej prevádzke.
Predmet so silnou orientáciou na osobnosť manažéra ako umelca opierajúci sa o možnosti interakcie jednotlivých divadelných činností a profesií a holistický pohľad na divadlo a mimojaviskové procesy a systémy.
Poznatky obsiahnuté v predmete sú aplikovateľné nielen pre divadlá verejnej správy, ale aj súkromný sektor a neziskové organizácie. Zmyslom predmetu nie je poskytnúť univerzálny návod, ale podnety, informácie, poznatky a skúsenosti, nad ktorými môžeme ďalej premýšľať. 

Osnova predmetu: 
- Prirodzená tvorivosť ľudí, schopnosť poznávania a interaktivita v človeku.
- Kritériá kreativity, bariéry kreativity, špecifické črty kreatívnych ľudí.
- Divadlo ako živý organizmus, divadlo ako systém.
- Aktuálne tendencie v problematike, prepojenia na oblasť divadla.
- Kreativita a inovácie, prepojenia na oblasť divadla.
- Rozvoj vlastnej tvorivosti, kreatívny manager.
- Vedenie kreatívnych ľudí, práca s ľuďmi.
- "Kreatívna organizácia" (znaky, metódy a postupy).
- Manager ako umelec (tvorivý člen tímu).
- Možnosti synergie s ostatnými divadelnými profesiami.
- Produkčná dramaturgia (projektov).
Výsledky učení
1. Študent si osvojí poznatky a nadobudne vedomosti a zručnosti na tému kreatívnych možností v managemente divadla.
2. Študent prejde procesom od odhaľovania možností vlastnej tvorivosti, cez tvorivosť skupinovú a jej podporu v tíme, až po tzv. "kreatívnu organizáciu", jej znaky, metódy a postupy. 
3. Študent získa možnosť vnímať svoje zvláštne miesto v tvorivom procese, v ktorom osobnosť manažéra je prítomná už od prvých momentov nového projektu (divadelného súboru, inscenácie, festivalu, atď.) v kreatívnych javiskových aj mimojaviskových procesoch.
Studijní literatura a studijní pomůcky
BING, R.: 5000 večeru v opeře. 2.vyd. Praha: Supraphon, 1988. 327 s. 09/21. 02-008-88.
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
GLADWELL, M.: Mžik. Jak myslet bez přemýšlení. Dokořán. 2005. 235 s. ISBN 978-80-7363-097-3
HOSPODÁŘOVÁ, I.: Kreativní management v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2008.136 s. ISBN: 978-80-247-1737-1
MIKULÁŠTÍK, M.: Tvořivost a inovace v práci manažera. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-2016-6
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
SENGE, P. 2007. Páta disciplína, teórie a praxe učíci se organizace. Praha: Management Press, 2007. 436 s. ISBN 978-80-7261-162-1.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206LVK1 - Kultura a legislativa 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zápočet
   

Vyučující
JUDr. Kateřina KALISTOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělen na základě docházky alespoň 60% a odevzdáním seminární práce.
Obsah kurzu
I. Legislativní proces v ČR na příkladech norem v oblasti kultury:
- ministerstvo kultury,
- vláda,
- parlament.
II. Zákony a podzákonné předpisy jako nástroje řešení kulturních procesů.
III. Proces veřejných konzultací s odbornou veřejností před začátkem legislativních prací.
IV. Zákon č.203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury.
V. Legislativa a její místo v Státní kulturní politice na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025).
Výsledky učení
Výsledkem učení je znalost základních předpisů v oblasti kultury a procesy jejich vzniku, schvalování a uvádění do praxe.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Zákony v oblasti kultury.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KRM - Kultura jako součást rozvoje města 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
MgA. David KAŠPAR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Splnění předmětu je podmíněno seminární prací, prezentací na semináři, docházkou alespoň 75 % a písemnou zkouškou.
Obsah kurzu
1. Úvod do tvorby strategie města, metodiky přípravy a realizace strategie.
2. Koncepty a teorie rozvoje měst prostřednictvím kultury.
3. Mapování kulturních odvětví a kreativní ekonomiky ve městech.
4. Příklady rozvoje měst prostřednictvím kulturních projektů.
5. Příklady rozvoje měst prostřednictvím kulturních projektů.
6. Prezentace seminárních prací.
7. Evropské hlavní město kultury a varianty ve světě.
8. Proces kandidatury a výběru kandidátů.
9. Management EMHK, investiční projekty.
10. Marketing EHMK.
11. Program EHMK, Evropský rozměr a koncept „město a občané“.
12. Evaluace EHMK.
13. Test / zápočet.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a aktuálními koncepty rozvoje měst prostřednictvím kultury s důrazem na projekt Evropské hlavní město kultury a jeho další varianty.

1. Student bude znát pojmy, koncepty a příklady projektů rozvoje měst prostřednictvím kultury.
2. Student bude schopen popsat proces kandidatury na projekt Evropské hlavní město kultury a pojmenovat kritické momenty tohoto procesu.
3. Student získá dovednost orientovat se v aplikaci kulturních politik na projekty rozvoje měst a připravit nabídku projektu pro jeho realizátory. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- European Capitals of Culture 2020 to 2033: A guide for cities preparing to bid. Evropská komise [online]. Brusel: Evropská komise, 2012, 2012 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/capitals-culture-candidates-guide_en.pdf
- JACOBS, J. Smrt a život amerických velkoměst. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Přeložil Jana SOLPEROVÁ. Dolní Kounice: MOX NOX, c2013. ISBN 978-80-905064-4-2
- MONTGOMERY, Ch. Happy city: transforming our lives through urban design. New York: Farrar, Straus and Giroux, [2013]. ISBN 978-0374168230
- PATEL, K. K. The cultural politics of Europe: European capitals of culture and European Union since 1980. New York: Routledge, c2013. ISBN 978-0415521499
Evaluační zpráva projektu Plzeň 2015. Plzeň 2015 [online]. Plzeň: Plzeň 2015, zapsaný ústav, 2016 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://drive.google.com/open?id=0B9kVKmCgi_CtZTJmTE90OTRjTTQ 

Doporučená literatura:
- WÅHLIN, N. a KAPSALI, M. a NÄSHOLM M. H. a BLOMQUIST, T. Urban strategies for culture-driven growth: co-creating a European capital of culture. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, [2016]. ISBN 9781783479375

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KDP1 - Kulturní diplomacie 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zápočet
   

Vyučující
MgA. Ladislav PFLIMPFL, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělen na základě docházky alespoň 60% a odevzdáním seminární práce.
Obsah kurzu
1. Vymezení pojmu kulturní diplomacie, definice poslání a nástrojů kulturní zahraniční politiky a komunikace.
2. Národní identita, národní image, stereotypy, role kultury, propaganda, stručný náhled do historického vývoje kulturní a veřejné diplomacie.
3. Zájmové a cílové skupiny kulturní diplomacie.
4. Host.
5. Hlavní nástroje a zdroje kulturní diplomacie.
6. Branding, marketing v kulturní diplomacii.
7. Projektový management a komunikace v kulturní diplomacii: case studies.
8. Svět jako trh příležitostí pro kulturní diplomacii, mezinárodní akce.
9. Moderní zahraniční praxe, národní kulturní kampaně a platformy, prováděcí struktura, realizační proces.
10. Host.
11. Česká centra - poslání, struktura a možnosti spolupráce.
12. Host.
13. Prezentace a vyhodnocení týmových prací, plánování mezinárodní aktivity v rámci kulturně-diplomatické kampaně.
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Seznámit posluchače s posláním a nástroji kulturní a veřejné diplomacie v mezinárodním a českém kontextu s důrazem na moderní praxi, vč. vývoje moderní formy kulturní diplomacie.
2. Přiblížit posluchačům detailní institucionální strukturu, cílové a zájmové skupiny kulturní diplomacie v České republice a zahraničí a relevantní partnery a příležitosti pro kulturní manažery.
3. Představí posluchačům příklady, metody a možnosti sledování efektivity kampaní kulturní diplomacie.
4. Formou diskuse s hosty, manažery významných mezinárodních kulturních událostí konajících se v České republice, identifikovat a analyzovat rozsah využití potenciálu a podíl kulturně-diplomatické kampaně na úspěchu projektu.

Výstupy z učení:
1. Schopnost identifikovat a analyzovat zaměření a cíle kampaně kulturní diplomacie v kulturně-manažerské praxi.
2. Schopnost oslovení relevantních partnerů a napojení na relevantní zdroje v oblasti kulturní diplomacie.
3. Schopnost strategického, komplexního plánování projektu k uvedení v rámci kulturně-diplomatické kampaně.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- Melissen, Jan; Lee Donna; Sharp, Paul. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Studies in Diplomacy). New York: Palgrave Macmillan, 2007
- SNOW, Nancy; TAYLOR, M. Philip. Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge, 2009


Další literatura:
- Anholt, Simon. Brand New Justice: The Upside of Global Branding. Oxford: Elsevier, 2003
- Bound, Kirsten. BRIGGS, Rachel. Holden, John. JONES, Samuel. Cultural Diplomacy. Londýn: DEMOS, 2007
- COPELAND, Daryl. Guerilla Diplomacy, Rethinking International Relations. USA: Rienner, 2009
- Dinnie, Keith. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Oxford: Butterworth Heinemann, 2007
- Fisher, Ali; Brockerhoff, Aurelie. Options for influence, Global campaigns of peruasion in the new worlds of public diplomacy. Londýn: British Council, Counterpoint, 2007
- Leonard, Mark. Britain TM. Londýn: Demos, 1997 
- Leonard, Mark; Small, Andrew; Rose, Martin. British Public Diplomacy in the Age of Schisms.Londýn: Foreign Policy Centre, Counterpoint, 2005
- Leonard, Mark; Stead, Catherine; Smewing, Conrad. Public Diplomacy. Londýn: Foreign Policy Centre, 2002
- Nye, Joseph. Soft power, The Means To Success In World Politics. New York: Public Affairs, 2004
- Peterková, Jana, Veřejná diplomacie. Plzeň, Aleš Čeněk, 2008
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MMV1 - Management mezilidských vztahů 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


KURZ
3
zápočet
   

Vyučující
RNDr. Jiří Plamínek

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K získání zápočtu je třeba:
- aktivní účast na semináři v celém jeho rozsahu,
- krátké písemné zhodnocení přínosů kurzu (půl až jedna normostrana).

Obsah kurzu
Každý seminář je přizpůsoben konkrétní studijní skupině a jejím požadavkům. 
Věnuje se zejména z následující tématům:
- komunikace,
- vyjednávání,
- řešení konfliktů / problémů,
- vedení lidí,
- rozhodování,
- motivace.

Kurz nabízí například základní pravidla řešení konfliktů, usnadňuje zvládnutí jednotlivých stylů jednání a obranu vůči vyjednávacím trikům. Pomáhá v klíčových disciplínách vyjednávání jako jsou techniky sběru informací, analýzy zájmů a moci, tvorby alternativních scénářů, volby postupu v obtížných situacích nebo volby strategie v nejistých podmínkách.
Dále se kurz zabývá tím, jak vznikají základní vzorce lidského vztahového chování - tedy soupeření, spolupráce, obětavosti, destrukce a pasivity - a jak jim podle potřeby buď pomáhat na světlo světa nebo zabraňovat jejich vzniku a šíření.
Kurz také přirozeně vede k úvahám o firemních kulturách, způsobech hodnocení lidí a výkonů nebo o volbě stylu řízení lidí v závislosti na povaze manažera, podřízených, řešených úloh a firemní kultury. 
Další část programu rozebírá dvě klíčové podmínky dobré spolupráce v týmu - tedy sdílení cílů a cest a rozmanitosti lidí a rolí - a sleduje malý zázrak vzniku synergie, tedy jevu, jehož přítomnost činí ze skupiny skutečný tým.
Výsledky učení
Kurs je zaměřen na dovednosti k úspěšnému vedení a řízení lidí, vyjednávací dovednosti a řešení konfliktů. Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každé skupině studentů se cíle výuky mírně liší. 
Očekávaným důsledkem kursu jsou například lepší výsledky vyjednávání (tedy výhodnější parametry sjednaných dohod) a - vzhledem k zaměření kursu na práci s komplexní spokojeností účastníků - i vyšší stabilita dohod (tedy méně snah dohody měnit a bojkotovat).
Kurz dále vede účastníky ke schopnosti dobře definovat problémy (a neřešit problémy zástupné, neřešitelné nebo nejednoznačné), analyzovat je (pochopit příčiny a další souvislosti a definovat kritéria úspěšného řešení) a použít rozumné techniky pro generování možností řešení, jejich třídění a hodnocení a konečně pro rozhodnutí, co a jak bude realizováno v praxi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Plamínek, J.: Konflikty a vyjednávání (Grada, 2009)
Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem
Plamínek, J.: Tajemství motivace
Plamínek, J.: Vedení porad  
Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování
Plamínek, J.: Teorie vitality
Plamínek, J.: Synergický management
Plamínek, J.: Komunikace a prezentace
Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí
Plamínek, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres
Plamínek, J.: Řízení podle kompetencí

další viz www.jiriplaminek.cz
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MIN1 - Manažerská informatika 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Jaroslav POLÁČEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě docházky, splnění testu a zkoušky.
Obsah kurzu
V rámci předmětu se studenti seznámí s následujícími tématy: 
- principy efektivní práce v digitálním prostředí
,
- timemanagement
,
- informační kanály a nástroje a jejich specifika
,
- možnosti pracovních nástrojů systémů Microsoft a Google
,
- IT nástroje pro řízení projektů
,
- pokročilé ovládání kancelářských alikací MS Office
.

Výsledky učení
Absolvent předmětu 
- pochopí výhody a nevýhody práce v digitálním prostředí,
- pozná projektový SW jako nástroji pro práci spíše než jako o aplikaci spotřebovávající čas,
- naučí se pracovat s kancelářským SW
,
- naučí se využívat pracovní systémy (na příkladu řešení firem Microsoft a Google).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Očenášek, Vladimír a kol. S počítačem do Evropy. Computer Press. 2. aktualizované vydání, 2007. ISBN: 978-80-251-1844-3
Očenášek Vladimír a kol. Informatika I - Cvičení MS Office 2007. skripta PEF ČZU v Praze. 2010. ISBN 978-80-213-1990-5
Sylabus projektu ECDL - mezinárodní testování počítačové gramotnosti. [on/line][cit. 5.4.2011] <www.ecdl.cz> 
Očenášek V. a Vaněk, J. a kol. Řešené příklady pro MS Excel 2013, Powerprint. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 158 stran. ISBN 978-80-87994-55-9
Očenášek V. a Vaněk, J. a kol., Řešené příklady pro MS Word 2013, Powerprint. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 158 stran. ISBN 978-80-87994-66-5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

305MM1 - Mediální management 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


12PS
2
zápočet
 přednáška  

Vyučující
MgA. Kateřina FRIČOVÁ ; doc. MgA. Ivo MATHÉ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Průběžná a závěrečná diskuse. V případě docházky pod 75 % - test, seminární práce.
Obsah kurzu
OSNOVA

1. Úvod do předmětu, jaké jsou možnosti podnikání v médiích.
2. Základní rozdíly mezi médii veřejné služby a komerčními
3.  Přehled zákonů potřebných pro vedoucí pracovníky v médiích
4. Způsoby financování jednotlivých médií
5. Možnosti a odlišnosti prodeje reklamní plochy
6. Další možnosti získávání potřebných financí
7. Možnosti, které přinesla digitalizace, změny z DVB T na DVB T2. Proč se nedaří digitalizovat rádia.
8. Nová média. Odlišnosti v produkci pro klasické TV a TV typu Stream.
9. Výběr tématu, scénáře, týmu v souvislosti se stopáží vhodné pro internetové platformy.
10. Řízení bez znalostí relevantních výzkumů není možné. Výzkumy sledovanosti – denní výsledky, afinity, ATS...
11. Výzkumy čtenosti printů a jejich internetových platforem.
12. Radioprojekt – poslechovost rádií. Trendy, podcasty. Problematičnost CATI.
13. Nepřítomnost jednotné měny výzkumu u internetu – důsledky, snaha SPIR
14. Crossmediální měření. Proč se stále nedaří, má budoucnost?

Úvodem každé výuky bude studenty připravený přehled aktualit z oboru.
Pozváni budou i hosté – např. ředitel/obchodní ředitel mediální agentury, ředitelé jednotlivých typů médií, pracovníci z výzkumných agentur

Výsledky učení
Studenti získají postupně znalosti, které musí ovládat řídící pracovník v oblasti médií.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Mediář.cz
mediaguru.cz
Ato.cz
unievydavatelu.cz
radioprojekt.cz
SPIR.cz
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MPL1 - Mediální politika a legislativa 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zápočet
   

Vyučující
Mgr. Michal PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou udělení zápočtu je:
- aktivita na seminářích,
- vypracování semestrální práce podle zadání.


Obsah kurzu
Mediální politika a legislativa v demokratické společnosti jako jeden ze základních pilířů realizace ústavního práva občanů na svobodu slova.
Média - jejich druhy a specifika.

Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s vývojem a současným stavem mediálního prostředí v ČR, od prvorepublikové demokracie přes totalitu k dnešní situaci. 
2. hledat a nalézat důvody pro propojení mediálního prostředí s politikou, a to v celém období vývoje jednotlivých typů a druhů médií doma i ve světě, zejména v Evropě.

Studijní literatura a studijní pomůcky
- CHALOUPKOVÁ, HOLÝ: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (komentář) - C.H. Beck 2004, 

ZÁKONY V PLATNÉM ZNĚNÍ:
- tiskový
- o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- o České televizi
- o Českém rozhlase
- o ČTK
- o regulaci reklamy
- o politických stranách
- volební zákony
- telekomunikační zákon
- zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
- zákon o audiovizuálních službách na vyžádání - Sbírka zákonů

Mezinárodní předpisy a směrnice:
- direktiva EU o televizi bez hranic
- doporučení Rady Evropy o vysílání veřejné služby
- koordinace kmitočtových spekter a další a další....
- Veřejná služba ve veřejnoprávních mediích (sborník textů) Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002 - Česká media a Votobia Praha 2003
- Česká media 2003, 2004, 2005 (ročenky mediálních událostí)
- Česká media a Votobia Praha 2004
- Výroční zprávy Rady ČT a Rady ČRo o činnosti České televize a Českého rozhlasu - internetové str. R ČT a R ČRo
- 10 let v českých mediích(sborník esejů) Kolektiv autorů Newton IT 2005
- Financování digitálního vysílání (sborník textů) Česká media 2005

Ročenky ČT a ČRo - internet, servery Česká media, Radiotv, atd.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MPL2 - Mediální politika a legislativa 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Michal PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Vypracování a prezentace další semestrální práce,
- ústní zkouška.

Obsah kurzu
Mediální politika a legislativa v demokratické společnosti jako jeden ze základních pilířů realizace ústavního práva občanů na svobodu slova.
Mediální legislativa, regulace médií - politický, technický, či právní problém?

Výsledky učení
1. Hledat a nalézat důvody pro propojení mediálního prostředí s politikou, a to v celém období vývoje jednotlivých typů a druhů médií doma i ve světě, zejména v Evropě,
2. seznámit posluchače s nejdůležitějšími právními normami, týkajícími se médií a s procesem jejich zrodu a tvorby.

Studijní literatura a studijní pomůcky
- CHALOUPKOVÁ, HOLÝ: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (komentář) - C.H.Beck 2004, 

ZÁKONY V PLATNÉM ZNĚNÍ:
- tiskový
- o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- o České televizi
- o Českém rozhlase
- o ČTK
- o regulaci reklamy
- o politických stranách
- volební zákony
- telekomunikační zákon
- zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
- zákon o audiovizuálních službách na vyžádání

Mezinárodní předpisy a směrnice:
- direktiva EU o televizi bez hranic
- doporučení Rady Evropy o vysílání veřejné služby
- koordinace kmitočtových spekter a další a další.
- Veřejná služba ve veřejnoprávních mediích (sborník textů) Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002 - Česká media a Votobia Praha 2003
- Česká media 2003, 2004, 2005 (ročenky mediálních událostí)
- Česká media a Votobia Praha 2004
- Výroční zprávy Rady ČT a Rady ČRo o činnosti České televize a Českého rozhlasu - internetové str. R ČT a R ČRo
- 10 let v českých mediích(sborník esejů) Kolektiv autorů Newton IT 2005
- Financování digitálního vysílání (sborník textů) Česká media 2005
- Ročenky ČT a ČRo - internet, servery Česká media, Radiotv, atd.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206EIP - Mezinárodní perspektivy managementu živého umění 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


12S
2
zápočet
   

Vyučující
Paul BOURNE

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K úspěšnému splnění předmětu je student povinnen: 
- aktivně se zúčastnit alespoň 5 ze 6 seminářů,
- odevzdat seminární práci.

Obsah kurzu
I. Současná kultura ve Velké Británii:
- Pohled na aktuální dynamiku současných uměleckých institucí ve Velké Británii se zvláštním zaměřením na nabídku Performing Arts ve všech měřítcích od národních až po místní organizace. Jak vypadá celkový ekosystém? Jak se daří produkčním společnostem, jako je divadlo nové dramatiky Menagerie a místům, jako je The Cambridge Junction (hudba, divadlo a tanec) přežívat a prospívat?

II. Financování kultury a kulturní politika ve Spojeném království a v Evropě:
- Financování kultury se vyvíjí a princip "přežití nejschopnějších" je ve všech oblastech živého umění kombinován se snahou o "rozmanitost a inkluzi". Jaké jsou nové priority a zájmy finančních podporovatelů – zejména hlavního poskytovatele grantů a dotací ve Spojeném království - Arts Council England?

 III. Umění jako podnikání? Klíčová hodnota umění:
- Co diváky láká na živém umění? Jak si je přitáhneme, vychováme a uchováme? Jaká je hodnotová nabídka každé organizace a projektu, které produkují, a jak tuto nabídku 'prodávají' umělcům, publiku, sponzorům a podporovatelům?

IV. Obchodní modely pro umělecké organizace:
- Jaké nové obchodní modely se v nově se formujícím ekosystému nabízejí pro organizace v performing arts?  Podíváme se na nedávné příklady z celé Evropy shromážděné  prostřednictvím projektu New Business Model Initiative organizace Trans Europe Halles, včetně příkladů expanze do oblasti vzdělávání skrze umění. 

V. Festivaly – management festivalů a diváci:
- Pohled na řízení festivalů různých měřítek od The Edinburgh Fringe po Glastonbury, včetně pořádání univerzitních festivalů a komunitních oslav. Jaké jsou výzvy a příležitosti v managementu publika, umělců a financí?

VI. Turné a spolupráce – národní a mezinárodní projekty:
- Turné ve Velké Británii a po celé Evropě. Jaké jsou příležitosti a výzvy koprodukcí a zájezdových turné nových inscenací a dalších projektů v Performing Arts na festivalech a při krátkodobých hostováních? Jak jsou financovány, uváděny na trh a řízeny logisticky?
Výsledky učení
Student získá přehled o aktuálních tématech v různých oblastech managementu performing arts ve Spojeném království.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Langley, D., Royce, S.:Business planning guidance for arts and cultural organisations (dostupné v e-knihovně KP DAMU)
Bourne, P.: Arts and Business, rozhovor in Moderní řízení, červenec - srpen 2017 (dostupné v e-knihovně KP DAMU)

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MAU1 - Média a umění 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Vlastimil JEŽEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě:
- přípravy na semináře,
- aktivity na seminářích,
- obhajoby seminární práce (zpracování, prezentace v rámci semináře).

Obsah kurzu
1. Umění v médiích.
2. Média v umění.
3. Guerilla a virální komunikace.
4. Nová média a sociální sítě.
5. Specifika televizní a rozhlasové kritiky.
6. Česká kulturní periodika.
7. Mediální glosáře, periodika na internetu.
8. Mediální trh v České republice.
Výsledky učení
1. Prohloubit znalosti posluchačů v segmentu vzájemného působení médií a umění.
2. Prohloubit znalost struktury českých médií s kulturním zaměřením, včetně správného vyhodnocování dopadu publicity v nich (čtenost, tištěný a prodaný náklad, poslechovost, sledovanost, návštěvnost).
2. Zvýšit schopnost posluchačů úspěšně komunikovat s médii.
3. Seznámit posluchače s možnostmi i limity užívání netradičních forem komunikace (např. guerillová nebo virální komunikace).
4. Prohloubit schopnost posluchačů aktivně užívat tzv. nová média a sociální sítě v marketingové praxi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Thomas Patalas: Guerillový marketing, Grada Publishing, Praha 2009
Jan Jirák, Barbara Köpplová: Masová média, Portál, Praha 2009
Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii, Grada Publishing, Praha 2012
Lukáš Urban, Josef Dubský, Karol Murdza: Masová komunikace a veřejné mínění, Grada Publishing, Praha 2011
David Giles: Psychologie médií, Grada Publishing, Praha 2012
Irena Reifová: Slovník mediální komunikace, Portál, Praha
Jan Jirák, Vlastimil Ježek: Média a my, AMU, Praha, 2014 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PMD1 - Prezentační a mediální dovednosti 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


3T
2
zápočet
   

Vyučující
Petr STUDENOVSKÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích.
- Během semestru se od posluchačů očekává základní přehled o událostech, které jsou v daném období prezentovány tištěnými a elektronickými médii na celostátní úrovni
.
- Podmínky úspěšného absolvování předmětu: aktivní účast na seminářích.
Obsah kurzu
1. Role médií v současném světě
.
2. Jak dosáhnout pozitivních výsledků při komunikaci s médii
.
3. Vztah formy a obsahu novinářského sdělení
.
4. Hlavní rizika při komunikaci s médii
.
5. Jak reagovat na nečekanou otázku
.
6. Jak se vyhnout odpovědi na otázku
.
7. Komunikace v krizových situacích.
Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s hlavními zásadami novinářského vidění světa
.
2. Naučit posluchače správným návykům při komunikaci s médii
.
3. Seznámit posluchače s riziky, která vyplývají z komunikace s médii, a naučit je, jak těmto rizikům čelit.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008
Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007
Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995
Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994
Kraus, J. : Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004
Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999
Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004
Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998
McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000
Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010
Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003
Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010
Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006
Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PMD2 - Prezentační a mediální dovednosti 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


3T
2
zkouška
   

Vyučující
Petr STUDENOVSKÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích
.
Během semestru se od posluchačů očekává příprava a předvedení minimálně jedné prezentace na libovolné téma. Ústní zkouška ve formě závěrečné prezentace. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích a ze 70 % z hodnocení závěrečné prezentace. Pro hodnocení prezentace jsou rozhodující prezentační dovednosti, nikoli obsah prezentace.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích.
Obsah kurzu
1. Role komunikace v současném světě
.
2. Komunikační řetězec a jeho hlavní články
.
3. Tři základní komunikační potřeby člověka
.
4. Vztah formy a obsahu sdělení
.
5. Hlavní zásady pro úspěšnou prezentaci
.
6. Práce s technikou při prezentaci
.
7. Šum a zpětná vazba
.
8. Praktický nácvik
.

Výsledky učení
Naučit posluchače správným návykům při přípravě a realizaci veřejné prezentace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008
Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007
Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995
Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994
Kraus, J. : Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004
Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999
Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004
Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998
McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000
Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010
Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003
Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010
Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006
Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PST1 - Producentská dramaturgie 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Mgr. Doubravka SVOBODOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě:
- aktivity na přednáškách/cvičeních/seminářích,
- vypracování semestrální práce,
- prezentace.
Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích (80% účast), zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu.
Obsah kurzu
- Teoretické i praktické osvojení terminologie a kategorií.
- Rozbor nejvýznamnějších forem dramatu v současném kontextu.
- Dramatická situace, děj, syžet, fabule, dramatická postava, dramaturgická postava.
- Dramaturgicko-režijní koncepce.
- Společné čtení a analýza textů.
- Řízená diskuse s praktikujícími dramaturgy divadel.

Výsledky učení
Cíle předmětu:
Podrobně seznámit studenty s konkrétními úkoly dramaturga v různých typech divadelního provozu (repertoárové divadlo, divadelní soubor bez stálé scény, projekt, festival atd.) včetně základní propedeutiky práce s námětem, textem a překladem a osvojení si terminologie. 

Výstupy:
V tomto předmětu se posluchači teoretickým i praktickým způsobem seznámí s principy dramaturgie repertoárových divadel, divadelních souborů bez stálé scény, projektů atd., tak aby dovedli v praxi odborně posoudit a smysluplně ovlivňovat práci tvůrčího týmu, chápat dramaturgii nejen jako praktickou službu jednotlivým inscenacím, ale jako disciplínu, která významně ovlivňuje hledání a formování uměleckého programu divadla. Některé semináře probíhají za účasti dramaturgů z praxe formou řízeného rozhovoru.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Jan Císař: Základy dramaturgie 1 (Situace), Praha 1999; 
Jan Císař: Základy dramaturgie 2 (Postava); 
Praktická dramaturgie, Praha 1996; 
Milan Lukeš: Umění dramatu, Praha 1987; 
J. L. Styan: Prvky dramatu, Praha 1964; 
Brook, P.: Prázdný prostor; Panorama; Praha 1988; 
Císař, J.: Člověk v situaci; ISV; Praha 2000; 
Pavis, Patrice: Divadelní slovník; Praha 2003;
Zdeněk Hořínek : Úvod do praktické dramaturgie, Praha 1980;
Přemysl Rut: Tři naučení z jednoho příběhu: úvod do dramaturgie. In Disk, svazek 10/2004

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSM1 - Producentský seminář 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů, aktivní účast v diskusích a jedna zhruba 20minutová prezentace před ostatními studenty na předem zadané téma. Studium je v zimním semestru zakončeno zápočtem.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta.

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku.

Cíle studia:
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu.
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů.


Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta
.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSME2 - Producentský seminář 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
V průběhu semestru je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů (jak na bloku seminářů s hosty, tak v rámci prezentací studentů), jedna cca 20minutová prezentace v průběhu semestru před ostatními studenty na předem zadané téma vztahující se k tématickému zaměření daného semestru a aktivní účast v diskusích. Studium je zakončeno zápočtem, který probíhá formou veřejné 20minutové týmové  prezentace na zadané téma před ostatními studenty. Účast na celém bloku závěrečných zápočtových prezentací je povinná pro všechny studenty. Celkové hodnocení se skládá z 25 % z hodnocení aktivity na seminářích, z 25 % z hodnocení prezentace v průběhu semestru a z 50 % z hodnocení závěrečné veřejné prezentace.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta. 

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku. 

Cíle studia: 
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu. 
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů. 

Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSM3 - Producentský seminář 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů, aktivní účast v diskusích a jedna zhruba 20minutová prezentace před ostatními studenty na předem zadané téma. Studium je v zimním semestru zakončeno zápočtem.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta. 

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku. 

Cíle studia: 
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu. 
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů. 


Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PSME4 - Producentský seminář 4 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Štěpán KUBIŠTA ; MgA. David MÍREK, Ph.D. ; MgA. Petr PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
V průběhu semestru je vyžadována povinná účast na 75 % seminářů (jak na bloku seminářů s hosty, tak v rámci prezentací studentů), jedna cca 20minutová prezentace v průběhu semestru před ostatními studenty na předem zadané téma vztahující se k tématickému zaměření daného semestru a aktivní účast v diskusích. Studium je zakončeno zápočtem, který probíhá formou veřejné 20minutové týmové  prezentace na zadané téma před ostatními studenty. Účast na celém bloku závěrečných zápočtových prezentací je povinná pro všechny studenty. Celkové hodnocení se skládá z 25 % z hodnocení aktivity na seminářích, z 25 % z hodnocení prezentace v průběhu semestru a z 50 % z hodnocení závěrečné veřejné prezentace.
Obsah kurzu
Výuka probíhá metodou získávání znalostí a zkušeností skrze osobní setkání s konkrétními osobnostmi, které mohou posluchačům posloužit jako vzory a inspirovat je v jejich vlastní budoucí práci. Předpokladem je aktivní participace studenta. 

Každý semestrální blok seminářů je věnován jednomu tématu. K tomuto tématu jsou zvány celkem 4 producentské osobnosti, které jsou hosty tohoto semináře. Součástí jsou kromě výkladu hosta také ukázky jeho práce, archivní materiály, video a audio záznamy, fotografie apod. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit v uměleckém provozu. Semináře jsou doplněné prezentacemi studentů na předem zadaná témata k danému tématickému bloku. 

Cíle studia: 
1. Seznámit studenty s nejvýraznějšími současnými českými producentskými osobnostmi a osobnostmi kulturního managementu, které dokázaly výrazně ovlivnit vývoj a chápání managementu kulturních projektů v českém měřítku. 
2. Představit vybrané současné zahraniční osobnosti kulturního managementu. 
3. Rozšířit povědomí o nezastupitelné úloze osobností producentů pro vznik a existenci uměleckých projektů.
Výsledky učení
1) Student získá potřebné znalosti z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém divadle, performing arts a kultuře obecně;

2) student získá dovednost analyzovat prostředí živého umění v Česku i v zahraničí a aplikovat znalosti do své producentské praxe;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za koncepční přípravu obsahové náplně a programové skladby akce, spoluzodpovědné za sestavení uměleckého týmu, obsazení a umělecký výsledek projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Cihlář, O., Jordan H.: Orbis cirkus, NAMU, Praha 2014

Cikánek, M., Žáková, E., Lehečková, E., Jaurová, Z., Bednář, P.: Kreativní průmysly - příležitost pro novou ekonomiku II, Institut umění - Divadelní ústav, Praha, 2013

Dvořák, J., Kreativní management pro divadla, aneb, O divadle jinak: Kapitoly k tématu realizace divadla. Praha: Pražská scéna, 2004

Chládková, B. Divadelní systémy v Evropě. Praha: Divadelní ústav, 2001

Ljubková M. a kol.: Šťastná generace. Režiséři z alterny., Pražská scéna, 2014

Nekolný B.: Studiové divadlo a jeho české cesty. Praha: Scéna, 1991

Smolíková M. ed., Management umění. Praha: ProCulture, 2008

Šesták J.: Divadlo - kultura - podmínky (Osobní zkušenost), Edice disk, KANT, 2012

Václavová, D., Žižka, T.: Site Specific, Pražská scéna, Praha 2008

a další dle zaměření konkrétní osobnosti - hosta

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206SOD1 - Seminář historie a teorie divadla 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


1PT+1ST
2
zkouška
seminář přednáška  

Vyučující
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpoklad úspěšného zakončení předmětu:
- účast na přednáškách/seminářích,
- absolvování závěrečného písemného testu / ústní zkoušky.

Obsah kurzu
Osnova (témata přednášek a seminářů):
- Řecké divadlo (referát: charakteristika řecké tragédie (mýtus, forma, hrdina), a komedie na příkladě Sofoklova Oidipa a Aristofanových Žab).
- Římské divadlo (referát: dva pohledy na římskou komedii – Plautus a Terentius).
- Divadlo ve středověku (referát: středověká moralita (Everyman) a žánrový synkretismus).
- Italské renesanční divadlo, komedie dell´arte, Goldoni a Gozzi (referát: Reforma CD´A podle Goldoniho a Gozziho – rozdílnost přístupu na příkladech her Sluha dvou pánů a Princezna Turandot).
- Alžbětinské divadlo a Shakespeare (referát: žánrové vrstvení Shakespearovy dramatické tvorby a jeho charakteristika na příkladech her).
- Divadlo španělského zlatého věku (referát: Lope de Vega a kolektivní hrdina a otázka cti ve hře Fuente ovejuna, pojem „theatrum mundi“ v Calderónově hře Velké divadlo světa).
- Francouzský klasicismus a osvícenství (referát: Molierova reforma komedie – od frašek a „skandálů“ k společensky apelativním hrám).
- Německé osvícenství – Lessing, Goethe, Schiller (referát: žánr tzv. Měšťanské truchlohry a archetyp cnostné dcery a milujícího otce na příkladech her Úklady a láska, Emilia Galotti).
- Evropský romantismus v divadle a dramatu (referát: Hugo a jeho manifest romantismu - Předmluva ke Cromwellovi a Hernani jako romantický hrdina).
- Realismus a naturalismus v evropském divadle (referát: Venkovské české drama a ženská hrdinka proti společenským konvencím).
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Prohloubit vědomosti získané z přednášek v rámci předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1, I. 2, II. 1, II. 2.  
2. Seznámit posluchače se základními teatrologickými pojmy v souvislostech historického vývoje divadla a dramatu a prohloubit jejich schopnost termíny aplikovat v praxi a odborném diskurzu.
3. Předmět je také přípravou na státní zkoušky z dějin divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura - publikace:
- BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění - Divadelní ústav, 2008. 948 s. ISBN 978-80-7106-576-0 (NLN)
- CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4
- FISCHER-LICHTE, E. Dejiny drámy : epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 520 s. ISBN 80-88987-47-4 (váz.)

Povinná literatura - divadelní hry:
- SOFOKLÉS, asi př Kr- př Kr. Král Oidipús. V nakl. ARTUR vyd. 1. Praha: Artur, 2010. 79 s. ISBN 978-80-87128-34-3
- SHAKESPEARE, W. Romeo a Julie. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2006. 151 s. ISBN 80-7108-278-3
- SCHILLER, F. Úklady a láska : [občanská tragédie. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2011. 127 s. ISBN 978-80-87128-63-3

Doporučená literatura:
- BOHADLOVÁ, K. Flaminio Scala a jeho Il Teatro delle Favole rappresentative v zrcadle doby : morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V.J. Proppa. Praha: Istituto Italiano di Cultura Libri, 2005. 111 s. ISBN 80-239-5410-5
- CARLSON, M. A. Dejiny divadelných teórií. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. 447 s. ISBN 80-88987-23-7
- HUGO, V. Předmluva ke Cromwellovi. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze KANT - Karel Kerlický, 2006. 99 s. ISBN 80-86970-07-8
- STEHLÍKOVÁ, E. Řecké divadlo klasické doby. Praha: Ústav pro klasická studia Československé akademie věd, 1991. 130 s. ISBN 80-901084-0-7.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206SOD2 - Seminář historie a teorie divadla 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


1PT+1ST
2
zkouška
seminář přednáška  

Vyučující
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení předmětu je účast na přednáškách/seminářích a složení ústní zkoušky.
Obsah kurzu
Osnova (témata přednášek a seminářů):
- A. P. Čechov a reforma K.S. Stanislavského (referát: Charakteristika čechovovského dramatu, základní tematické a formální východiska u prvních her a problém antihrdiny, jednoaktovek a komedií, pojmenování vlivů, které autor zanechal ve vývinu moderního dramatu/vznik MCHT v kontextu evropského hnutí, východiska psychologického realismu a reforma herectví podle Stanislavského).
- Symbolismus (referát:  E.G. Craig a jeho teoretické stati/ vývojové tendence dramatické tvorby Henrika Ibsena a Augusta Strindberga).
- České drama a divadlo 1900-1945  (referát: Konstituování moderní české režie u Kvapila a Hilara a její vliv na české herectví a scénografii/ české drama mezi válkami v dialogu s evropskými tendencemi (bratři Čapkové, Karel Čapek, Viktor Dyk, Vítězslav Nezval).
- Meziválečné avantgardy - Ruská avantgardní režie – (referát: osobnosti a poetika - Mejerchold a biomechanika, Tairov a syntetický herec, Vachtangov a fantaskní realismus).
- Meziválečné avantgardy - Česká a francouzská divadení avantgarda (referát: Francouzská avantgarda v díle Kartelu – osobnosti a poetika).
- Moderní americké divadlo (referát: O'Neill a etapy jeho dramatické tvorby (na příkladech her / vznik Syndikátu a divadelní producenti / Americká divadelní avantgarda).
- Moderní anglické drama a divadlo (referát: Britská coolness dramatika (charakteristika tematická a formální, na příkladech her / tendence v divadle a dramatu po druhé světové válce – hnutí, English stage company, Theatre workshop).
- Německé drama a divadlo 20. století (referát: vývoj dramatické tvorby Bertolta Brechta a koncept epického divadla).
- Absurdní drama a divadlo (referát: Základní tendence a východiska absurdního divadla podle M. Esslina, na příkladech jendotlivých autorů a her).
- Druhá divadelní reforma (referát: Divadelní vize A. Artuada / Koncept chudého divadla J. Grotowského / Divadlo smrti T. Kantora /  P. Brook a jeho tvorba po roce 1970).
- České drama a divadlo po roce 1945 a od druhé poloviny 20. století (referát: Hnutí malých scén a studiových divadel v 60. a 70. letech – divadla, režiséři, poetiky / české drama v dialogu s evropskou kulturou – Topol, Uhde, Havel, Smoček).
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Prohloubit vědomosti získané z přednášek v rámci předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1, I. 2, II. 1, II. 2. 
2. Seznámit posluchače se základními teatrologickými pojmy v souvislostech  historického vývoje divadla a dramatu a prohloubit jejich schopnost termíny aplikovat v praxi a odborném diskurzu.
3. Předmět je také přípravou na státní zkoušky z dějin divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura - publikace:
- BRAUN, K. Druhá divadelní reforma : studie. 1. vyd. Brno Praha: Městská knihovna v Praze Akademie múzických umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Institut umění - Divadelní ústav, 1993. 171 s. ISBN 80-7008-037-X.
- BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění - Divadelní ústav, 2008. 948 s. ISBN 978-80-7106-576-0 (NLN)
- CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4
- FISCHER-LICHTE, E. Dejiny drámy : epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 520 s. ISBN 80-88987-47-4 (váz.)

Povinná literatura - divadelní hry:
- ČECHOV, A. P. Tři sestry : drama o čtyřech dějstvích. Vyd. 1. Praha: Artur, 2001. 82 s. ISBN 80-86216-08-X
- SMOČEK, L. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho : [líčená komedie. Praha: ARTUR, 2010. 67 s. ISBN 978-80-87128-47-3.

Doporučená literatura:
- BROOK, P.  Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 230 s.
- JUST, V. Divadlo v totalitním systému : příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 679 s., XXXII s. fotografií. ISBN 978-80-200-1720-8
- SEMIL, M. Slovník světového divadla : 1945 - 1990. 1. vyd. Praha, Brno: Divadelní fakulta AMU Divadelní fakulta JAMU Institut umění - Divadelní ústav, 1998. 510 s. ISBN 80-7008-066-3
- SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie. III, Od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206TPD1 - Technické podmínky provozování divadla 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
3
zkouška
   

Vyučující
RNDr. Jan VESELÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Ústní zkouška z probrané látky.
Obsah kurzu
Osnova:
- Právní předpisy související s provozováním divadelní budovy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, technické normy).
- Právní předpisy související s provozováním divadelních technologií (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, technické normy).
- Právní předpisy související s provozováním divadelní výroby (zákony, nařízení vlády, vyhlášky, technické normy).
- BOZP (místní provozně bezpečnostní předpisy, směrnice, kategorizace prací...).
- PO (požární poplachová směrnice, požární řád, požární značení, směrnice, školení...).

Výsledky učení
Obsah výuky je zaměřen na potřeby managementu divadel:
1. Seznámit posluchače s technickými a bezpečnostními požadavky na stavby a další prostory pro divadlo.
2. Seznámit posluchače s technickými a bezpečnostními požadavky na technická zařízení pro provozování divadla (zejména jevištní technologie).
3. Seznámit posluchače s technickými a bezpečnostními požadavky na výrobní divadelní provozy.
4. Seznámit posluchače s principy a požadavky na PO a BOZP v divadelním provozu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 174/2001 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
NV 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
NV 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
NV 101/2005 Sb., o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
NV 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
NV 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky OZP
NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů
Vyhl. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Vyhl. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních
Vyhl. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhl. 19/1978 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhl. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
NV 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně
Vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhláška MV 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří
ČSN 91 8112 – Jevištní technologická zařízení
ČSN 73 0831 – Shromažďovací prostory
ČSN 73 5241 – Názvosloví pro kulturní objekty s hledištěm
...další normy

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206TGV1 - Technologie a výroba 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
2
zápočet
seminář   

Vyučující
RNDr. Jan VESELÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělován při splnění následujících podmínek:
- prezence na seminářích - minimálně 70%
,
- aktivní přístup ke studiu
,
- absolvování závěrečného testu s otevřenými otázkami (minimální počet bodů je stanoven při zadání testu).
Obsah kurzu
Osnova:
- Inscenační prostor
.
- Jevištní technologie a jejich vývoj
.
- Výroba scénických výprav
.
- Výroba kostýmních výprav
.
- Požární bezpečnost
.
- Bezpečnostní školení
.
- Příprava inscenace
.
- Zkouškový proces
.

Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s inscenačními prostory a profesemi divadelní praxe.
2. Seznámit posluchače s druhy jevištních technologií, včetně konkrétní ukázky na scénách pražských divadel
.
3. Seznámit uchazeče s dramaturgickým a repertoárovým plánem ve vazbě na přípravu inscenací, včetně zkouškového procesu a výroby výpravy.
4. Seznámit posluchače s požární ochranou a BOZP v divadelním provozu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Gregorini, Bedřich, Gregorini, Jindřich a Srstka, Jiří. Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra produkce, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.
Adamczyck : Základní pojmy divadelního prostoru
Vítek, Svetozar. Řízení a organizace divadla: určeno pro posl. fak. filmové a televizní a fak. divadelní. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 144 s.
Kolegar, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 68 s., 136 s. obr. příl. ISBN 978-80-86928-94-4.
HAWKINS, Pauline Menear and Terry. Stage management and theatre administration. Rev. ed. Oxford: Phaidon, 1988. ISBN 9780714825168.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206TGV2 - Technologie a výroba 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
2
zápočet
seminář   

Vyučující
RNDr. Jan VESELÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělován při splnění následujících podmínek:
- prezence na seminářích - minimálně 70%
,
- aktivní přístup ke studiu
,
- absolvování závěrečného testu s otevřenými otázkami (minimálně 51 % bodů)
,
- seminární práce - téma bude zadáno na úvodních seminářích.
Obsah kurzu
Osnova:
- Seminář 1.: Základní schémata a systémy technologií divadla.
- Seminář 2.-3.: Zvuk, ozvučování, zvukové technologie, zvukařské profese.
- Seminář 4.-5.: Praktický seminář se zvukovou technikou.
- Seminář 6.-7.: Světlo, osvětlování, světelné technologie, osvětlovačské profese.
- Seminář 8.-9.: Praktický seminář s osvětlovací technikou.
- Seminář 10.: Projekce, videotechnologie.
- Seminář 11.: Exkurze.
- Seminář 12.: Technická a scénická dokumentace.


Výsledky učení
1. Student dokáže určit základní součásti zvukové řetězce, rozumí jejich hlavní funkci a umí zapojit
 základní zvukovou aparaturu.
2. Student dokáže určit základní součásti řetězce osvětlovací aparatury, rozumí jejím hlavním funkcím a
 umí zapojit základní osvětlovací aparaturu.
3. Student dokáže určit základní součásti projekčního řetězce, rozumí jejch hlavní funkci a umí zapojit
 základní projekční systém.
4. Student zná jednotlivé technické a umělecko-technické divadelní profese (zvukařské, osvětlovačské,
 projekční) a náplň jejich práce.
5. Student chápe ekonomické aspekty používání divadelních technologií.ologií v divadle.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002- . sv. Studijní texty. ISBN 80-7331-906-3.
PEJCHA, Jiří a Jan ŠKUBAL. Zvuk v divadle: učební texty pro výuku předmětu Základy scénického zvuku. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005, 86 s. ISBN 80-869-2801-2
ŠUŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.
VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, c2008, 297 s. ISBN 978-80-86253-46-6

MORAN, Nick. Světelný design : pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. [Praha]: Institut
 umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. 240 s. ISBN
 978-80-7008-246-1 (váz.) · il. (převážně barev.)
KOLEGAR, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 68 s., 136 s. obr. příl. ISBN 978-80-86928-94-4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206TKD1 - Trénink komunikačních dovedností 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


K
2
zápočet
   

Vyučující
Ing. Jana LEDVINOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Plná účast na kurzu,
- osobní prezentace.
Obsah kurzu
I. blok
:
- Úvod, představení tématu
.
- Poskytování zpětné vazby.
- Aktivní naslouchání
.
- Zvládání konfliktních lidí
.

II. blok
:
- Diskusní techniky
.
- Nonverbální komunikace
.
- Úspěšná komunikace s dárcem
.

III. blok
:
- Vyjednávání.
- Mezikulturní komunikace. 
- Test osobnosti
.
- Zhodnocení a závěr
.
Výsledky učení
Kurz má za cíl posluchače zbavit nejistoty při osobní komunikaci, naučit lépe prosazovat své názory a zvládat komunikaci na všech společensko kulturních rovinách. Během kurzu projdou studenti situacemi, které jim budou připadat známé. Pomocí technik zvládání konfliktních situací, aktivního naslouchání, poskytování zpětné vazby a dalších získají dovednosti jak tyto situace zvládat. Vyzkouší si komunikaci s potenciálními dárci na místě. Naučí se vyjednávat tak, aby efektivně využili čas, který daná situace poskytuje a zároveň dosáhli toho co potřebují. Součástí semináře jsou příklady komunikace v jiných kulturách, studenti dostanou možnost se orientovat v mluvě těla. Získají také představu o diskusních technikách a rozlišování osobnosti a v neposlední řadě jak mluvit, aby jim už všichni rozuměli. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Pro kurz jsou sestaveny speciální výukové materiály.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206RUP1 - Řízení uměleckého provozu 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

1
2T
2
zkouška
   

Vyučující
Jiří ŠESTÁK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce.  
- Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho testu a jedné eseje.
- Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 60 % z písemné části zkoušky a 10 % z ústní části zkoušky.
Obsah kurzu
1. Struktura divadelní instituce (i vícesouborové).
2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem (zásady budování uměleckého souboru).
10. Divadelní instituce a zřizovatel.
11. Divadlo a zaměstnanec.
12. Divadlo a divák.
Výsledky učení
1. Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.
2. Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.
3. Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994
Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009
Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930
Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT - edice DISK, Praha 2013

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206RUB1 - Řízení uměleckého provozu II. 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
2
zkouška
   

Vyučující
Jiří ŠESTÁK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce.  
- Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho testu a jedné eseje.
- Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 60 % z písemné části zkoušky a 10 % z ústní části zkoušky.
Obsah kurzu
1. Struktura divadelní instituce (i vícesouborové).
2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem (zásady budování uměleckého souboru).
10. Divadelní instituce a zřizovatel.
11. Divadlo a zaměstnanec.
12. Divadlo a divák.
Výsledky učení
1) Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.
2) Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.
3) Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994
Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009
Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930
Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT - edice DISK, Praha 2013

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Specializace: Producentství
204ASD1 - Alternativy světového divadla 20. a 21. století 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zápočet
   

Vyučující
Doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA Lukáš, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou získání zápočtu za zimní semestr je 80% účast na seminářích. Podmínkou složení zkoušky v letním semestru a tedy i podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce  formou pětistránkové eseje reflektující obsah výuky za celý rok.
Obsah kurzu
Současná tvorba v oblasti scénických umění formou profilů tvůrců soudobého divadla, tance, výtvarného loutkového divadla.
Výsledky učení
Seznámit studenty s nejrůznějšími trendy současného světového divadla. Důraz je kladen především na rozmanitost současné divadelní tvorby a rozpouštění hranic mezi jednotlivými uměleckými formami. Se zvláštní pozornost je věnována postdramatickým či neinterpretativním formám divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Oscar G.  Brockett - Dějiny divadla, Praha 2008
Kazimierz Braun: Druhá divadelní reforma?, Praha 1993
Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 2001
Eugenio Barba - Nicole Savarese: Slovník divadelní antropologie, Praha 2000
Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu, Praha 2007
Declan Donnellan: Herec a jeho cíl, Praha 2007
Irena Sławińska: Divadlo v současném myšlení, Praha 2002
Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007
Peter Brook: Pohyblivý bod, Praha 1996
Dana Kalvodová: Asijské divadlo na konci milénia, Praha 2003
Elinor Fuchs: The Death of Character, Perspectives on Theater after Modernism, Indiana University Press, 1996
Jon Whitmore: Directing Postmodern Theatre, Ann Arbor, 2001

Časopisy: Svět a divadlo, Taneční zóna, Loutkář.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

204ASD2 - Alternativy světového divadla 20. a 21. století 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2T
2
zkouška
   

Vyučující
Doc. MgA. Lukáš JIŘIČKA Lukáš, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou získání zápočtu za zimní semestr je 80% účast na seminářích. Podmínkou složení zkoušky v letním semestru a tedy i podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na seminářích, zpracování seminární práce  formou pětistránkové eseje reflektující obsah výuky za celý rok.
Obsah kurzu
Současná tvorba v oblasti scénických umění formou profilů tvůrců soudobého divadla, tance, výtvarného loutkového divadla.
Výsledky učení
Seznámit studenty s nejrůznějšími trendy současného světového divadla. Důraz je kladen především na rozmanitost současné divadelní tvorby a rozpouštění hranic mezi jednotlivými uměleckými formami. Se zvláštní pozornost je věnována postdramatickým či neinterpretativním formám divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Oscar G.  Brockett - Dějiny divadla, Praha 2008
Kazimierz Braun: Druhá divadelní reforma?, Praha 1993
Jan Hyvnar: Herec v moderním divadle, Praha 2001
Eugenio Barba - Nicole Savarese: Slovník divadelní antropologie, Praha 2000
Anne Bogart, Tina Landau: Úhly pohledu, Praha 2007
Declan Donnellan: Herec a jeho cíl, Praha 2007
Irena Sławińska: Divadlo v současném myšlení, Praha 2002
Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Bratislava 2007
Peter Brook: Pohyblivý bod, Praha 1996
Dana Kalvodová: Asijské divadlo na konci milénia, Praha 2003
Elinor Fuchs: The Death of Character, Perspectives on Theater after Modernism, Indiana University Press, 1996
Jon Whitmore: Directing Postmodern Theatre, Ann Arbor, 2001

Časopisy: Svět a divadlo, Taneční zóna, Loutkář.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

204DJF1 - Dramaturgie jako funkce 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
1
zápočet
seminář   

Vyučující
Prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity a zápočty jsou udělovány na základě předložené a u pohovoru obhajované esseje, kterou pedagog zadá v průběhu semestru.
Obsah kurzu
Zimní semestr předmětu se zabývá:
1. Vymezením pojmu dramaturgie
.
2. Stručným náhledem do historického vývoje dramaturgie
.
3. Definováním tří pilířů moderní dramaturgie
.
4. Kulturní prostor divadla - komunikační možnosti a požadavky
.
5. Charakteristika divadelního podnikání, činnosti a experimentu
.
6. Funkce a podoby týmu divadelní aktivity a inscenací
.
7. Vývoj textových zdrojů inscenačních projektů
.
8. Systém titulových řad
.
9. Tři přístupy: analytický; tematický; asociativní
.
10. Prezentace divadelní aktivity
.
11. Doplňující DVD projekce inscenací a jejich analýzy.
Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s obsahem dramaturgického komponentu divadelního díla z hlediska historického vývoje, současných trendů a pojetí.
2. Seznámit posluchače s funkčním propojením dramaturgie s ostatními složkami v dynamickém tj. neustále interakčním pojetí
.
3. Seznámit posluchače se základním a doplňkovými úkoly dramaturgie v celém průběhu zrodu a živé existence jevištního díla.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Bří Mrštíkové: Myryša; Moliere: Don Juan; B. Brecht: Kavkazský křídový kruh; J. Švarc: Drak
Estetický slovník
Slovník světového divadla (DÚ)
Divadla studiového typu - (sborníky DÚ)
Světové divadlo - (sborníky DÚ)
Moderní tvář divadla
Hra o lásce a smrti, Král Ubu, Komedie o umučení (sborník DÚ)
Myšlení o divadle I a II
Časopisy: Divadelní revue, Svět a divadlo, DISK, Loutkář
A ostatní literatura uvedená v akreditačních materiálech Studijního programu KALD DAMU a vyvěšená na webových stránkách KALD DAMU
.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

204DJF2 - Dramaturgie jako funkce 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
1
zkouška
seminář   

Vyučující
Prof. Mgr. Miloslav KLÍMA

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity a zkouška jsou udělovány na zákldě obhajoby malé práce na jedno z tíémat, které byly přednášeny dle volby studenta. Doplňující otázka zkoušejícího je z jiného tématu. Případně dle potřeby je otevřeno další téma z těch, které byly přednášeny.
Obsah kurzu
Letní semestr předmětu se zqbývá tématy:
1. Podrobný popis dramaturgického podílu od nápadu po derniéru
.
2. Proměny metafor a obraznosti z dramaturgického hlediska
.
3. Interpretace a dramaturgie
.
4. Grossman - Krofta, dvě polohy možných divadelníéch cest
.
5. Tři přístupy k interpretaci: analytický; tématický; asociativní
.
6. Podím dramaturgier na prezentaci divadla
.
7. Shrnutí
.
Doprovodné záznamy důležitých divadelních inscenací s analýzami.
Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s obsahem dramaturgické složky divadelního díla z hlediska historického vývoje, současných trendů a pojetí.
2. Seznámit posluchače s funkčním propojením dramaturgie s ostatními složkami v dynamickém tj. neustále interakčním pojetí.
3. Seznámit posluchače se základním a doplňkovými úkoly dramaturgie v celém průběhu zrodu a živé existence jevištního díla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Estetický slovník
Slovník světového divadla (DÚ)
Divadla studiového typu - (sborníky DÚ)
Světové divadlo - (sborníky DÚ)
Moderní tvář divadla
Hra o lásce a smrti, Král Ubu, Komedie o umučení (sborník DÚ)
Myšlení o divadle I a II
Časopisy: Divadelní revue, Svět a divadlo, DISK, Loutkář
A ostatní literatura uvedená v akreditačních materiálech Studijního programu KALD DAMU a vyvěšená na webových stránkách KALD DAMU.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206EFE - Evropské festivaly a export divadla 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
MgA. Jiří SULŽENKO, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Splnění předmětu je podmíněno písemnou zkouškou, prezentací tématu na semináři a docházkou alespoň 75 %.
Obsah kurzu
Osnova předmětu:
1. české divadlo v evropském kontextu,
2. networking a evropské divadelní sítě,
3. historie evropských festivalů, osobnosti s nimi spojené,
4. divadelní festivaly a trhy,
5. Edinburgh Fringe festival,
6. profily festivalů a umělců
7. spolupráce na mezinárodních projektech - koprodukce, rezidence,
8. podpora zahraniční prezentace ze strany českých institucí,
9. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet, základy odborných termínů,
10. zahraniční zájezdová činnost - smlouvy, prodej, produkce, rozpočet,
11. praktikum - příprava nabídky pro zahraničí,
12. test / zápočet.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy exportu divadla, možnostmi a nástroji podpory exportu, s evropským kulturním networkingem a produkčními aspekty mezinárodní spolupráce v oblasti divadla.

1. Student bude znát informace o exportu českého divadla do Evropy a mimo ni, o divadelních veletrzích, evropských kulturních sítích a mezinárodních organizacích, o historii festivalů v Evropě a bude se orientovat mezi klíčovými evropskými divadelními festivaly. 
2. Student bude schopen připravit nabídku projektu pro prezentaci v zahraničí včetně technického rideru a připravit rámcový rozpočet pro takovou prezentaci. 
3. Student získá dovednost orientovat se v nabídce divadelních veletrhů a členství v kulturních sítích, možnostech podpory zahraniční prezentace a koprodukcích.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- International co-production manual: the journey which is full of surprises [online]. Brusel: IETM and KAMS, 2011 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://www.ietm.org/en/publications/international-co-production-manual-the-journey-which-is-full-of-surprises
- International Co-Production & Touring: Guy Cools [online]. Brusel: IETM, 2004 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://www.ietm.org/en/system/files/publications/international_coproduction_and_touring.pdf
- Putting on a show [online]. Edinburgh: The Fringe Society, 2018 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://www.edfringe.com/take-part/putting-on-a-show

Doporučená literatura:
- Kultura České republiky v číslech [online]. Praha: NIPOS, 2018 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://statistikakultury.cz/publikace/kultura-v-cislech/

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206GPO - Grantová politika 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
2
zkouška
seminář   

Vyučující
MgA. Denisa VÁCLAVOVÁ, PhD.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Závěrečný písemný test.
Obsah kurzu
- Subjekty poskytující podporu v ČR
.
- Formality spojené s podáváním žádostí
.
- Formulace projektových žádostí
.
- Argumentace k získání podpory od veřejných institucí
.
- Podpora zahraniční spolupráce
.
- Komunitární programy
.
- Přehled o podpoře kultury v ramci strukturální pomoci EU
.
- Hodnocení výsledků projektů, evaluace
.
- Logický rámec projektu
.
- Konzultace projektů studentů
.
- Zlomvaz - dotace, granty, přikladový projekt.
Výsledky učení
Studenti získají znalosti o možnostech získání grantové a dotační podpory pro realizaci projektů, o grantovém cyklu, způsobu koncipování projektových žádostí a související argumentace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, MK 2006, ISBN 80-86310-62-0
SMOLÍKOVÁ, Marta ed. Management umění,VSUP, 2008, ISBN 978-80-86863-24-5
SMOLÍKOVÁ, Marta, Kulturní neziskové organizace v ČR a podpora umění, SAD XIV/4 a http://www.proculture.cz
Otevřená společnost, o.p.s. www.proculture.cz ISSN 1214-8369
Výroční zprávy ministerstva kultury
Informace o poskytování dotací NNO (ke stažení na https://www.proculture.cz/knihovna/)


Econnect o.s. , http://nno.ecn.cz
Česká kancelář programu Culture, http://www.proculture.cz

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206ISU1 - Infrastruktura umění 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2PT
3
zkouška
 přednáška  

Vyučující
doc. Mgr. Bohumil NEKOLNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Splnění předmětu je podmíněno 80% docházkou, vypracováním seminární práce a složením ústní zkoušky.
Obsah kurzu
Osnova:
- Transformace infrastruktury umění po roce 1989.
- Transformace  divadelního systému.
- Veřejná kulturní služba.
- Interpretace statistických divadla v ČR.
- Kultura a ekonomika s přihlédnutím k trhu práce.
- Satelitní účty kultury ČR.
- Granty a programy.
- Neziskový sektor a jeho financování.
- Právní formy provozování profesionální umělecké činnosti v ČR.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit posluchače s infrastrukturou umění, její proměnou a funkcí v ČR.

1. Student se bude orientovat ve vývoji a současné situaci infrastruktury umění v České republice.
2. Student získá znalost kulturního systému v ČR s přihlédnutím k celé oblasti performing arts.
3. Student bude znát modely financování, modely správy a řízení a legislativních podmínek v České republice.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- Kulturní politika ČR 2016-2020
- Dotační tituly MK ČR a HMP. Ekonomicko-správní fakulta MU, 2007.
- Dostál, P. a Kislingerová, E. a kol. Ekonomika kultury. Praha: Nakladatelství Oeconomica VŠE, 2012. ISBN 978-80-245-1886-2
- Kaiser, M. M. Strategické plánování v umění. Praha: Institut umění-Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2
- Nekolný, B. Formace transformace. Praha: Svět a divadlo, 2003, sv.4 – 6. 
- Souček, E. a Ježdík, V. a Chlad M. Vstupní analýza současných vazeb trhu práce se sektorem kultura. Praha: Institut umění- Divadelní ústav, 2007.
- Smolíková M. ed. Management umění. Praha: ProCulture, 2008. ISBN 978-80-86863-24-5

Doporučená literatura:
- Holanová, B. Rešerše grantových systémů v evropských městech. Praha: IPR, 2017.
- Sedmihradská, L. Financování kultury a Praha (1. + 2. díl). Praha: IPR, 2017. ISBN 978-80-87931-68-4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KRM - Kultura jako součást rozvoje města 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
MgA. David KAŠPAR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Splnění předmětu je podmíněno seminární prací, prezentací na semináři, docházkou alespoň 75 % a písemnou zkouškou.
Obsah kurzu
1. Úvod do tvorby strategie města, metodiky přípravy a realizace strategie.
2. Koncepty a teorie rozvoje měst prostřednictvím kultury.
3. Mapování kulturních odvětví a kreativní ekonomiky ve městech.
4. Příklady rozvoje měst prostřednictvím kulturních projektů.
5. Příklady rozvoje měst prostřednictvím kulturních projektů.
6. Prezentace seminárních prací.
7. Evropské hlavní město kultury a varianty ve světě.
8. Proces kandidatury a výběru kandidátů.
9. Management EMHK, investiční projekty.
10. Marketing EHMK.
11. Program EHMK, Evropský rozměr a koncept „město a občané“.
12. Evaluace EHMK.
13. Test / zápočet.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a aktuálními koncepty rozvoje měst prostřednictvím kultury s důrazem na projekt Evropské hlavní město kultury a jeho další varianty.

1. Student bude znát pojmy, koncepty a příklady projektů rozvoje měst prostřednictvím kultury.
2. Student bude schopen popsat proces kandidatury na projekt Evropské hlavní město kultury a pojmenovat kritické momenty tohoto procesu.
3. Student získá dovednost orientovat se v aplikaci kulturních politik na projekty rozvoje měst a připravit nabídku projektu pro jeho realizátory. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- European Capitals of Culture 2020 to 2033: A guide for cities preparing to bid. Evropská komise [online]. Brusel: Evropská komise, 2012, 2012 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/capitals-culture-candidates-guide_en.pdf
- JACOBS, J. Smrt a život amerických velkoměst. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Přeložil Jana SOLPEROVÁ. Dolní Kounice: MOX NOX, c2013. ISBN 978-80-905064-4-2
- MONTGOMERY, Ch. Happy city: transforming our lives through urban design. New York: Farrar, Straus and Giroux, [2013]. ISBN 978-0374168230
- PATEL, K. K. The cultural politics of Europe: European capitals of culture and European Union since 1980. New York: Routledge, c2013. ISBN 978-0415521499
Evaluační zpráva projektu Plzeň 2015. Plzeň 2015 [online]. Plzeň: Plzeň 2015, zapsaný ústav, 2016 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z: https://drive.google.com/open?id=0B9kVKmCgi_CtZTJmTE90OTRjTTQ 

Doporučená literatura:
- WÅHLIN, N. a KAPSALI, M. a NÄSHOLM M. H. a BLOMQUIST, T. Urban strategies for culture-driven growth: co-creating a European capital of culture. Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, [2016]. ISBN 9781783479375

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

204PHK1 - Prostor - hmota - komunikace 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


3T
1
zápočet
   

Vyučující
Doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Vyžaduje se aktivní účast na semináři a na konci letního semestru písemná reflexe setkání s jedním z hostů a jeho dílem.
Obsah kurzu
Cca. 20 setkání s jednotlivými významnými osobnostmi současného umění a příbuzných vědeckých oborů (filosofie, sociologie, politologie, fyzika).
Výsledky učení
Seznámit posluchače s širokou škálou uměleckých a vědních oborů, které souvisí s oborem alternativního divadla. Již v prvním ročníku vést posluchače k tomu, aby si uvědomovali nejrůznější kontexty, v nichž lze nahlížet funkce a estetiku současného alternativního divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Bauman, Zygmunt: Tekutá modernita, Praha 2002
Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava, 2007
Szczygieł, Mariusz: Gottland, Praha, 2007 (dotisk 2011) 
Zhoř, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, Praha, 1992

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

204PHK2 - Prostor - hmota - komunikace 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


3T
1
zápočet
   

Vyučující
Doc. MgA. Jiří ADÁMEK, Ph.D.


Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Vyžaduje se aktivní účast na semináři a na konci letního semestru písemná reflexe setkání s jedním z hostů a jeho dílem.
Obsah kurzu
Cca. 20 setkání s jednotlivými významnými osobnostmi současného umění a příbuzných vědeckých oborů (filosofie, sociologie, politologie, fyzika).
Výsledky učení
Seznámit posluchače s širokou škálou uměleckých a vědních oborů, které souvisí s oborem alternativního divadla. Již v prvním ročníku vést posluchače k tomu, aby si uvědomovali nejrůznější kontexty, v nichž lze nahlížet funkce a estetiku současného alternativního divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Bauman, Zygmunt: Tekutá modernita, Praha 2002
Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Bratislava, 2007
Szczygieł, Mariusz: Gottland, Praha, 2007 (dotisk 2011) 
Zhoř, Igor: Proměny soudobého výtvarného umění, Praha, 1992

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206SOD1 - Seminář historie a teorie divadla 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


1PT+1ST
2
zkouška
seminář přednáška  

Vyučující
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpoklad úspěšného zakončení předmětu:
- účast na přednáškách/seminářích,
- absolvování závěrečného písemného testu / ústní zkoušky.

Obsah kurzu
Osnova (témata přednášek a seminářů):
- Řecké divadlo (referát: charakteristika řecké tragédie (mýtus, forma, hrdina), a komedie na příkladě Sofoklova Oidipa a Aristofanových Žab).
- Římské divadlo (referát: dva pohledy na římskou komedii – Plautus a Terentius).
- Divadlo ve středověku (referát: středověká moralita (Everyman) a žánrový synkretismus).
- Italské renesanční divadlo, komedie dell´arte, Goldoni a Gozzi (referát: Reforma CD´A podle Goldoniho a Gozziho – rozdílnost přístupu na příkladech her Sluha dvou pánů a Princezna Turandot).
- Alžbětinské divadlo a Shakespeare (referát: žánrové vrstvení Shakespearovy dramatické tvorby a jeho charakteristika na příkladech her).
- Divadlo španělského zlatého věku (referát: Lope de Vega a kolektivní hrdina a otázka cti ve hře Fuente ovejuna, pojem „theatrum mundi“ v Calderónově hře Velké divadlo světa).
- Francouzský klasicismus a osvícenství (referát: Molierova reforma komedie – od frašek a „skandálů“ k společensky apelativním hrám).
- Německé osvícenství – Lessing, Goethe, Schiller (referát: žánr tzv. Měšťanské truchlohry a archetyp cnostné dcery a milujícího otce na příkladech her Úklady a láska, Emilia Galotti).
- Evropský romantismus v divadle a dramatu (referát: Hugo a jeho manifest romantismu - Předmluva ke Cromwellovi a Hernani jako romantický hrdina).
- Realismus a naturalismus v evropském divadle (referát: Venkovské české drama a ženská hrdinka proti společenským konvencím).
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Prohloubit vědomosti získané z přednášek v rámci předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1, I. 2, II. 1, II. 2.  
2. Seznámit posluchače se základními teatrologickými pojmy v souvislostech historického vývoje divadla a dramatu a prohloubit jejich schopnost termíny aplikovat v praxi a odborném diskurzu.
3. Předmět je také přípravou na státní zkoušky z dějin divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura - publikace:
- BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění - Divadelní ústav, 2008. 948 s. ISBN 978-80-7106-576-0 (NLN)
- CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4
- FISCHER-LICHTE, E. Dejiny drámy : epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 520 s. ISBN 80-88987-47-4 (váz.)

Povinná literatura - divadelní hry:
- SOFOKLÉS, asi př Kr- př Kr. Král Oidipús. V nakl. ARTUR vyd. 1. Praha: Artur, 2010. 79 s. ISBN 978-80-87128-34-3
- SHAKESPEARE, W. Romeo a Julie. Vyd. 2. Brno: Atlantis, 2006. 151 s. ISBN 80-7108-278-3
- SCHILLER, F. Úklady a láska : [občanská tragédie. V nakl. Artur vyd. 1. Praha: Artur, 2011. 127 s. ISBN 978-80-87128-63-3

Doporučená literatura:
- BOHADLOVÁ, K. Flaminio Scala a jeho Il Teatro delle Favole rappresentative v zrcadle doby : morfologická analýza Scalových scénářů podle metody V.J. Proppa. Praha: Istituto Italiano di Cultura Libri, 2005. 111 s. ISBN 80-239-5410-5
- CARLSON, M. A. Dejiny divadelných teórií. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2006. 447 s. ISBN 80-88987-23-7
- HUGO, V. Předmluva ke Cromwellovi. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze KANT - Karel Kerlický, 2006. 99 s. ISBN 80-86970-07-8
- STEHLÍKOVÁ, E. Řecké divadlo klasické doby. Praha: Ústav pro klasická studia Československé akademie věd, 1991. 130 s. ISBN 80-901084-0-7.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206SOD2 - Seminář historie a teorie divadla 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


1PT+1ST
2
zkouška
seminář přednáška  

Vyučující
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Předpokladem úspěšného zakončení předmětu je účast na přednáškách/seminářích a složení ústní zkoušky.
Obsah kurzu
Osnova (témata přednášek a seminářů):
- A. P. Čechov a reforma K.S. Stanislavského (referát: Charakteristika čechovovského dramatu, základní tematické a formální východiska u prvních her a problém antihrdiny, jednoaktovek a komedií, pojmenování vlivů, které autor zanechal ve vývinu moderního dramatu/vznik MCHT v kontextu evropského hnutí, východiska psychologického realismu a reforma herectví podle Stanislavského).
- Symbolismus (referát:  E.G. Craig a jeho teoretické stati/ vývojové tendence dramatické tvorby Henrika Ibsena a Augusta Strindberga).
- České drama a divadlo 1900-1945  (referát: Konstituování moderní české režie u Kvapila a Hilara a její vliv na české herectví a scénografii/ české drama mezi válkami v dialogu s evropskými tendencemi (bratři Čapkové, Karel Čapek, Viktor Dyk, Vítězslav Nezval).
- Meziválečné avantgardy - Ruská avantgardní režie – (referát: osobnosti a poetika - Mejerchold a biomechanika, Tairov a syntetický herec, Vachtangov a fantaskní realismus).
- Meziválečné avantgardy - Česká a francouzská divadení avantgarda (referát: Francouzská avantgarda v díle Kartelu – osobnosti a poetika).
- Moderní americké divadlo (referát: O'Neill a etapy jeho dramatické tvorby (na příkladech her / vznik Syndikátu a divadelní producenti / Americká divadelní avantgarda).
- Moderní anglické drama a divadlo (referát: Britská coolness dramatika (charakteristika tematická a formální, na příkladech her / tendence v divadle a dramatu po druhé světové válce – hnutí, English stage company, Theatre workshop).
- Německé drama a divadlo 20. století (referát: vývoj dramatické tvorby Bertolta Brechta a koncept epického divadla).
- Absurdní drama a divadlo (referát: Základní tendence a východiska absurdního divadla podle M. Esslina, na příkladech jendotlivých autorů a her).
- Druhá divadelní reforma (referát: Divadelní vize A. Artuada / Koncept chudého divadla J. Grotowského / Divadlo smrti T. Kantora /  P. Brook a jeho tvorba po roce 1970).
- České drama a divadlo po roce 1945 a od druhé poloviny 20. století (referát: Hnutí malých scén a studiových divadel v 60. a 70. letech – divadla, režiséři, poetiky / české drama v dialogu s evropskou kulturou – Topol, Uhde, Havel, Smoček).
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Prohloubit vědomosti získané z přednášek v rámci předmětů Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1, I. 2, II. 1, II. 2. 
2. Seznámit posluchače se základními teatrologickými pojmy v souvislostech  historického vývoje divadla a dramatu a prohloubit jejich schopnost termíny aplikovat v praxi a odborném diskurzu.
3. Předmět je také přípravou na státní zkoušky z dějin divadla.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura - publikace:
- BRAUN, K. Druhá divadelní reforma : studie. 1. vyd. Brno Praha: Městská knihovna v Praze Akademie múzických umění v Praze Janáčkova akademie múzických umění v Brně Institut umění - Divadelní ústav, 1993. 171 s. ISBN 80-7008-037-X.
- BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění - Divadelní ústav, 2008. 948 s. ISBN 978-80-7106-576-0 (NLN)
- CÍSAŘ, J. Přehled dějin českého divadla. 2. vyd. V Praze: Akademie múzických umění v Praze, 2006. 314 s. ISBN 80-7331-072-4
- FISCHER-LICHTE, E. Dejiny drámy : epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. 520 s. ISBN 80-88987-47-4 (váz.)

Povinná literatura - divadelní hry:
- ČECHOV, A. P. Tři sestry : drama o čtyřech dějstvích. Vyd. 1. Praha: Artur, 2001. 82 s. ISBN 80-86216-08-X
- SMOČEK, L. Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho : [líčená komedie. Praha: ARTUR, 2010. 67 s. ISBN 978-80-87128-47-3.

Doporučená literatura:
- BROOK, P.  Prázdný prostor. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 230 s.
- JUST, V. Divadlo v totalitním systému : příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 679 s., XXXII s. fotografií. ISBN 978-80-200-1720-8
- SEMIL, M. Slovník světového divadla : 1945 - 1990. 1. vyd. Praha, Brno: Divadelní fakulta AMU Divadelní fakulta JAMU Institut umění - Divadelní ústav, 1998. 510 s. ISBN 80-7008-066-3
- SCHERHAUFER, P. Čítanka z dejín divadelnej réžie. III, Od futuristov po Ejzenštejna. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. 368 s. ISBN 80-88987-02-4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206TGV1 - Technologie a výroba 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
2
zápočet
seminář   

Vyučující
RNDr. Jan VESELÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělován při splnění následujících podmínek:
- prezence na seminářích - minimálně 70%
,
- aktivní přístup ke studiu
,
- absolvování závěrečného testu s otevřenými otázkami (minimální počet bodů je stanoven při zadání testu).
Obsah kurzu
Osnova:
- Inscenační prostor
.
- Jevištní technologie a jejich vývoj
.
- Výroba scénických výprav
.
- Výroba kostýmních výprav
.
- Požární bezpečnost
.
- Bezpečnostní školení
.
- Příprava inscenace
.
- Zkouškový proces
.

Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s inscenačními prostory a profesemi divadelní praxe.
2. Seznámit posluchače s druhy jevištních technologií, včetně konkrétní ukázky na scénách pražských divadel
.
3. Seznámit uchazeče s dramaturgickým a repertoárovým plánem ve vazbě na přípravu inscenací, včetně zkouškového procesu a výroby výpravy.
4. Seznámit posluchače s požární ochranou a BOZP v divadelním provozu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Gregorini, Bedřich, Gregorini, Jindřich a Srstka, Jiří. Základy divadelní činnosti: [AMU = DAMU + FAMU + HAMU]. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra produkce, 2007. 105 s. ISBN 978-80-7331-093-6.
Adamczyck : Základní pojmy divadelního prostoru
Vítek, Svetozar. Řízení a organizace divadla: určeno pro posl. fak. filmové a televizní a fak. divadelní. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 144 s.
Kolegar, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011. 68 s., 136 s. obr. příl. ISBN 978-80-86928-94-4.
HAWKINS, Pauline Menear and Terry. Stage management and theatre administration. Rev. ed. Oxford: Phaidon, 1988. ISBN 9780714825168.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206TGV2 - Technologie a výroba 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty


2ST
2
zápočet
seminář   

Vyučující
RNDr. Jan VESELÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělován při splnění následujících podmínek:
- prezence na seminářích - minimálně 70%
,
- aktivní přístup ke studiu
,
- absolvování závěrečného testu s otevřenými otázkami (minimálně 51 % bodů)
,
- seminární práce - téma bude zadáno na úvodních seminářích.
Obsah kurzu
Osnova:
- Seminář 1.: Základní schémata a systémy technologií divadla.
- Seminář 2.-3.: Zvuk, ozvučování, zvukové technologie, zvukařské profese.
- Seminář 4.-5.: Praktický seminář se zvukovou technikou.
- Seminář 6.-7.: Světlo, osvětlování, světelné technologie, osvětlovačské profese.
- Seminář 8.-9.: Praktický seminář s osvětlovací technikou.
- Seminář 10.: Projekce, videotechnologie.
- Seminář 11.: Exkurze.
- Seminář 12.: Technická a scénická dokumentace.


Výsledky učení
1. Student dokáže určit základní součásti zvukové řetězce, rozumí jejich hlavní funkci a umí zapojit
 základní zvukovou aparaturu.
2. Student dokáže určit základní součásti řetězce osvětlovací aparatury, rozumí jejím hlavním funkcím a
 umí zapojit základní osvětlovací aparaturu.
3. Student dokáže určit základní součásti projekčního řetězce, rozumí jejch hlavní funkci a umí zapojit
 základní projekční systém.
4. Student zná jednotlivé technické a umělecko-technické divadelní profese (zvukařské, osvětlovačské,
 projekční) a náplň jejich práce.
5. Student chápe ekonomické aspekty používání divadelních technologií.ologií v divadle.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ČERNÝ, Jiří. Základy architektonického a scénického svícení. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, 2002- . sv. Studijní texty. ISBN 80-7331-906-3.
PEJCHA, Jiří a Jan ŠKUBAL. Zvuk v divadle: učební texty pro výuku předmětu Základy scénického zvuku. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2005, 86 s. ISBN 80-869-2801-2
ŠUŠKLEB, Jan. Aplikovaný lighting design: vhled do oboru světelného designu. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2010, 41 s. ISBN 978-80-86928-83-8.
VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, c2008, 297 s. ISBN 978-80-86253-46-6

MORAN, Nick. Světelný design : pro divadlo, koncerty, výstavy a živé akce. Vyd. 1. [Praha]: Institut
 umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Institutem světelného designu, 2010. 240 s. ISBN
 978-80-7008-246-1 (váz.) · il. (převážně barev.)
KOLEGAR, Jan. Historie scénických technologií. 2. vyd. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2011, 68 s., 136 s. obr. příl. ISBN 978-80-86928-94-4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KMD1 - Kreativní management v divadle 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

1
48S
3
zkouška
   

Vyučující
Mgr. art. Adriana CIESLAKOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity sú udelené na základe:
- aktivity na seminároch,
- vypracovaní záverečnej práce,
- prezentácie,
- záverečnej skúšky.

Semester bude ukončený skúškou. Hodnotené okrem prítomnosti na hodinách bude aj miera aktívneho zapojenia a záujmu, kvalita odovzdaných seminárnych prác a prezentácia projektu na seminári.
Obsah kurzu
Cieľom predmetu propedeutického charakteru je osvojenie poznatkov a nadobudnutie vedomostí a zručností na tému kreatívnych možností managementu divadla. Predstavenie rôznych ciest práce s kreativitou, individuálnou, skupinovou, rovnako ako viažucou sa k celej organizácii. Okrem teoretickej explikácie je významnou súčasťou seminárov interaktívna forma hľadania týchto možnosti v sebe a v projektoch, ktoré sa nás aktuálne dotýkajú. 
Cieľom predmetu je aj rozšírenie teoreticko-praktického záberu smerom k väčšej miere slobody pri realizácii vlastných projektov a prístupu k tvorivej práci a smerom od tradičného prerozdelenia úloh v divadelnej prevádzke.
Predmet so silnou orientáciou na osobnosť manažéra ako umelca opierajúci sa o možnosti interakcie jednotlivých divadelných činností a profesií a holistický pohľad na divadlo a mimojaviskové procesy a systémy.
Poznatky obsiahnuté v predmete sú aplikovateľné nielen pre divadlá verejnej správy, ale aj súkromný sektor a neziskové organizácie. Zmyslom predmetu nie je poskytnúť univerzálny návod, ale podnety, informácie, poznatky a skúsenosti, nad ktorými môžeme ďalej premýšľať. 

Osnova predmetu: 
- Prirodzená tvorivosť ľudí, schopnosť poznávania a interaktivita v človeku.
- Kritériá kreativity, bariéry kreativity, špecifické črty kreatívnych ľudí.
- Divadlo ako živý organizmus, divadlo ako systém.
- Aktuálne tendencie v problematike, prepojenia na oblasť divadla.
- Kreativita a inovácie, prepojenia na oblasť divadla.
- Rozvoj vlastnej tvorivosti, kreatívny manager.
- Vedenie kreatívnych ľudí, práca s ľuďmi.
- "Kreatívna organizácia" (znaky, metódy a postupy).
- Manager ako umelec (tvorivý člen tímu).
- Možnosti synergie s ostatnými divadelnými profesiami.
- Produkčná dramaturgia (projektov).
Výsledky učení
1. Študent si osvojí poznatky a nadobudne vedomosti a zručnosti na tému kreatívnych možností v managemente divadla.
2. Študent prejde procesom od odhaľovania možností vlastnej tvorivosti, cez tvorivosť skupinovú a jej podporu v tíme, až po tzv. "kreatívnu organizáciu", jej znaky, metódy a postupy. 
3. Študent získa možnosť vnímať svoje zvláštne miesto v tvorivom procese, v ktorom osobnosť manažéra je prítomná už od prvých momentov nového projektu (divadelného súboru, inscenácie, festivalu, atď.) v kreatívnych javiskových aj mimojaviskových procesoch.
Studijní literatura a studijní pomůcky
BING, R.: 5000 večeru v opeře. 2.vyd. Praha: Supraphon, 1988. 327 s. 09/21. 02-008-88.
CHONG, D.: Arts Management. 1.vyd. London: Routledge, 2002. 156 s. ISBN 0-415-23682-7 
DRUCKER, P. 2000. Výzvy managementu pro 21. století. Praha: Management Press, 2000. 180 s. ISBN 80-7261-021-X.
DVOŘÁK, J.: Kreativní manažment pro divadlo aneb O divadle jinak. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 337 s. ISBN 80-86102-53-X
GLADWELL, M.: Mžik. Jak myslet bez přemýšlení. Dokořán. 2005. 235 s. ISBN 978-80-7363-097-3
HOSPODÁŘOVÁ, I.: Kreativní management v praxi. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2008.136 s. ISBN: 978-80-247-1737-1
MIKULÁŠTÍK, M.: Tvořivost a inovace v práci manažera. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-2016-6
NEKOLNÝ, B.: Divadlo a kreativní sektor.1.vyd. Praha: Akademie múzických uměni v Praze, 2013. 110 s. ISBN: 978-80-7331-292-3
SENGE, P. 2007. Páta disciplína, teórie a praxe učíci se organizace. Praha: Management Press, 2007. 436 s. ISBN 978-80-7261-162-1.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MPL1 - Mediální politika a legislativa 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

1
2T
2
zápočet
   

Vyučující
Mgr. Michal PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Podmínkou udělení zápočtu je:
- aktivita na seminářích,
- vypracování semestrální práce podle zadání.


Obsah kurzu
Mediální politika a legislativa v demokratické společnosti jako jeden ze základních pilířů realizace ústavního práva občanů na svobodu slova.
Média - jejich druhy a specifika.

Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s vývojem a současným stavem mediálního prostředí v ČR, od prvorepublikové demokracie přes totalitu k dnešní situaci. 
2. hledat a nalézat důvody pro propojení mediálního prostředí s politikou, a to v celém období vývoje jednotlivých typů a druhů médií doma i ve světě, zejména v Evropě.

Studijní literatura a studijní pomůcky
- CHALOUPKOVÁ, HOLÝ: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (komentář) - C.H. Beck 2004, 

ZÁKONY V PLATNÉM ZNĚNÍ:
- tiskový
- o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- o České televizi
- o Českém rozhlase
- o ČTK
- o regulaci reklamy
- o politických stranách
- volební zákony
- telekomunikační zákon
- zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
- zákon o audiovizuálních službách na vyžádání - Sbírka zákonů

Mezinárodní předpisy a směrnice:
- direktiva EU o televizi bez hranic
- doporučení Rady Evropy o vysílání veřejné služby
- koordinace kmitočtových spekter a další a další....
- Veřejná služba ve veřejnoprávních mediích (sborník textů) Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002 - Česká media a Votobia Praha 2003
- Česká media 2003, 2004, 2005 (ročenky mediálních událostí)
- Česká media a Votobia Praha 2004
- Výroční zprávy Rady ČT a Rady ČRo o činnosti České televize a Českého rozhlasu - internetové str. R ČT a R ČRo
- 10 let v českých mediích(sborník esejů) Kolektiv autorů Newton IT 2005
- Financování digitálního vysílání (sborník textů) Česká media 2005

Ročenky ČT a ČRo - internet, servery Česká media, Radiotv, atd.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206EIP - Mezinárodní perspektivy managementu živého umění 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

1
12S
2
zápočet
   

Vyučující
Paul BOURNE

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K úspěšnému splnění předmětu je student povinnen: 
- aktivně se zúčastnit alespoň 5 ze 6 seminářů,
- odevzdat seminární práci.

Obsah kurzu
I. Současná kultura ve Velké Británii:
- Pohled na aktuální dynamiku současných uměleckých institucí ve Velké Británii se zvláštním zaměřením na nabídku Performing Arts ve všech měřítcích od národních až po místní organizace. Jak vypadá celkový ekosystém? Jak se daří produkčním společnostem, jako je divadlo nové dramatiky Menagerie a místům, jako je The Cambridge Junction (hudba, divadlo a tanec) přežívat a prospívat?

II. Financování kultury a kulturní politika ve Spojeném království a v Evropě:
- Financování kultury se vyvíjí a princip "přežití nejschopnějších" je ve všech oblastech živého umění kombinován se snahou o "rozmanitost a inkluzi". Jaké jsou nové priority a zájmy finančních podporovatelů – zejména hlavního poskytovatele grantů a dotací ve Spojeném království - Arts Council England?

 III. Umění jako podnikání? Klíčová hodnota umění:
- Co diváky láká na živém umění? Jak si je přitáhneme, vychováme a uchováme? Jaká je hodnotová nabídka každé organizace a projektu, které produkují, a jak tuto nabídku 'prodávají' umělcům, publiku, sponzorům a podporovatelům?

IV. Obchodní modely pro umělecké organizace:
- Jaké nové obchodní modely se v nově se formujícím ekosystému nabízejí pro organizace v performing arts?  Podíváme se na nedávné příklady z celé Evropy shromážděné  prostřednictvím projektu New Business Model Initiative organizace Trans Europe Halles, včetně příkladů expanze do oblasti vzdělávání skrze umění. 

V. Festivaly – management festivalů a diváci:
- Pohled na řízení festivalů různých měřítek od The Edinburgh Fringe po Glastonbury, včetně pořádání univerzitních festivalů a komunitních oslav. Jaké jsou výzvy a příležitosti v managementu publika, umělců a financí?

VI. Turné a spolupráce – národní a mezinárodní projekty:
- Turné ve Velké Británii a po celé Evropě. Jaké jsou příležitosti a výzvy koprodukcí a zájezdových turné nových inscenací a dalších projektů v Performing Arts na festivalech a při krátkodobých hostováních? Jak jsou financovány, uváděny na trh a řízeny logisticky?
Výsledky učení
Student získá přehled o aktuálních tématech v různých oblastech managementu performing arts ve Spojeném království.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Langley, D., Royce, S.:Business planning guidance for arts and cultural organisations (dostupné v e-knihovně KP DAMU)
Bourne, P.: Arts and Business, rozhovor in Moderní řízení, červenec - srpen 2017 (dostupné v e-knihovně KP DAMU)

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PMD1 - Prezentační a mediální dovednosti 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

1
3T
2
zápočet
   

Vyučující
Petr STUDENOVSKÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích.
- Během semestru se od posluchačů očekává základní přehled o událostech, které jsou v daném období prezentovány tištěnými a elektronickými médii na celostátní úrovni
.
- Podmínky úspěšného absolvování předmětu: aktivní účast na seminářích.
Obsah kurzu
1. Role médií v současném světě
.
2. Jak dosáhnout pozitivních výsledků při komunikaci s médii
.
3. Vztah formy a obsahu novinářského sdělení
.
4. Hlavní rizika při komunikaci s médii
.
5. Jak reagovat na nečekanou otázku
.
6. Jak se vyhnout odpovědi na otázku
.
7. Komunikace v krizových situacích.
Výsledky učení
1. Seznámit posluchače s hlavními zásadami novinářského vidění světa
.
2. Naučit posluchače správným návykům při komunikaci s médii
.
3. Seznámit posluchače s riziky, která vyplývají z komunikace s médii, a naučit je, jak těmto rizikům čelit.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008
Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007
Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995
Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994
Kraus, J. : Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004
Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999
Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004
Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998
McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000
Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010
Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003
Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010
Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006
Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206RUP1 - Řízení uměleckého provozu 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

1
2T
2
zkouška
   

Vyučující
Jiří ŠESTÁK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce.  
- Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho testu a jedné eseje.
- Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 60 % z písemné části zkoušky a 10 % z ústní části zkoušky.
Obsah kurzu
1. Struktura divadelní instituce (i vícesouborové).
2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem (zásady budování uměleckého souboru).
10. Divadelní instituce a zřizovatel.
11. Divadlo a zaměstnanec.
12. Divadlo a divák.
Výsledky učení
1. Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.
2. Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.
3. Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994
Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009
Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930
Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT - edice DISK, Praha 2013

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206FUC1 - Fundraising III. 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
KURZ
3
zápočet
   

Vyučující
Ing. Jana LEDVINOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Minimálně 70% účast na seminářích.
Obsah kurzu
Seminář vychází z principu, že fundraising není žádná věda a znalosti nejsou to hlavní. Nejdůležitější je odhodlat se a začít fundraising uplatňovat v praxi. Kurz je určen všem, kteří s takovým krokem váhají nebo nemají dostatek informací a podnětů. Nabízí možnost připravit reálný profesionální fundraisingový plán ušitý na míru vybrané organizaci. Studenti absolvují proces plánování krok za krokem od revize poslání a cílů organizace přes zjištění kapacity organizace, sestavení rozpočtu a fundraisingového cíle, vytipování potenciální cílových skupin dárců až po stanovení strategií a konkrétních metod a nákladů na jejich realizaci. 

I. seminář:
- Seznámení s obsahem a průběhem kurzu
.
- Revize poslání a cílů organizací s ohledem na přípravu a realizaci plánu fundrasingu.
- Analýza připravenosti a potenciálu organizace na profesionální rozvoj zdrojů.
- Analýza zdrojů v organizaci za poslední 3 roky se započítáním "in kind" poskytnutých služeb a věcí.
- Analýza současných zdrojů organizace.

II. seminář:
- Stanovení priorit rozvoje.
- Stanovení dlouhodobých cílů fundraisingu
.
- Vytipování trendů rozvoje stávajících a potenciálních dárců a jejich příspěvků pro příští 3 roky.
- Volba strategií pro dosažení stanovených cílů
.
- Výběr vhodných metod pro realizaci stanovených strategií.
- Zadání úkolů na období mezi semináři.

III. seminář:
- Podrobná analýza metod fundraisingu a jejich vyhodnocení.
- Vytvoření akčního plánu rozvoje zdrojů na příští 3 roky
.
- Zpracování rozpočtu pro realizaci plánu
.
- Zadání úkolů na období mezi semináři.

IV. seminář:
- Prezentace fundraisingového plánu před kolegy a lektory
.
- Oponentura, diskuse, připomínky, podněty
.
- Závěrečné hodnocení
.
Výsledky učení
Seznámit účastníky s procesem profesionálního plánování dlouhodobého rozvoje zdrojů a poskytnout jim prostor a odbornou zpětnou vazbu pro vytvoření fundraisingového plánu na 3 roky.




Studijní literatura a studijní pomůcky
Pro seminář jsou vytvořeny speciální interaktivní výukové texty, které umožňují studentů zpracování fundraisingového plánu krok za krokem:

LEDVINOVÁ, Jana. Plánování fundraisingové kampaně - osnova fundraisingovéo plánu. Praha: České centrum fundraisingu, 2009
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206IZS1 - Inspirační zdroje současného umění 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
3
zápočet
   

Vyučující
MgA. Denisa VÁCLAVOVÁ, PhD.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
80% účast na seminářích + seminární práce na dané téma.  

Obsah kurzu
Cílem semináře je uvést studenty do problematiky současného umění, seznámit je se základními pojmy a představit nejvýraznější umělce a jejich projekty. Důraz je kladen na široké spektrum umělecké práce a prezentaci různorodých přístupů, jak lze tvořit a vystavovat v uměleckém provozu. 
Formou přednášek a diskusí hledat odpovědi na následující otázky: Co je umění? Jaké jsou strategie a jaké  funkce umění? A proč umění potřebujeme? 
Témata - klíčová slova přednášek: happening, performance, event, body art, land art, environmental art, konceptuální umění, street art, umění ve veřejném prostoru, angažované umění, video art, umění participace, české akční umění, performance, site specific, guerilla art, squatting, negalerie, komunitní umění, umění versus architektura, fotografie a prostor, divák a typy kooperace, gender a moderní umění, postprodukce, postinternetové umění.  

Jednosemestrální seminář kombinuje přednášky a diskuse s hosty - historiky a teoretiky umění zaměřující se na aktuální tendence a témata vizuálních teorií.
Výsledky učení
Cílem semináře je uvést studenty do problematiky současného umění, seznámit je se základními pojmy a představit nejdůležitější české a světové umělce. Výsledkem by měla být orientace a základní vědomosti o vývoji a dění performativního a vizuálního umění.  

Výstupy: 

1) student získá potřebné znalosti trhu, pro nějž je v rámci studijního programu připravován, tedy z oblasti aktuálních tendencí v českém a světovém umění performing arts;

2) student získá dovednost zhodnotit a posoudit vlastní praktickou producentskou činnost a své budoucí záměry v kontextu a konkurenci české umělecké scény a současných světových trendů, čímž se zvyšuje jeho pracovní uplatnitelnost a konkurenceschopnost jeho budoucích projektů;

3) student je v rámci tohoto předmětu připravován na výkon práce producenta (příp. ředitele umělecké organizace nebo festivalu), tj. osoby zodpovědné za obsahovou náplň akcí.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Banksy: Wall and Piece (The Random House Group Limited, London 2005). 
Belting, Hans: Konec dějin umění (Mladá fronta, Praha 2000). 
Bourriaud, Nicolas: Postprodukce (tranzit, Praha 2004). Císař Karel a kolektiv: Stav věcí, Sochy v ulicích III., Brno Art Open 2011 (Dům umění města Brna, Brno 2011)  
Gehl, Jan + Gemzoe, Lars: Nové městské prostory (Era, Praha 2002).
Gehl, Jan: Život mezi budovami. Užívání veřejného prostranství (Nadace Partnerství, Brno 2000). 
Goldberg, RoseLee: Performance Art, from Futurism to the Present (Thames&Hudson, London 2001).
Hájek, Václav: Jak rozpoznat odpadkový koš (Labyrint Praha 2011)
Chalupecký, Jindřich: Na hranicích umění (Prostor/Arkýř, Praha 1990). 
Kastner, Jeffrey + Wallis, Brian: Land and Environmental Art (Phaidon London 1998).  
Krauss, Rosalind: Sculpture in the Expanded Field 
(str.18-27, úvodní článek z katalogu k výstavě PragueBiennale2, Praha 2005). 
Kolektiv autorů: Před obrazem (OSVU, Praha 1998). 
Morganová, Pavlína: Akční umění (Votobia, Olomouc 1999).
Morganová, Pavlína: Začátek století 2000-2010 (Arbor Vitae, Praha 2012).  
Norberg-Schulz, Christian: Génius loci. K fenomenologii achitektury (Odeon, Praha 1994). 
Pachmanová, Martina: Neviditelná žena: Antologie současného amerického myšlení 
o feminismu a vizuální kultuře (One Woman Press, Praha 2002).  
Prostor a jeho člověk (kolektiv, Vesmír, Praha 2004).  
Rezek, Petr: Tělo, věc a skutečnost v současném umění (Jazzpetit č.17, Praha 1982).  
Sádlo, Jiří - Pokorný,Petr - Hájek, Pavel - Dreslerová, Dagmar - Cílek, Václav: 
Krajina a revoluce (Malá Skála 2005). 
Slavická, Milena: Umění instalace (Výtvarné umění 4/94).
Slavická, Milena - Pánková, Marcela: Zakázané umění I. + II. (Výtvarné umění, 1-2.1996/ Panorama, Praha 1996). 
Sorošovo centrum současného umění: Umělecké dílo ve veřejném prostoru (Praha, 1997). 
Srp, Karel: Minimal, Earth, Conceptual Art (Jazzová sekce, Jazzpetit č. 11, 1. a 2. část, Praha 1982).
Ševčík, Jiří - Morganová, Pavlína - Nekvindová, Terezie - Svatošová, Dagmar: České umění 1980-2010 (VVP AVU, Praha 2011)   
Zálešák, Jan: Umění spolupráce (VVP AVU, Praha 2011). 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206LVK1 - Kultura a legislativa 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
2
zápočet
   

Vyučující
JUDr. Kateřina KALISTOVÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělen na základě docházky alespoň 60% a odevzdáním seminární práce.
Obsah kurzu
I. Legislativní proces v ČR na příkladech norem v oblasti kultury:
- ministerstvo kultury,
- vláda,
- parlament.
II. Zákony a podzákonné předpisy jako nástroje řešení kulturních procesů.
III. Proces veřejných konzultací s odbornou veřejností před začátkem legislativních prací.
IV. Zákon č.203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury.
V. Legislativa a její místo v Státní kulturní politice na léta 2015-2020 (s výhledem do roku 2025).
Výsledky učení
Výsledkem učení je znalost základních předpisů v oblasti kultury a procesy jejich vzniku, schvalování a uvádění do praxe.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Zákony v oblasti kultury.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MMV1 - Management mezilidských vztahů 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
KURZ
3
zápočet
   

Vyučující
RnDr. Jiří PLAMÍNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K získání zápočtu je třeba:
- aktivní účast na semináři v celém jeho rozsahu,
- krátké písemné zhodnocení přínosů kurzu (půl až jedna normostrana).

Obsah kurzu
Každý seminář je přizpůsoben konkrétní studijní skupině a jejím požadavkům. 
Věnuje se zejména z následující tématům:
- komunikace,
- vyjednávání,
- řešení konfliktů / problémů,
- vedení lidí,
- rozhodování,
- motivace.

Kurz nabízí například základní pravidla řešení konfliktů, usnadňuje zvládnutí jednotlivých stylů jednání a obranu vůči vyjednávacím trikům. Pomáhá v klíčových disciplínách vyjednávání jako jsou techniky sběru informací, analýzy zájmů a moci, tvorby alternativních scénářů, volby postupu v obtížných situacích nebo volby strategie v nejistých podmínkách.
Dále se kurz zabývá tím, jak vznikají základní vzorce lidského vztahového chování - tedy soupeření, spolupráce, obětavosti, destrukce a pasivity - a jak jim podle potřeby buď pomáhat na světlo světa nebo zabraňovat jejich vzniku a šíření.
Kurz také přirozeně vede k úvahám o firemních kulturách, způsobech hodnocení lidí a výkonů nebo o volbě stylu řízení lidí v závislosti na povaze manažera, podřízených, řešených úloh a firemní kultury. 
Další část programu rozebírá dvě klíčové podmínky dobré spolupráce v týmu - tedy sdílení cílů a cest a rozmanitosti lidí a rolí - a sleduje malý zázrak vzniku synergie, tedy jevu, jehož přítomnost činí ze skupiny skutečný tým.
Výsledky učení
Kurs je zaměřen na dovednosti k úspěšnému vedení a řízení lidí, vyjednávací dovednosti a řešení konfliktů. Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každé skupině studentů se cíle výuky mírně liší. 
Očekávaným důsledkem kursu jsou například lepší výsledky vyjednávání (tedy výhodnější parametry sjednaných dohod) a - vzhledem k zaměření kursu na práci s komplexní spokojeností účastníků - i vyšší stabilita dohod (tedy méně snah dohody měnit a bojkotovat).
Kurz dále vede účastníky ke schopnosti dobře definovat problémy (a neřešit problémy zástupné, neřešitelné nebo nejednoznačné), analyzovat je (pochopit příčiny a další souvislosti a definovat kritéria úspěšného řešení) a použít rozumné techniky pro generování možností řešení, jejich třídění a hodnocení a konečně pro rozhodnutí, co a jak bude realizováno v praxi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Plamínek, J.: Konflikty a vyjednávání (Grada, 2009)
Plamínek, J.: Vedení lidí, týmů a firem
Plamínek, J.: Tajemství motivace
Plamínek, J.: Vedení porad  
Plamínek, J.: Řešení problémů a rozhodování
Plamínek, J.: Teorie vitality
Plamínek, J.: Synergický management
Plamínek, J.: Komunikace a prezentace
Plamínek, J.: Týmová spolupráce a hodnocení lidí
Plamínek, J.: Sebepoznání, sebeřízení a stres
Plamínek, J.: Řízení podle kompetencí

další viz www.jiriplaminek.cz
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MIN1 - Manažerská informatika 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
2
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Jaroslav POLÁČEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě docházky, splnění testu a zkoušky.
Obsah kurzu
V rámci předmětu se studenti seznámí s následujícími tématy: 
- principy efektivní práce v digitálním prostředí
,
- timemanagement
,
- informační kanály a nástroje a jejich specifika
,
- možnosti pracovních nástrojů systémů Microsoft a Google
,
- IT nástroje pro řízení projektů
,
- pokročilé ovládání kancelářských alikací MS Office
.

Výsledky učení
Absolvent předmětu 
- pochopí výhody a nevýhody práce v digitálním prostředí,
- pozná projektový SW jako nástroji pro práci spíše než jako o aplikaci spotřebovávající čas,
- naučí se pracovat s kancelářským SW
,
- naučí se využívat pracovní systémy (na příkladu řešení firem Microsoft a Google).
Studijní literatura a studijní pomůcky
Očenášek, Vladimír a kol. S počítačem do Evropy. Computer Press. 2. aktualizované vydání, 2007. ISBN: 978-80-251-1844-3
Očenášek Vladimír a kol. Informatika I - Cvičení MS Office 2007. skripta PEF ČZU v Praze. 2010. ISBN 978-80-213-1990-5
Sylabus projektu ECDL - mezinárodní testování počítačové gramotnosti. [on/line][cit. 5.4.2011] <www.ecdl.cz> 
Očenášek V. a Vaněk, J. a kol. Řešené příklady pro MS Excel 2013, Powerprint. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 158 stran. ISBN 978-80-87994-55-9
Očenášek V. a Vaněk, J. a kol., Řešené příklady pro MS Word 2013, Powerprint. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2015, 158 stran. ISBN 978-80-87994-66-5
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MPL2 - Mediální politika a legislativa 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
2
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Michal PROKOP

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Vypracování a prezentace další semestrální práce,
- ústní zkouška.

Obsah kurzu
Mediální politika a legislativa v demokratické společnosti jako jeden ze základních pilířů realizace ústavního práva občanů na svobodu slova.
Mediální legislativa, regulace médií - politický, technický, či právní problém?

Výsledky učení
1. Hledat a nalézat důvody pro propojení mediálního prostředí s politikou, a to v celém období vývoje jednotlivých typů a druhů médií doma i ve světě, zejména v Evropě,
2. seznámit posluchače s nejdůležitějšími právními normami, týkajícími se médií a s procesem jejich zrodu a tvorby.

Studijní literatura a studijní pomůcky
- CHALOUPKOVÁ, HOLÝ: Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (komentář) - C.H.Beck 2004, 

ZÁKONY V PLATNÉM ZNĚNÍ:
- tiskový
- o provozování rozhlasového a televizního vysílání
- o České televizi
- o Českém rozhlase
- o ČTK
- o regulaci reklamy
- o politických stranách
- volební zákony
- telekomunikační zákon
- zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 
- zákon o audiovizuálních službách na vyžádání

Mezinárodní předpisy a směrnice:
- direktiva EU o televizi bez hranic
- doporučení Rady Evropy o vysílání veřejné služby
- koordinace kmitočtových spekter a další a další.
- Veřejná služba ve veřejnoprávních mediích (sborník textů) Český Krumlov, 8. a 9. listopadu 2002 - Česká media a Votobia Praha 2003
- Česká media 2003, 2004, 2005 (ročenky mediálních událostí)
- Česká media a Votobia Praha 2004
- Výroční zprávy Rady ČT a Rady ČRo o činnosti České televize a Českého rozhlasu - internetové str. R ČT a R ČRo
- 10 let v českých mediích(sborník esejů) Kolektiv autorů Newton IT 2005
- Financování digitálního vysílání (sborník textů) Česká media 2005
- Ročenky ČT a ČRo - internet, servery Česká media, Radiotv, atd.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206MAU1 - Média a umění 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
3
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Vlastimil JEŽEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě:
- přípravy na semináře,
- aktivity na seminářích,
- obhajoby seminární práce (zpracování, prezentace v rámci semináře).

Obsah kurzu
1. Umění v médiích.
2. Média v umění.
3. Guerilla a virální komunikace.
4. Nová média a sociální sítě.
5. Specifika televizní a rozhlasové kritiky.
6. Česká kulturní periodika.
7. Mediální glosáře, periodika na internetu.
8. Mediální trh v České republice.
Výsledky učení
1. Prohloubit znalosti posluchačů v segmentu vzájemného působení médií a umění.
2. Prohloubit znalost struktury českých médií s kulturním zaměřením, včetně správného vyhodnocování dopadu publicity v nich (čtenost, tištěný a prodaný náklad, poslechovost, sledovanost, návštěvnost).
2. Zvýšit schopnost posluchačů úspěšně komunikovat s médii.
3. Seznámit posluchače s možnostmi i limity užívání netradičních forem komunikace (např. guerillová nebo virální komunikace).
4. Prohloubit schopnost posluchačů aktivně užívat tzv. nová média a sociální sítě v marketingové praxi.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Thomas Patalas: Guerillový marketing, Grada Publishing, Praha 2009
Jan Jirák, Barbara Köpplová: Masová média, Portál, Praha 2009
Vojtěch Bednář: Krizová komunikace s médii, Grada Publishing, Praha 2012
Lukáš Urban, Josef Dubský, Karol Murdza: Masová komunikace a veřejné mínění, Grada Publishing, Praha 2011
David Giles: Psychologie médií, Grada Publishing, Praha 2012
Irena Reifová: Slovník mediální komunikace, Portál, Praha
Jan Jirák, Vlastimil Ježek: Média a my, AMU, Praha, 2014 

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206PMD2 - Prezentační a mediální dovednosti 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
3T
2
zkouška
   

Vyučující
Petr STUDENOVSKÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě aktivity na seminářích
.
Během semestru se od posluchačů očekává příprava a předvedení minimálně jedné prezentace na libovolné téma. Ústní zkouška ve formě závěrečné prezentace. Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích a ze 70 % z hodnocení závěrečné prezentace. Pro hodnocení prezentace jsou rozhodující prezentační dovednosti, nikoli obsah prezentace.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích.
Obsah kurzu
1. Role komunikace v současném světě
.
2. Komunikační řetězec a jeho hlavní články
.
3. Tři základní komunikační potřeby člověka
.
4. Vztah formy a obsahu sdělení
.
5. Hlavní zásady pro úspěšnou prezentaci
.
6. Práce s technikou při prezentaci
.
7. Šum a zpětná vazba
.
8. Praktický nácvik
.

Výsledky učení
Naučit posluchače správným návykům při přípravě a realizaci veřejné prezentace.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Allhoff, D., Allhoff W.: Rétorika a komunikace, Grada, Praha 2008
Borg, J.: Umění přesvědčivé komunikace, Grada, Praha 2007
Ehrenborg, J. - Mattock, J.: Přesvědčivé vystupování, Management Press, Praha 1995
Hurst, B.: Encyklopedie komunikačních technik, Grada, Praha 1994
Kraus, J. : Rétorika a řečová kultura, UK v Praze, Nakl. Karolinum, Praha 2004
Kunczik, M.: Základy masové komunikace, Praha, Karolinum 1995
McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace, Portál, Praha 1999
Nöllke, C.: Umění prezentace, Grada, Praha 2004
Watson, J.: Media Comunication; An Introduction to Theory and Process, Macmillan Press Ltd., London 1998
McLuhan, M.: Jak rozumět médiím, Odeon, Praha 1991
McLuhan, M.: Člověk, média a elektronická kultura, Jota, Brno 2000
Medlíková, O., Přesvědčivá prezentace, Grada Praha 2010
Ramonet, I.: Tyranie médií, MF, Praha 2003
Šmajsová-Buchtová, B.: Vážnost mluveného slova, Grada Publishing, Praha 2010
Špačková, A.: Moderní rétorika, Grada, Praha 2006
Vymětal, J.: Průvodce úspěšnou komunikací, Efektivní komunikace v praxi, Grada, Praha 2008


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206RUB1 - Řízení uměleckého provozu II. 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

2
2T
2
zkouška
   

Vyučující
Jiří ŠESTÁK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- Během semestru se vyžaduje samostatná četba a aktivní účast v diskusích na seminářích, která je podmínkou k účasti na zkoušce.  
- Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce a absolvování jednoho testu a jedné eseje.
- Celkové hodnocení se skládá ze 30 % z hodnocení aktivity na seminářích, 60 % z písemné části zkoušky a 10 % z ústní části zkoušky.
Obsah kurzu
1. Struktura divadelní instituce (i vícesouborové).
2. Vztahy a organizace práce mezi jednotlivými pracovišti divadelní instituce.
3. Plánování, strategie, realizace - znalost problematiky, odpovědnost, pečlivost, komunikace.
4. Dramaturgický plán jako zásadní strategický materiál pro management divadla.
5. Poslání divadla a podíl odpovědnosti jednotlivých pracovišť a pracovníků na tomto poslání.
6. Psychologie provozu uměleckých těles a uměleckotechnického provozu.
7. Model vnitřního financování vícesouborového divadla.
8. Produkt - představení ve vztahu k vnitřnímu provozu divadla.
9. Rozdíl mezi projektovým modelem uměleckého týmu a stálým uměleckým souborem (zásady budování uměleckého souboru).
10. Divadelní instituce a zřizovatel.
11. Divadlo a zaměstnanec.
12. Divadlo a divák.
Výsledky učení
1) Orientace studentů v provozu divadel se stálým souborem s akcentem na divadla vícesouborová.
2) Seznámení posluchačů s řízením těchto institucí.
3) Seznámení posluchačů s postavení divadel v regionu, s jejich posláním i s problematikou vztahů a komunikace se zřizovatelem.


Studijní literatura a studijní pomůcky
Drucker P.F., Řízení neziskových organizací, Management press, Praha 1994
Hagoort G., Umělecký management v podnikatelském stylu, KANT, Praha 2009
Hilar, K.H. Pražská dramaturgie, Sfinx, Praha 1930
Šesták J., Divadlo-kultura-podmínky, KANT - edice DISK, Praha 2013

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

373ITT1 - Intermediální tvorba a technologie 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

3
6T
3
zkouška
   

Vyučující
Ing. Jakub HYBLER

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Prezentace vlastního projektu, účast na semináři
Obsah kurzu
Tvůrčí dílna je zaměřena na seznámení se s procesem, konceptualizaci, technickým řešením a realizací multimediálních instalací a multimediálních performancí - "scénického" provedení audiovizuálního díla, jak z technického, tak estetického aspektu. Současná výtvarná díla, kinetické, multimediální a interaktivní objekty, instalace nebo performance často vyžadují nestandardní technická řešení, spojující využití mechanických, elektronických, optických, akustických a dalších systémů.

Dílna je zaměřena především na tvořivé využití širokého spektra nástrojů a výrazových prostředků, které je možné použít v prostoru laboratoře IIM. Součástí dílny mohou být individuální a týmové koncepce a modelová řešení intermediálních projektů, diskuze nad využitím škály například nástrojů, jejich vzájemné propojení, obrazové formáty (diaprojekce, video, film), experimentální použití projekčních povrchů (objekty, barvy, textury), různých druhů zdrojů světla (umělé, přirozené) různých modelů uspořádání multiprojekce, zpracování a práce s multikanálovým zvukem, případně zapojení interaktivity do instalačních, nebo performačních forem.

Výsledky učení
Studenti se seznámí s kontextem, ve kterém tyto koncepty a realizace vznikají a budou hledat optimální technické a umělecké řešení podle konkrétních představ a zaměření jednotlivých účastníků dílen. 
Studenti se naučí posoudit funkčnost a realizovatelnost navrženého řešení, artikulovat jasně a zřetelně svůj projekt, sestavit jeho popis, vizualizace a prezentaci, diskutovat jeho východiska a výstupy, naučit se odhadnout náklady a čas potřebný pro realizaci, hledat dodavatele potřebných dílů a specialisty pro konzultace a realizaci.
Student si rozvine schopnost pracovat v rámci mezioborového týmu a získat vhled do využití nástrojů a metod v oblasti intermediální tvorby aplikovaných v žánrech divadelní tvorby, interaktivních instalací v galerii, zvukové tvorby a veřejném prostoru.  ITT je experimentální model mezioborové platformy na rozhraní technologie a umělecké tvorby. V týmech pracují studenti AMU, UMPRUM, AVU a ČVUT

Studijní literatura a studijní pomůcky
http://vyuka.iim.cz/y39itt:y39itt

http://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Gustar
http://www.noise.cz/artech/
 
další informace:
http://www.iim.cz
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

305MM1 - Mediální management 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

3
12PS
2
zápočet
 přednáška  

Vyučující
MgA. Kateřina FRIČOVÁ ; doc. MgA. Ivo MATHÉ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Průběžná a závěrečná diskuse. V případě docházky pod 75 % - test, seminární práce.
Obsah kurzu
OSNOVA

1. Úvod do předmětu, jaké jsou možnosti podnikání v médiích.
2. Základní rozdíly mezi médii veřejné služby a komerčními
3.  Přehled zákonů potřebných pro vedoucí pracovníky v médiích
4. Způsoby financování jednotlivých médií
5. Možnosti a odlišnosti prodeje reklamní plochy
6. Další možnosti získávání potřebných financí
7. Možnosti, které přinesla digitalizace, změny z DVB T na DVB T2. Proč se nedaří digitalizovat rádia.
8. Nová média. Odlišnosti v produkci pro klasické TV a TV typu Stream.
9. Výběr tématu, scénáře, týmu v souvislosti se stopáží vhodné pro internetové platformy.
10. Řízení bez znalostí relevantních výzkumů není možné. Výzkumy sledovanosti – denní výsledky, afinity, ATS...
11. Výzkumy čtenosti printů a jejich internetových platforem.
12. Radioprojekt – poslechovost rádií. Trendy, podcasty. Problematičnost CATI.
13. Nepřítomnost jednotné měny výzkumu u internetu – důsledky, snaha SPIR
14. Crossmediální měření. Proč se stále nedaří, má budoucnost?

Úvodem každé výuky bude studenty připravený přehled aktualit z oboru.
Pozváni budou i hosté – např. ředitel/obchodní ředitel mediální agentury, ředitelé jednotlivých typů médií, pracovníci z výzkumných agentur

Výsledky učení
Studenti získají postupně znalosti, které musí ovládat řídící pracovník v oblasti médií.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Mediář.cz
mediaguru.cz
Ato.cz
unievydavatelu.cz
radioprojekt.cz
SPIR.cz
SEDLÁKOVÁ, Renáta. Výzkum médií: nejužívanější metody a techniky. Praha: Grada, 2014. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3568-9.
BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. 2., upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0553-3.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

206KDP1 - Kulturní diplomacie 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné volitelné předměty

4
2T
2
zápočet
   

Vyučující
MgA. Ladislav PFLIMPFL, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet je udělen na základě docházky alespoň 60% a odevzdáním seminární práce.
Obsah kurzu
1. Vymezení pojmu kulturní diplomacie, definice poslání a nástrojů kulturní zahraniční politiky a komunikace.
2. Národní identita, národní image, stereotypy, role kultury, propaganda, stručný náhled do historického vývoje kulturní a veřejné diplomacie.
3. Zájmové a cílové skupiny kulturní diplomacie.
4. Host.
5. Hlavní nástroje a zdroje kulturní diplomacie.
6. Branding, marketing v kulturní diplomacii.
7. Projektový management a komunikace v kulturní diplomacii: case studies.
8. Svět jako trh příležitostí pro kulturní diplomacii, mezinárodní akce.
9. Moderní zahraniční praxe, národní kulturní kampaně a platformy, prováděcí struktura, realizační proces.
10. Host.
11. Česká centra - poslání, struktura a možnosti spolupráce.
12. Host.
13. Prezentace a vyhodnocení týmových prací, plánování mezinárodní aktivity v rámci kulturně-diplomatické kampaně.
Výsledky učení
Cíle předmětu:
1. Seznámit posluchače s posláním a nástroji kulturní a veřejné diplomacie v mezinárodním a českém kontextu s důrazem na moderní praxi, vč. vývoje moderní formy kulturní diplomacie.
2. Přiblížit posluchačům detailní institucionální strukturu, cílové a zájmové skupiny kulturní diplomacie v České republice a zahraničí a relevantní partnery a příležitosti pro kulturní manažery.
3. Představí posluchačům příklady, metody a možnosti sledování efektivity kampaní kulturní diplomacie.
4. Formou diskuse s hosty, manažery významných mezinárodních kulturních událostí konajících se v České republice, identifikovat a analyzovat rozsah využití potenciálu a podíl kulturně-diplomatické kampaně na úspěchu projektu.

Výstupy z učení:
1. Schopnost identifikovat a analyzovat zaměření a cíle kampaně kulturní diplomacie v kulturně-manažerské praxi.
2. Schopnost oslovení relevantních partnerů a napojení na relevantní zdroje v oblasti kulturní diplomacie.
3. Schopnost strategického, komplexního plánování projektu k uvedení v rámci kulturně-diplomatické kampaně.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
- Melissen, Jan; Lee Donna; Sharp, Paul. The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations (Studies in Diplomacy). New York: Palgrave Macmillan, 2007
- SNOW, Nancy; TAYLOR, M. Philip. Routledge Handbook of Public Diplomacy. New York: Routledge, 2009


Další literatura:
- Anholt, Simon. Brand New Justice: The Upside of Global Branding. Oxford: Elsevier, 2003
- Bound, Kirsten. BRIGGS, Rachel. Holden, John. JONES, Samuel. Cultural Diplomacy. Londýn: DEMOS, 2007
- COPELAND, Daryl. Guerilla Diplomacy, Rethinking International Relations. USA: Rienner, 2009
- Dinnie, Keith. Nation Branding: Concepts, Issues, Practice. Oxford: Butterworth Heinemann, 2007
- Fisher, Ali; Brockerhoff, Aurelie. Options for influence, Global campaigns of peruasion in the new worlds of public diplomacy. Londýn: British Council, Counterpoint, 2007
- Leonard, Mark. Britain TM. Londýn: Demos, 1997 
- Leonard, Mark; Small, Andrew; Rose, Martin. British Public Diplomacy in the Age of Schisms.Londýn: Foreign Policy Centre, Counterpoint, 2005
- Leonard, Mark; Stead, Catherine; Smewing, Conrad. Public Diplomacy. Londýn: Foreign Policy Centre, 2002
- Nye, Joseph. Soft power, The Means To Success In World Politics. New York: Public Affairs, 2004
- Peterková, Jana, Veřejná diplomacie. Plzeň, Aleš Čeněk, 2008
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
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