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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:
Teorie a kritika divadelní tvorby (N0215A310880), 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
Teorie a kritika divadelní tvorby (N0215A310880)
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. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
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
Magisterské studium oboru teorie a kritika divadelní tvorby je zaměřeno na rozvíjení a prohlubování znalostí a dovedností absolventů bakalářského programu teorie a kritika divadelní tvorby či absolventů příbuzných studijních programů, jako například dramaturgie, divadelní věda, kulturologie, estetika, moderní filologie atd. Program je tedy koncipován jako návazný na předchozí studium divadla coby specifického uměleckého druhu, s důrazem na jeho soudobé podoby a proměny, a také na jeho zasazování do širších uměleckých a společenských kontextů, tedy s jistými přesahy zejména k literatuře, filmu a obecně médiím. 

Povinné studijní penzum tvoří předměty realizující základní vymezení oboru na teorii a kritiku. Tento řez se obráží i ve státní závěrečné zkoušce, jejíž jedna část je věnována kritické reflexi soudobého divadla, a druhá část teorii divadla a šířeji performativního umění s přesahem k rozmanitým podobám vizuality a k uplatňování strategií interaktivity v současné tvorbě. K páteřním předmětům tedy patří zejména základní teoretické předměty profilujícího základu Současné teorie divadla a Divadlo a média. Tyto předměty se opírají o další povinné kurzy tak, aby program tvořil provázaný a udržitelný celek a zároveň vycházel ze zaměření konkrétních pedagogů.

Oproti bakalářskému studiu, jež je vystavěno výrazně strukturovaně a počítá s poměrně velkým množstvím pedagogicky vedené přímé seminární výuky, klade magisterské studium důraz na samostatnou projektovou práci studentů, realizovanou jak individuálně, tak týmově. Projekty mají tutory z řad pedagogů katedry. Cílem této části studijního plánu je vedle odborných dovedností posílit i obecné způsobilosti. K těmto výsledkům učení patří nejen schopnost naplánovat a realizovat předepsaný odborný výstup, ale také self-management, time management, spolupráce v rámci týmu včetně řešení případných konfliktů a etických otázek atd. Odborné samostatné a týmové projektové činnosti zrcadlí či předjímají fungování profesí, jimž se absolventi ve své praxi následně věnují.

Individuální projektová práce je ukotvena ve dvousemestrálním předmětu Výzkumná praxe - případová studie zasazeného do prvního ročníku studia a zaměřeného na celoroční monitorování vybrané umělecké instituce (např. zřizované divadlo, nezávislý soubor, festival atp.), s návaznou reflexí jejích jednotlivých aspektů, od uplatňování umělecké vize přes provozní záležitosti po PR či práci s publikem.

Týmová projektová práce je ukotvena ve čtyřsemestrálním předmětu Kritické praktikum, jehož obsahem je:
• koncepce a realizace odborného časopisu Hybris, který má vyjadřovat argumentované generační názory a postoje a esejistickou formou se zabývat i širšími otázkami přesahujícími hranice divadelního umění a dotýkajícími se obecnějších problémů dnešní kultury i společnosti; posláním časopisu je mimo jiné reflektovat absolventské výstupy studentů DAMU, případně ostatních fakult AMU;
• získání zkušenosti s veřejným vystupováním a moderováním debat díky pravidelným diskusím o absolventských inscenacích DISK_USE, jichž se účastní diváci a tvůrci, případně též pedagogové dotčených kateder.
• Kritický klub realizovaný nejméně třikrát za semestr a věnovaný analýze vybraných inscenací mimo AMU; klub probíhá formou odborného semináře, jehož podobu a obsah určují ve vzájemné shodě pedagogové i studenti.

Povinná část studijního plánu je doplňována volitelnými předměty, z nichž musí student během studia získat 12 ECTS. Jde jednak o předměty kmenových pedagogů katedry, které odrážejí jejich odborné zaměření a aktuální tvůrčí činnost (uměleckou či výzkumnou). Jako takové se obsahově proměňují, zajišťují průběžný přísun nových podnětů i vhled do témat řešených na katedře, případně též umožňují účast na projektech pedagogů. Dále jde o předměty ostatních kateder DAMU či AMU, po dohodě také o předměty nabízené pracovišti s příbuzným zaměřením (UK, AV atd.), případně o specifickou odbornou oborovou praxi, jejíž náplň svou náročností odpovídá typu studia. Doporučován je též předmět Výzkumné a publikační metody realizovaný Centrem pro doktorská studia AMU, a to zejména těm studentům, kteří zvažují pokračování v badatelské činnosti, zpravidla formou doktorského studia.

Profil absolventa studijního programu

Studijní program vychovává tvořivé odborníky, kteří se orientují v různých podobách a směrech praxe a teorie soudobé divadelní kultury i jejích přesazích k příbuzným uměleckým oborům. Absolvent má dostatečnou badatelskou zkušenost, aby dokázal samostatně či jako člen badatelského týmu pokračovat ve výzkumu soudobého divadla. Má dostatečné praktické i teoretické kompetence v oblasti kritické reflexe divadla, ve vytváření a naplňování koncepce časopisu a v neposlední řadě také v práci s laickým a odborným publikem. Absolventi se uplatní v profesích bezprostředně spjatých s praxí a kriticko-teoretickou reflexí soudobé divadelní kultury. 

Výsledky učení studijního programu

Odborné znalosti:
• Absolvent zná podoby soudobého divadla a šířeji pojatého performativního umění zejména v českém a středoevropském kontextu, rozumí jeho specifikům i příčinám vedoucím k jeho stavu. 
• Absolvent se orientuje v problematice divácké recepce a různých forem interaktivity uplatňovaných v divadle a performativních umění.
• Absolvent dokáže vysvětlit vzájemné vztahy mezi divadlem a jemu blízkými uměleckými druhy, zejména tancem, literaturou, filmem, případně architekturou či dalšími fenomény spadajícími do oblasti nespecifické scéničnosti.
• Absolvent rozumí souvislostem a vazbám mezi divadlem, resp. performativním uměním, a kulturní i sociální realitou 20. a 21. století.   
• Absolvent dokáže představit klíčové myšlenkové směry vstupující do uvažování o divadle a performativním umění zejména od druhé poloviny 20. století výše, vysvětlit jejich specifičnost, přínos a originalitu, jakož i případné slabé stránky či problémy s aplikací. 

Odborné dovednosti:
• Absolvent dokáže komplexně vnímat, popisovat, analyzovat a v souladu se svým osobním názorem fundovaně reflektovat konkrétní divadelní díla a další performativní artefakty; u žánrově i druhově jasně nevyhrazených děl dokáže najít a uplatnit adekvátní analytický postup odpovídající specifičnosti daného tvaru.  
• Absolvent dokáže samostatně stanovit téma pro vlastní odborný výstup, formulovat hypotézu, a návazně vytvořit strukturovaný odborný kritický či analytický text pro odborné periodikum, a přitom uplatňuje principy akademické práce a akademické etiky při práci. 
• Absolvent dokáže vytvořit ústní odbornou prezentaci na zvolené téma v rozsahu standardního konferenčního příspěvku a v návazné diskusi jednat věcně, bezpředsudečně, a zároveň s oporou v konkrétních objektivních a doložitelných argumentech.
• Absolvent je schopen koncipovat a moderovat diskusi mezi několika stranami věnovanou komplexnímu divadelnímu jevu, určenou jak široké divadelní veřejnosti, tak užší veřejnosti odborné.  
• Absolvent se dokáže efektivně zapojit do pravidelné redakční práce v rámci odborně zaměřeného periodika realizovaného v listinné a/nebo internetové podobě, účastnit se jí jako autor, člen redakčního týmu, případně ji organizovat jako šéfredaktor. 
• Absolvent je schopen si samostatně nebo jako člen výzkumného týmu zvolit adekvátní badatelský úkol, stanovit jeho metodologii a v souladu s obecně sdílenými pravidly akademického psaní a akademické etiky vytvořit odbornou studii. 
• Absolvent je schopen o odborných tématech komunikovat v anglickém jazyce nejméně na úrovni B2, a to ústní i písemnou formou.

Obecné způsobilosti: 
• Absolvent dokáže samostatně a dlouhodobě pracovat na odborném úkolu, který si sám vymezí, přičemž efektivně uplatňuje self-management a time-management.
• Absolvent dokáže pracovat v rámci odborného týmu na dlouhodobém, resp. pravidelně se opakujícím úkolu, přičemž respektuje rozdělení rolí, hierarchii týmu, dohodnutý režim spolupráce, termíny a další relevantní parametry; případně je schopen práci týmu řídit a koordinovat.
• Absolvent je schopen zodpovědně se rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech, řešit etické otázky a případné mezilidské pracovní konflikty. 
• Absolvent je schopen se nadále vzdělávat, tzn. samostatně vyhledávat zdroje, vyhodnocovat získané informace a zaujímat vůči nim kritický postoj. 
• Absolvent dokáže v psaných i mluvených projevech strukturovaně, srozumitelně a přesvědčivě, stylisticky vytříbeně a gramaticky správně vyjadřovat své postoje a názory.
• Absolvent se dokáže efektivně zorientovat v konkrétní instituci působící v oblasti odpovídající jeho odbornosti, porozumí její hierarchii i fungování jak z hlediska její vnitřní správy, pravidel a cílů, tak z hlediska vazeb na vnější prostředí a jejího poslání či odpovědnosti vůči němu.

Předpokládané uplatnění absolventů (typické pracovní pozice)
Příklady povolání: 
badatel, kritik, redaktor, publicista, divadelní lektor, dramaturg, zaměstnanec v oblasti kulturní administrativy či politiky atd.
Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Studijní program má z velké části fixně stanovený povinný studijní plán, a to s ohledem na předpokládaný počet studentů v ročníku (4-6) a princip týmové práce, který je v řadě předmětů uplatňován. Z celkových 120 ECTS je 108 určeno pro povinné předměty, 12 pro volitelné předměty z nabídky katedry, DAMU, AMU, či po dohodě a na základě souhlasu vedoucího katedry a garanta studijního programu realizovaných na jiných pracovištích (UK, AV atd.). Studijní program neobsahuje povinné hlavní předměty (tzn. předměty bez možnost opravného termínu), povinné předměty naopak nenabízejí možnost opakovaného zapsání.
Podmínky k přijetí ke studiu
Předpoklady: 
bakalářský titul z oboru teorie a kritika, divadelní věda, dramaturgie, či příbuzných oborů (kulturologie, estetika, moderní filologie atd.), nutná je předchozí alespoň pozorovatelská zkušenost s procesem tvorby, vítána je vlastní zkušenost s praktickou divadelní tvorbou (dramaturgie, režie, překlad), schopnost kritického myšlení, vítána je zkušenost s odbornou publikační činností (deníková kritika, festivalová kritika, publicistika).

Podklady
• Povinné:
o Životopis + motivační dopis 
o Magisterský projekt – v rozsahu 2-3 normostrany, včetně navrhované metodologie a výchozí literatury k tématu, případně návaznost na předchozí odbornou činnost uchazeče (bakalářské studium)
o Návrh výzkumného projektu do 1. ročníku – zvolená umělecká instituce a zdůvodnění, případně souhlas zástupce instituce se stáží
o Bakalářská práce – buď obhájená, či verze před odevzdáním

• Nepovinné:
o Relevantní odborné práce, jimiž se absolvent chce prezentovat (seminární práce z předchozího studia, publikované texty atd.)

Průběh přijímací zkoušky
• Prezentace návrhu magisterského projektu (student je schopen dostatečně názorně představit badatelský záměr magisterského projektu, vést kompetentní rozhovor o jeho metodologii, zařadit představený záměr magisterského projektu do kontextu aktuálního výzkumu praxe a teorie soudobé divadelní kultury) – max. 50 bodů
• Prezentace návrhu ročního výzkumného projektu realizovaného v relevantní umělecké instituci v rámci předmětu Výzkumná praxe - případová studie, včetně zdůvodnění volby – max. 30 bodů
• Pohovor o otázkách divadelní teorie (na základě literatury k bakalářské zkoušce ze SP teorie a praxe divadelní tvorby, předložené bakalářské práce, případně předložené další odborné činnosti uchazeče) – max. 20 bodů

Návaznost na další typy studijních programů
Studijní program předpokládá ukončení bakalářského studijního programu Teorie kritika divadelní tvorby DAMU či jiného studijního programu AMU, případně uměnovědných studijních programů či programů spadajících do oblasti vzdělávání Umění či Vědy o umění a u kultuře. 
Absolvent studijního programu se může hlásit do doktorského studijního programu Teorie a praxe divadelní tvorby DAMU či dalších doktorských programů DAMU či AMU, případně do jiných doktorských studijních programů na českých či zahraničních univerzitách.


B-IIa – Studijní plány
Studijní plán: Teorie a kritika divadelní tvorby (MA) (kód: 207MA2022)
Povinné předměty studijního programu
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
Anglický jazyk pro odborné účely 3 (kód: 702DAOU3)
2T
ZK
3
CJP

PO

Anglický jazyk pro odborné účely 4 (kód: 702DAOU4)
2T
ZK
3
CJP

PO

Současné teorie divadla 1 (kód: 207STC1)
1PT + 1ST
ZK
3
Garant: prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK
prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK
1
PB
ZT
Kritické praktikum 1 (kód: 207KRP1)
2CT + 9SS
Z
5
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
1
PB
PZ
Magisterský projekt 1 (kód: 207MAP1)
10 SS
Z
5
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
1
PB
PZ
Scénologie (kód: 207SCN)
2ST
ZK
3
Garant: Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D.
Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D.
1
PB
PZ
Vývoj a proměny divadelní kritiky (kód: 207VAPDK)
2ST
ZK
3
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
1
PB

Výzkumná praxe - případová studie 1 (kód: 207VPX1)

Z
5
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.
1
PB

Současné teorie divadla 2 (kód: 207STC2)
1PT + 1ST
ZK
3
Garant: prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK
prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK
2
PB
ZT
Kritické praktikum 2 (kód: 207KRP2)
2CT + 9SS
Z
5
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
2
PB
PZ
Magisterský projekt 2 (kód: 207MAP2)
10 SS
Z
5
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
2
PB
PZ
Analýza a překlad odborného textu (kód: 207APO)
2ST
ZK
3
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
2
PB

Divadlo a tanec (kód: 207DAT)
2ST
ZK
3
Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
2
PB

Výzkumná praxe - případová studie 2 (kód: 207VPX2)

Z
5
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.
2
PB

Divadlo a jiná média - Literatura (kód: 207DML)
2ST
ZK
3
Garant: prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.
prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.
3
PB
ZT
Interaktivita a divadlo (kód: 207IAD)
 2ST
ZK
3
Garant: MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D.
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D.
3
PB
PZ
Kritické praktikum 3 (kód: 207KRP3)
2CT + 9SS
Z
5
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
3
PB
PZ
Magisterský projekt 3 (kód: 207MAP3)
15 SS
Z
10
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
3
PB
PZ
České divadlo po roce 1989 (kód: 207SCD)
2ST
ZK
3
Garant: Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.
3
PB
PZ
Feministické divadlo (kód: 207FMD)
2ST
ZK
3
Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.
3
PB

Současné teorie performativních umění (kód: 207TPU)
2ST
ZK
3
Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
3
PB

Divadlo a jiná média - Film (kód: 207DMF)
2ST
ZK
3
Garant: prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.
prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.
4
PB
ZT
Kritické praktikum 4 (kód: 207KRP4)
2CT + 9SS
Z
5
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
4
PB
PZ
Magisterský projekt 4 (kód: 207MAP4)
15 SS
Z
10
Garant: doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
4
PB
PZ
Současné středoevropské divadlo (kód: 207SSD)
2ST
ZK
3
Garant: Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.
4
PB
PZ
Dramaturgické myšlení (kód: 207DRM)
2ST
ZK
3
prof. MgA. Jan VEDRAL, PhD.
4
PB




Součásti SZZ a jejich obsah
Státní magisterská zkouška má tyto části:

Diplomová práce a její obhajoba
- Předměty PZ - Magisterský projekt 1, 2, 3, 4

Vývoj teoretického myšlení o divadle a jeho současné směry
- Předměty ZT - Současné teorie divadla 1, 2; Divadlo a média 1, 2
- Předměty PZ - Scénologie; Interaktivita a divadlo

Metodika:
Zkouška probíhá formou rozpravy nad odborným textem, který odpovídá jednomu z okruhů probíraných v rámci odpovídajících předmětů ZT a PZ. V zásadě se očekává reflexe konceptu ztělesněného zadanou odbornou studií, s organickým využitím konkrétních příkladů z oblasti divadla, performativních umění a dalších fenoménů reprezentujících šířeji pojatou performativitu. Cílem je ověřit schopnost studenta/studentky adekvátně a bezprostředně reflektovat nepřipravený odborný text, který student obdrží před vlastní zkouškou. Rozsah textu i jeho náročnost jsou stanoveny tak, aby byl/a student/ka schopen/schopna jej během hodinové přípravy na zkoušku přečíst a připravit si jeho výklad a širší kontextualizaci, případně s ním polemizovat. 

Okruhy:
 Francouzský strukturalismus, sémiologie a poststrukturalismus
 Tzv. sémiotika „druhého dechu“ 
 Česká strukturálně-sémiotická škola divadelní teorie 2. poloviny 20. století 
 Fenomenologický přístup k divadlu, pozdější fenomenologie a tzv. symbolické teorie divadla, včetně konceptů archetypálních
 Hermeneutika a divadlo 
 Divadlo a psychoanalýza
 Divadlo, literatura a film jako historicky proměnné sociální a umělecké fenomény
 Literarizace divadelního projektu: vznik dramatu a vliv divadla na jeho podobu, způsoby textové fixace divadelní inscenace
 Dramatizace jako specifická novodobá forma divadelního textu a její podoby v českém divadle. 
 Vztahu dramatizace k předloze a výsledné inscenaci, vztah filmové adaptace k divadelní předloze, filmová inspirace na divadelním jevišti jako nový trend
 Film jako technický fenomén, vliv užitých prostředků a způsobů jeho šíření na filmovou poetiku
 Historický exkurz do českého filmu a divadlo
 Problematika nespecifické scéničnosti 
 Podoby diváctví, interaktivita, zpětnovazebnost a mnohovazebnost

Vývoj divadelního umění a jeho současné podoby
- Předměty PZ - Kritické praktikum 1, 2, 3, 4; České divadlo po roce 1989; Současné středoevropské divadlo

Metodika:
Student/studentka navrhne témata tří přednášek, z nichž je 48 hodin před zkoušku jedna vylosována. Východiskem je vybraný divadelní fenomén, který student/ka důkladně analyzuje a na jehož příkladu demonstruje či problematizuje konkrétní teoretický koncept; nejde tedy pouze o popis, výklad a zhodnocení např. divadelní inscenace, ale o tematizovaný výklad v délce cca 20 minut, formátem odpovídajícím např. konferenčnímu příspěvku, přednášce před odborným publikem, výkladu studentské skupině atd. Cílem je ověřit schopnost studenta/studentky s dostatečným předstihem specifikovat téma, provést rešerši, přednést veřejnou prezentaci a po jejím skončení se sebevědomě a s oporou ve věcných argumentech uplatnit v odborné diskusi. Okruhy nejsou předem stanoveny, předpokládá se volba tématu a fenoménu spadajícího do kontextu soudobého divadla



Další studijní povinnosti
Studenti a studentky mají povinnost účastnit se odborných akcí pořádaných katedrou teorie a kritiky, v prvé řadě magisterských prezentací na konci každého akademického roku, a dále akcí nad rámec studijního plánu, jež nabízejí setkání s odborníky mimo školu tuzemskými i zahraničními, případně získání specifické studijní či profesní znalosti a/nebo dovednosti, jež není ukotvena v předmětech katedry.


B-III Charakteristika studijních předmětů
Povinné předměty studijního programu
702DAOU3 - Anglický jazyk pro odborné účely 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty


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

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


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%

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


207STC1 - Současné teorie divadla 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
1PT + 1ST
3
zkouška
seminář přednáška  

Garant předmětu
prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
80% docházka, aktivní spolupráce na hodině, ústní zkouška.
Obsah kurzu
Cílem předmětu je seznámit studenty s nejsoučasnějšími trendy v zahraniční, ale částečně i v české teorii divadla. Výuka předmětu Současné teorie divadla I., II. v zimním semestru sice vychází ve své první fázi z tradice strukturálně-sémiotického pojetí divadelního díla, které má v kontextu euro-americké divadelní teorie dnes už velice dlouhou a hluboce zakořeněnou tradici, předmět je ovšem orientován zejména na ony zlomové momenty strukturalistického uvažování o divadle, které tato tradiční východiska překonávají, a to v určité chronologii jak se ony momenty postupně objevovaly v evropském i angloamerickém divadelně-teoretickém myšlení v druhé polovině 20. století a v první dekádě století 21. Předmět je koncipován jako kombinace semináře s přednáškou. Jeho základ tvoří četba textu (vybraná kapitola, tematicky uzavřený celek) a následná, pedagogem vedená diskuse.  
Náplň: 
V prvním semestru se posluchač seznámí se základními principy strukturalistického přístupu k divadlu Cílem předmětu je tedy shrnutí přínosu strukturálně orientovaného myšlení o divadle a zhodnocení jeho pozitiv, ale také jeho mezí a evidentních metodologických nevýhod. 

Tematické okruhy: 
1. Francouzský strukturalismus a sémiologie   
2. Francouzský poststrukturalismus 
3. Tzv. sémiotika „druhého dechu“
Výsledky učení
Student se po absolvování cyklu samostatně orientuje v problematice současné divadelní teorie, a to v celé její šíři. 
Jednotlivé tematické okruhy a tendence, které se v současné divadelní teorii objevují, dokáže nejenom podrobně popsat a vyhodnotit, ale také je zařadit do širšího kulturního a společenského kontextu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura: 
 
BARTHES, Roland. Nulový stupeň rukopisu; Základy sémiologie. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1967. 145 s. Dílna; sv. 29. 
R. Barthes: Třetí smysl, Praha, 1994. 
J. Kristeva: Text a román, Praha, 1999.    
C. Lévi-Strauss: Struktura a forma, Praha, 1970.  
P. Kyloušek (ed,): Struktura, znak, vyprávění, Brno, 2002.  
E. Fischer-Lichte: Estetika perfomativity, Praha, 2014. 
H.-T. Lehmann: Postdramatické divadlo, Bratislava, 2009.      
R Schechner: Performancia: teórie, praktiky, rituály, Bratislava, 2010. 
Doporučená literatura: 
J. Kristeva: Jazyky lásky, Praha, 2004. 
P. Pavis: Divadelní slovník, Praha, 2003.               
A. Nünning (ed): Lexikon teorie literatury a kultury, Brno, 2008.           
M. Carlson: Dejiny divadelních teorií, Bratislava, 2006. 
A. Ubersfeld: L´espace théatral, Paris, 1979. 
K. Elam: The Semiotics of Theatre and Drama, London, 1980.                    
M. Quinn: Prager school Thetre teory, New York, 1995.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207KRP1 - Kritické praktikum 1 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
1
2CT + 9SS
5
zápočet
seminář  cvičení 

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
80%, ve spolupráci s externím odborníkem z praxe (Radmila Hrdinová)
Vyučující
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Pravidelná a aktivní účast na redakčních radách, plnění dohodnutých úkolů v rámci redakce, tedy publikace vlastních textů, připomínkování, případně redigování textů jiných autorů. 
Moderování (individuální či týmové) odborných diskusí k absolventským inscenacím, povinná přítomnost na diskusích, které moderují kolegové z redakce. 
Aktivní účast na všech odborných seminářích k mimoškolním inscenacím, případně příprava samostatných vstupů nebo vedení části diskuse.
Obsah kurzu
Kurz Kritické praktikum je zaměřen na tři oblasti odborných kritických činností: 
- Příprava odborně zaměřeného periodika Hybris vydávaného v tradiční tištěné a/nebo elektronické verzi, a to od stanovení jeho rámcové koncepce přes specifikaci jednotlivých čísel po jejich vlastní fyzickou realizaci, distribuci, eventuálně hledání finančních zdrojů. Časopis má mimo jiné reflektovat umělecké dění na fakultě a zároveň poskytovat studentům prostor k formulování generační výpovědi o stavu současného divadla. Číslo časopisu je klauzurním výstupem, vychází tedy ve vazbě na zkouškové období. 
- Realizace odborných diskusí DISK-USE o divadelních inscenacích, zpravidla v divadle DISK či v institucích, v nichž jsou prezentovány umělecké výstupy studentů dalších studijních programů DAMU, příprava a moderování těchto diskusí s ohledem na specifika účastníků, jimiž jsou tvůrci, diváci a další zástupci kritické obce. Termíny diskusí se odvíjejí od premiér absolventských, případně dalších inscenací. 
- Semináře divadelní kritiky zaměřené na předem vybrané inscenace, a to zpravidla mimo DAMU, během nichž dochází ve spolupráci s pedagogy předmětu, případně dalšími zvanými hosty, v rámci společné diskuse k jejich reflexi. Zpravidla se uskuteční tři semináře za semestr.  
Všech tří činností se účastní společně studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za externí odborné supervize.
Výsledky učení
Student je schopen 
- Vytvářet odborné texty různých žánrů, od glos přes recenze a rozhovory po hlubší analýzy, případně další žánry 
- Dodržovat etické normy související s veřejným formulováním názorů a vystupováním na veřejnosti obecně 
- Připomínkovat, redigovat a editovat texty jiných autorů; pokud plnil funkci šéfredaktora, tak vést tým, rozdělovat a kontrolovat práci, řešit konflikty 
- Dodržovat harmonogram, termíny, rozpočet a další parametry (např. rozsah textu, rozsah čísla, citační norma, vizuál atd.) 
- Pracovat v týmu, respektovat rozdělení pravomocí, adekvátně řešit případné odborné i mezilidské problémy 
- Efektivně komunikovat s externími spolupracovníky, a to jak smluvními (grafik, tiskař), tak ostatními (např. studenti nižších ročníků) 
- Účastnit se aktivně veřejné odborné diskuse o divadelní inscenaci či příbuzném uměleckém tvaru či konkrétní problematice, případně ji moderovat
Studijní literatura a studijní pomůcky
Odborná periodika: 
- Divadelní revue 
- ArteActa 
- Divadelní noviny 
- Literární noviny 
- Tvar 
- Loutkář 
- Amatérská scéna 
Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207MAP1 - Magisterský projekt 1 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
1
10 SS
5
zápočet
seminář   

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
20%
Vyučující
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní spolupráce se školitelem, úspěšná prezentace a obhajoba dílčí práce při magisterských sympoziích.
Obsah kurzu
Téma Magisterského projektu vychází z návrhu projektu, s nímž se student hlásí na magisterské studium, a během studia se ve spolupráci se školitelem a dalšími pedagogy katedry reviduje a rozvíjí. Témata Magisterského projektu se zpravidla věnují analýze významných fenoménů či děl soudobého českého nebo zahraničního performativního umění, teoretické reflexi divadelní kultury, tvůrčímu rozvíjení aktuálních teoretických konceptů.  
V rámci kurzu student podstatněji rozvíjí a zúročuje dosavadní badatelskou a odbornou zkušenost.  Kurz probíhá formou aktivní konzultace studenta se školitelem, dílčí výsledky práce student prezentuje a obhajuje na magisterských sympoziích. Magisterská sympozia probíhají po každém semestru formou veřejné debaty se členy katedry a studenty magisterského studijního programu.  

Po prvním semestru student prezentuje a obhajuje vymezení základní problematiky magisterského výzkumného projektu a základní rešerši literatury a pramenů.  

Výsledky učení
- student si dokáže rozvrhnout a zorganizovat práci v čase 
- student dokáže jasně vymezit téma a přesvědčivě vysvětlit jeho relevanci 
- student dokáže vysvětlit a obhájit zvolený metodologický přístup 
- student samostatně vytvoří seznam primárních i sekundárních zdrojů, dokáže s nimi analyticky a kriticky pracovat 
- student provede úplnou rešerši v relevantních informačních institucích (knihovny, archivy, divadelní a další instituce) 
- student realizuje odborný text na odpovídající obsahové, formální i jazykové úrovni, ve stanoveném rozsahu 
- student používá odbornou terminologii
Studijní literatura a studijní pomůcky
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. 
Archivy paměťových institucí.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207SCN - Scénologie PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
1
2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- minimálně 80% docházka (30% známky) 
- průběžná aktivita v předmětu (20%) 
- písemná práce (30%) 
- scénologická prezentace (20%)
Obsah kurzu
Cílem předmětu je nabídnout studentům vhled do oblasti tzv. nespecifické scénologie, tedy zkoumání scénických parametrů a kvalit mimo svět specifické scénologie (scénických umění), zejména s ohledem na výtvarné umění, architekturu, městskou scenérii a urbanismus. Jde o vnímání, kultivování a rozvíjení scénického smyslu a citu v prostředí, které nás běžně obklopuje.  

Nabízené tematické okruhy:  
- Od skéné k virtuální realitě 
- Freska, oltář, obraz a výjev – scénické parametry gotiky 
- Renesance – tělo v krajině, krajina těla 
- Půdorys a arkáda, jako rámec a vymezení 
- Komponovaná barokní krajina = jeviště světa 
- Santini, jako režisér prostoru 
- Osvícenství a občanské divadlo 
- Romantismus a stesk po Arkádii 
- Fenomén české neorenesance jako manifest 
- Camillo Sitte a Arthur Schnitzler v kavárně 
- Od Olbricha k Loosovi 
- Bauhaus a Devětsil 
- Vít Obrtel, Bedřich Feuerstein a Vlastislav Hofman – mezi architekturou, divadlem a poezií 
- Tři divadla ateliéru Freiwald & Böhm (Hronov, Chrudim, Kolín) a jeden Roškot navrch (Ústí nad Orlicí)
Výsledky učení
Absolvent předmětu: 
- zná základní parametry nespecifické scénologie aplikované zejména na oblast architektury a urbanismu 
- zná klíčové architektonické epochy a směry a jejich scénické kvality a parametry 
- zná referenční jména architektů a urbanistů, kteří svá díla komponovali vědomě scénicky 
- dokáže interpretovat urbánní i přirozenou krajinu z hlediska jejich scénických kvalit, a to jak písemnou formou, tak vizuální prezentací či scénickou procházkou 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura povinná: 

Schulz – Norberg, Christian: Genius loci, Dokořán, Praha 2010 
Valenta, Josef: Scénologie krajiny, KANT, Praha 2008 
Vojtěchovský, Miroslav a Vostrý, Jaroslav: Obraz a příběh, KANT, Praha 2008 
Vostrý, Jaroslav: Scénování v době všeobecné scénovanosti, KANT, Praha 2012 


Literatura doporučená: 

Koolhaas, Rem: Třeštící New York/Retroaktivní manifest pro Manhattan, Arbor Vitae, Praha 2007 
Koryčánek, Rostislav: Česká architektura v německém Brně, ERA, Brno 2003 
Lipus, Radovan: Scénologie Ostravy, KANT, Praha 2006 
Lynch, Kevin: Obraz města, BOVA-POLYGON, Praha 2004 
Vybíral, Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby, Argo, Praha 2002 
Zatloukal, Pavel: Příběhy z dlouhého století, Muzeum umění Olomouc, 2002
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207VAPDK - Vývoj a proměny divadelní kritiky 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- 80% aktivní účast na semináři (tolerovány jsou dvě absence) 
- referát na zadané téma  
- dle potřeby může být zadána dílčí práce (rešerše, srovnávací analýza atd.)
Obsah kurzu
Předmět mapuje vývoj euroamerické divadelní kritiky v souvislosti se vznikem profesionálního žurnalismu a s přihlédnutím k širšímu evropskému uměleckému a společenskému kontextu. Důraz je kladen na jednotlivé typy dramatické a divadelní kritiky (klasicistní, romantickou, kritiku 2. poloviny 19. století, impresionistickou, vědeckou, měšťanskou, akademickou atd.) a její klíčové představitele: např. R. Steele, J. Addison, W. Hazlitt, J. Janin, H. Taine, Sainte-Beuve, F. Sarcey, G.B. Shaw, W. Archer, K. Tynan, B. Dort, R. Brustein, E. Bentley atd. Zkoumá se zároveň vazba dobové reflexe divadla na inscenační praxi, a také problematika vztahu umělce a kritika, včetně případů personální unie (tzn. souběh umělecké a kritické praxe).
Výsledky učení
Student zná hlavní etapy a klíčové osobnosti euroamerické divadelní kritiky.  
Dokáže shrnout a popsat konkrétní postupy, podmínky a okolnosti divadelně-kritické praxe v jednotlivých obdobích ve vazbě na divadelní tvorby daného období.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Základním studijním materiálem jsou texty dobových divadelních kritik významných evropských osobností, dále pak „manifesty“ těchto kritiků zabývající se právy a povinnostmi divadelního kritika a v neposlední řadě cílem a posláním divadelní kritiky jako takové. Konkrétní texty jsou zadávány s ohledem na jazykové vybavení studentů.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207VPX1 - Výzkumná praxe - případová studie 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1

5
zápočet
   

Vyučující
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní spolupráce s konzultantem projektu, prezentace a obhajoba projektu na magisterských sympoziích.
Obsah kurzu
Kurz probíhá formou spolupráce studenta s konzultantem projektu, aktivní a samostatné práce studenta ve zvolené divadelní instituci a prezentací výzkumného projektu v rámci magisterských sympozií. Kurz je realizován jako dvousemestrální předmět. Po prvním semestru student prezentuje a obhajuje na magisterském sympoziu téma výzkumu a základní problematiku výzkumu. Po druhém semestru student prezentuje a obhajuje na magisterském sympoziu výsledek ročního výzkumu. 
Kurz je zaměřen na výzkum zvolené divadelní instituce (např. divadlo, divadelní soubor, divadelní festival). Návrh zkoumané divadelní instituce předkládá student v rámci přijímacího řízení. Student dokáže nahlédnout, popsat a kriticky analyzovat umělecký i organizační provoz zvolené instituce v celé její šíři a kontextu. Dokáže její činnost zasadit do aktuálních tendencí soudobé divadelní kultury, případně dokáže provést rámcové porovnání s jinou podobnou institucí v ČR nebo zahraničí. Student se tak blíže seznámí se specifiky divadelní praxe, kterou dokáže kriticky nahlédnout a na odborné úrovni reflektovat.  
Výsledkem práce v prvním semestru je návrh struktury odborného textu, přičemž tematizace vychází ze specifik dané instituce.
Výsledky učení
- student si dokáže rozvrhnout a zorganizovat práci v čase 
- student aktivně spolupracuje se zvolenou divadelní institucí 
- student dokáže získat relevantní informační zdroje pro svou práci 
- student dokáže s informačními zdroji pracovat, kriticky je zpracovat a analyzovat 
- student zpracovat odborný text v rozsahu minimálně 10 normostran a prezentovat ho v rámci magisterských sympozií
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučenou literaturu doporučuje studentovi konzultant projektu s ohledem na zvolené výzkumné téma. Předpokládá se, že student pracuje s prameny vybrané divadelní instituce, umí vyhledat a kriticky pracovat s informacemi v odborných i oborových periodicích i se zdroji z veřejných paměťových institucí.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207STC2 - Současné teorie divadla 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
1PT + 1ST
3
zkouška
seminář přednáška  

Garant předmětu
prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
80% docházka, aktivní spolupráce na hodině, písemná reflexe, ústní zkouška.
Obsah kurzu
V druhém semestru se student setká s teoretickými koncepty, které se rozvíjely paralelně se strukturalistickým pojetím divadla a jejichž počátky je třeba hledat v klasické německé duchovědě (zejména v tzv. Životní filosofii W. Diltheye, G. Misch) a v rané fenomenologii (Husserl, Ingarden). Setká se také s těmi teoretickými modely umělecké tvorby, které koření v psychoanalýze.  
Předmět je koncipován jako kombinace semináře s přednáškou. Jeho základ tvoří četba textu (vybraná kapitola, tematicky uzavřený celek) a následná, pedagogem vedená diskuse. 
Tematické okruhy: 
1. Fenomenologický přístup k divadlu (Ingarden, Gouhier, Dufrenne, Merleau-Ponty). 
2. Hermeneutika a divadlo (Gadamer, W. Ong, Ricoer, N. Frye). 
3. Pozdější fenomenologie a tzv. symbolické teorie divadla, včetně konceptů archetypálních (Bachelard, Poulet, Ricoeur, Bodkinová aj.). 
4. Divadlo a psychoanalýza (Jung, Durand, Bachelard, Lacan).
Výsledky učení
Student se po absolvování předmětu samostatně orientuje v problematice současné divadelní teorie, a to v celé její šíři.
Dokáže jednotlivé tematické okruhy a tendence, které se v současné divadelní teorii objevují, nejenom podrobně popsat a vyhodnotit, ale také je zařadit do širšího kulturního a společenského kontextu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura: 
M. Heidegger: Zrození uměleckého díla, Praha, 1968.  
P. Ricoeur: Čas a vyprávění I., Praha, 2001.  
P. Ricoeur: Čas a vyprávění II., Praha, 2003. H.-G. Gadamer:  Řeč jako médium hermeneutické zkušenosti, Praha, 1970.  
E. Lévinas, Čas a jiné, Praha, 1997.  
M. Merleau-Ponty: Oko a duch a jiné eseje, Praha, 1970.                                                                
  
Doporučená literatura: 
H.-G. Gadamer: Pravda a metoda, Praha, 2019.  
P. Ricoeur: Čas a vyprávění III., Praha, 2008.  
R. Ingarden: O poznávání literárního díla, Praha, 1967.  
J. Lacan: Imaginárno a symbolično, Praha, 1996.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

207KRP2 - Kritické praktikum 2 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
2
2CT + 9SS
5
zápočet
seminář  cvičení 

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
80%, ve spolupráci s externím odborníkem z praxe (Radmila Hrdinová)
Vyučující
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Pravidelná a aktivní účast na redakčních radách, plnění dohodnutých úkolů v rámci redakce, tedy publikace vlastních textů, připomínkování, případně redigování textů jiných autorů. 
Moderování (individuální či týmové) odborných diskusí k absolventským inscenacím, povinná přítomnost na diskusích, které moderují kolegové z redakce. 
Aktivní účast na všech odborných seminářích k mimoškolním inscenacím, případně příprava samostatných vstupů nebo vedení části diskuse.
Obsah kurzu
Kurz Kritické praktikum je zaměřen na tři oblasti odborných kritických činností: 
- Příprava odborně zaměřeného periodika Hybris vydávaného v tradiční tištěné a/nebo elektronické verzi, a to od stanovení jeho rámcové koncepce přes specifikaci jednotlivých čísel po jejich vlastní fyzickou realizaci, distribuci, eventuálně hledání finančních zdrojů. Časopis má mimo jiné reflektovat umělecké dění na fakultě a zároveň poskytovat studentům prostor k formulování generační výpovědi o stavu současného divadla. Číslo časopisu je klauzurním výstupem, vychází tedy ve vazbě na zkouškové období. 
- Realizace odborných diskusí DISK-USE o divadelních inscenacích, zpravidla v divadle DISK či v institucích, v nichž jsou prezentovány umělecké výstupy studentů dalších studijních programů DAMU, příprava a moderování těchto diskusí s ohledem na specifika účastníků, jimiž jsou tvůrci, diváci a další zástupci kritické obce. Termíny diskusí se odvíjejí od premiér absolventských, případně dalších inscenací. 
- Semináře divadelní kritiky zaměřené na předem vybrané inscenace, a to zpravidla mimo DAMU, během nichž dochází ve spolupráci s pedagogy předmětu, případně dalšími zvanými hosty, v rámci společné diskuse k jejich reflexi. Zpravidla se uskuteční tři semináře za semestr.  
Všech tří činností se účastní společně studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za externí odborné supervize.
Výsledky učení
Student je schopen 
- Vytvářet odborné texty různých žánrů, od glos přes recenze a rozhovory po hlubší analýzy, případně další žánry 
- Dodržovat etické normy související s veřejným formulováním názorů a vystupováním na veřejnosti obecně 
- Připomínkovat, redigovat a editovat texty jiných autorů; pokud plnil funkci šéfredaktora, tak vést tým, rozdělovat a kontrolovat práci, řešit konflikty 
- Dodržovat harmonogram, termíny, rozpočet a další parametry (např. rozsah textu, rozsah čísla, citační norma, vizuál atd.) 
- Pracovat v týmu, respektovat rozdělení pravomocí, adekvátně řešit případné odborné i mezilidské problémy 
- Efektivně komunikovat s externími spolupracovníky, a to jak smluvními (grafik, tiskař), tak ostatními (např. studenti nižších ročníků) 
- Účastnit se aktivně veřejné odborné diskuse o divadelní inscenaci či příbuzném uměleckém tvaru či konkrétní problematice, případně ji moderovat
Studijní literatura a studijní pomůcky
Odborná periodika: 
- Divadelní revue 
- ArteActa 
- Divadelní noviny 
- Literární noviny 
- Tvar 
- Loutkář 
- Amatérská scéna 
Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207MAP2 - Magisterský projekt 2 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
2
10 SS
5
zápočet
seminář   

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
20%
Vyučující
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní spolupráce se školitelem, úspěšná prezentace a obhajoba dílčí práce při magisterských sympoziích.
Obsah kurzu
Téma Magisterského projektu vychází z návrhu projektu, s nímž se student hlásí na magisterské studium, a během studia se ve spolupráci se školitelem a dalšími pedagogy katedry reviduje a rozvíjí. Témata Magisterského projektu se zpravidla věnují analýze významných fenoménů či děl soudobého českého nebo zahraničního performativního umění, teoretické reflexi divadelní kultury, tvůrčímu rozvíjení aktuálních teoretických konceptů.  
V rámci kurzu student podstatněji rozvíjí a zúročuje dosavadní badatelskou a odbornou zkušenost.  Kurz probíhá formou aktivní konzultace studenta se školitelem, dílčí výsledky práce student prezentuje a obhajuje na magisterských sympoziích. Magisterská sympozia probíhají po každém semestru formou veřejné debaty se členy katedry a studenty magisterského studijního programu.  

Po druhém semestru student prezentuje a obhajuje vymezení metodologie výzkumného projektu.  

Výsledky učení
- student si dokáže rozvrhnout a zorganizovat práci v čase  
- student dokáže jasně vymezit téma a přesvědčivě vysvětlit jeho relevanci  
- student dokáže vysvětlit a obhájit zvolený metodologický přístup  
- student samostatně vytvoří seznam primárních i sekundárních zdrojů, dokáže s nimi analyticky a kriticky pracovat  
- student provede úplnou rešerši v relevantních informačních institucích (knihovny, archivy, divadelní a další instituce)  
- student realizuje odborný text na odpovídající obsahové, formální i jazykové úrovni, ve stanoveném rozsahu  
- student používá odbornou terminologii
Studijní literatura a studijní pomůcky
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. 
Archivy paměťových institucí

207APO - Analýza a překlad odborného textu 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
- aktivní účast na semináři (tolerují se maximálně 2 absence), 
- průběžná práce na překladu, 
- kompletní realizace překladu zvoleného textu v rozsahu 5–10 stran (článek, slovníkové heslo, studie).
Obsah kurzu
Předmět se zaměřuje na překlad odborných (teoretických, historických, esejistických) textů, zejména na terminologické problémy při převodu z jazyka výchozího do jazyka cílového. Obsahem je společná analýza předlohy, vymezení pojmoslovných a dalších specifik textů (žánr, syntax, styl), diskuse o úloze doby vzniku textu, případně jazykové a národní kultuře, jemuž je poplatný.  
Studenti společně překládají úryvky z různých typů odborných textů (esej, slovníkové heslo atd.), případně je možné vedle společných překladů realizovat i překlady individuální, a to podle jazykové vybavenosti studentů, případně předchozí překladatelské zkušenosti.
Výsledky učení
Student  
- chápe rozdíl mezi porozuměním čtenému cizojazyčnému textu a jeho čtením optikou jeho budoucího překladu  
- dokáže realizovat rámcový překlad středně náročného cizojazyčného textu, pojmenovat jeho charakteristické rysy i překladatelská úskalí 
- dokáže navrhnout variantní terminologická i syntaktická řešení a vysvětlit jejich důsledky 
- při hloubkovém čtení dokáže postihnout případné nekonzistentnosti či „chyby“ textu 
- dokáže napsat anglické či jiné cizojazyčné resumé vlastního či existujícího textu 
Prostřednictvím praktické překladatelské práce se seznamuje s problematikou a úskalími odborného překladu, zjišťuje rozdíly mezi pouhým čtením/porozuměním cizojazyčnému textu a jeho převodem do cílového jazyka, řeší otázky terminologických posunů mezi jednotlivými jazyky a zdánlivě vžitými odbornými pojmy. V neposlední řadě se učí v angličtině formulovat abstrakt vlastního odborného textu či shrnutí existujícího cizojazyčného textu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
DOPORUČENÁ LITERATURA 

Jiří Levý, Umění překladu, (1963), Ivo Železný, Praha, 1998. 
Jiří Levý, České teorie překladu, (1957), Ivo Železný, Praha, 1996, 
I. Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře, 
II. Sborník zásadních studií o překladu. 
Olga Krijtová, Pozvání k překladatelské praxi (Kapitoly o překládání beletrie), FF-UK, Praha, 1996. 
Zlata Kufnerová, Milena Poláčková (ed.) a kol., Překládání a čeština, H+H, Jinočany, 1994. 
Georges Mounin, Teoretické problémy překladu, Karolinum - nakladatelství UK, Praha, 1992. 
Jan Vilikovský, Překlad jako tvorba, Ivo Železný, Praha, 2002. 
Blahoslav Hečko, Dobrodružství překladu, Ivo Železný, Praha, 2000. 
Milan Hrdlička, Literární překlad a komunikace, Nakladatelství ISV, Praha, 2003. 
Milan Hrala (editor), Kapitoly z dějin českého překladu, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2002. 
Dle potřeby může pedagog doporučovat další literaturu českou i zahraniční, eventuálně konkrétní překlady pro inspiraci. 
Texty pro překlad jsou vybírány s ohledem na jazykovou vybavenost studentů (angličtina, francouzština, popřípadě němčina či ruština).

207DAT - Divadlo a tanec 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast ve výuce (75% docházky) = 30%. 
Připravenost z hodiny na hodinu a schopnost aktivní diskuze = 20%. 
Prezentace zvoleného tématu v délce cca 45 min  = 50%.
Obsah kurzu
V posledních dekádách se rozvinuly, ukotvily a etablovaly nové směry, formy a žánry, z nichž některé jsou českému uměleckému prostředí více, některé dosud méně známé, resp. přístupné. Semestrální kurz se zaměří na některé z nejstěžejnějších fenoménů, které protínají současné divadelní, taneční a performativní dění, jejich genezi, specifikaci a možnosti analýzy. Vlastní výklad bude doprovázen bohatou videodokumentací (případně vlastní diváckou recepcí), pro charakterizaci těchto nejaktuálnějších uměleckých forem naprosto nezbytnou. Výuka s četností 1x týdně 90 minut, částečně probíhající jako přednáška a částečně jako seminář, na němž se především předpokládá aktivní účast a zapojení do diskuze stran studentů/ek.
 
Rámcové tematické okruhy: 
1. Mapa současného divadla, tance a performance: úvodní kontextualizace současného stavu uměleckého dění 
2. Re-enactment v současném tanci a performanci 
3. Lecture Performance, Artistic Talk, Talk&Walk 
4. Interkulturální a transkulturální divadlo, tanec a performance 
5. Ekologický obrat v současném tanci a performanci 
6. Pohybové instalace: choreografické dialogy s geniem loci muzeí 
7. Fenomén taneční sólo dnes: formy, témata, umělecký tandem tanečníka a light-designéra 
8. Formy současného populárního divadla 
9. Divadelní virtualita a kyborgové 
10. Konceptuální tanec a performance 
11. Urban Spaces 
12. Relevantní teoretické koncepty
Výsledky učení
Student/ka prohloubí své odborné znalosti v oblasti nejsoučasnějších tendencí v divadle, tanci a performanci, bude schopen/na je terminologicky správně uchopit, podrobit důkladné (diskurzivní) analýze a vzájemné komparaci. Metodologicky si osvojí relevantní interdisciplinární teoreticko-analytické koncepty, jejichž užití bude nezbytnou součástí výuky a prezentovaných výstupů. Bude schopen/na formulovat stěžejní proměny a současná směřování Performing Arts  v návaznosti na jejich vývoj a modifikace v průběhu (především) 20. století. Nabyté poznatky zúročí jak v jiných kurzech magisterského studia zaměřených zejména na současné umělecké dění, tak při publikovaní odborných textů a recenzí.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura: 
BRANDSTETTER, Gabriele et al. Tanec, prostor a světlo: antologie současné německojazyčné taneční vědy. Překlad Petr Pytlík a Markéta Polochová. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. 199 s. ISBN 978-80-7460-125-5. 
FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Překlad Čestmír Pelikán. Vydání druhé. V Praze: Herrmann & synové, 2016. 318 s. ISBN 978-80-87054-43-7. 
FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, 309 s. Eseje/studie. ISBN 978-80-251-1713-2. 
LEHMANN, Hans-Thies. Postdramatické divadlo. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2007. 365 s. Svetové divadlo. ISBN 978-80-88987-81-9. 
MALZACHER, Florian (ed.). Not just a mirror: looking for political theatre today. Berlin:Alexander Verlag, 2015.  195 s. ISBN 978-3-89581-378-8. 

Doporučená literatura: 
Literatura k dílčím tématům bude doplněna v průběhu samotných setkávání, rešerše relevantní literatury bude částečně součástí příprav na vypracování samostatného (ústního či písemného) úkolu.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

207VPX2 - Výzkumná praxe - případová studie 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2

5
zápočet
   

Vyučující
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní spolupráce s konzultantem projektu, prezentace a obhajoba projektu na magisterských sympoziích.
Obsah kurzu
Kurz probíhá formou spolupráce studenta s konzultantem projektu, aktivní a samostatné práce studenta ve zvolené divadelní instituci a prezentací výzkumného projektu v rámci magisterských sympozií. Kurz je realizován jako dvousemestrální předmět. Po prvním semestru student prezentuje a obhajuje na magisterském sympoziu téma výzkumu a základní problematiku výzkumu. Po druhém semestru student prezentuje a obhajuje na magisterském sympoziu výsledek ročního výzkumu. 
Kurz je zaměřen na výzkum zvolené divadelní instituce (např. divadlo, divadelní soubor, divadelní festival). Návrh zkoumané divadelní instituce předkládá student v rámci přijímacího řízení. Student dokáže nahlédnout, popsat a kriticky analyzovat umělecký i organizační provoz zvolené instituce v celé její šíři a kontextu. Dokáže její činnost zasadit do aktuálních tendencí soudobé divadelní kultury, případně dokáže provést rámcové porovnání s jinou podobnou institucí v ČR nebo zahraničí. Student se tak blíže seznámí se specifiky divadelní praxe, kterou dokáže kriticky nahlédnout a na odborné úrovni reflektovat.  
Výsledkem ročního výzkumného projektu je odborný text v rozsahu minimálně 10 normostran.
Výsledky učení
- student si dokáže rozvrhnout a zorganizovat práci v čase 
- student aktivně spolupracuje se zvolenou divadelní institucí 
- student dokáže získat relevantní informační zdroje pro svou práci 
- student dokáže s informačními zdroji pracovat, kriticky je zpracovat a analyzovat 
- student zpracovat odborný text v rozsahu minimálně 10 normostran a prezentovat ho v rámci magisterských sympozií
Studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučenou literaturu doporučuje studentovi konzultant projektu s ohledem na zvolené výzkumné téma. Předpokládá se, že student pracuje s prameny vybrané divadelní instituce, umí vyhledat a kriticky pracovat s informacemi v odborných i oborových periodicích i se zdroji z veřejných paměťových institucí.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207DML - Divadlo a jiná média - Literatura ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K ústní zkoušce budou připuštěni studenti a studentky, kteří a které splní požadavky na docházku (80%), přednesou na hodině referát a napíší písemnou práci v minimálním rozsahu 10 000 – 12 000 znaků korespondující s aktuálním tématem semináře. Základem výsledné známky je kvalita písemné práce (75%) a schopnost ji při ústním pohovoru adekvátně prezentovat a obhájit (25%).
Obsah kurzu
Cílem předmětu je prohloubit studentovu znalost možných vztahů mezi literaturou a divadlem, konkrétně mezi texty literárními a divadelními, to s ohledem na jejich inscenování. Úvodní část kurzu bude věnována problematice historické neboli dějinné proměnlivosti textového projektování divadelní inscenace. Formou přednášky bude studentům vysvětlen proces literarizace divadelních textů, který vedl ke vzniku dramatu jako specifického literárního druhu a k jeho dominanci v divadle, ale také, a především, následné rozvolňování této dominance v posledním století, kdy se běžnou součástí inscenační praxe postupně stávají také tzv. dramatizace. Těžiště kurzu pak budou tvořit analýzy studenty zvolených konkrétních dramatizací, které ve vzájemné konfrontaci rozkryjí škálu možných přístupu k divadelní transformaci prózy a poezie, tedy k inscenování textů původně neurčených pro jeviště.  

TEMATICKÉ OKRUHY: 

- Divadlo a literatura jako historicky proměnné sociální a umělecké fenomény. 
- Rozmanitost způsobů textové fixace divadelní inscenace. 
- Literarizace divadelního projektu: vznik dramatu a vliv divadla na jeho podobu.  
- Dramatizace jako specifická novodobá forma divadelního textu a její podoby v českém divadle. 
- Variabilita vztahu dramatizace k předloze a výsledné inscenaci.
Výsledky učení
Student porozumí historickým proměnám vztahu divadla a literatury, jejich prostupování i jejich vzájemnému sebevymezování jako projevu druhové odlišnosti. 
Student dokáže provést důkladnou analýzu konkrétního případu dramatizace literárního díla a jeho užití v divadle.
Student je schopen vysvětlit rozdíly mezi principy narace v divadle a v literatuře.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná: 

Text a divadlo (eds. Merenus Aleš, Mikulová Iva, Šotkovská Jitka, Praha 2020. 
JANOUŠEK, Pavel: Dramatizace, In: Poetika české meziválečné literatury. Proměny žánrů, edd. Zeman, Milan – Hodrová, Daniela. Praha: Československý spisovatel 1987  s. 189-212, též in  Rozměry dramatu. Autorský subjekt a vývojové proměny poetiky českého meziválečného dramatu. Praha: Panorama 1989.  
MERENUS, Aleš:  Nárys teorie  dramatizací literárních  děl, dizertační  práce. FF MU 2012, https://is.muni.cz/th/iekdp/. 
VODIČKA, Libor: Sféra průniku: adaptace a dramatizace, kapitola in: JANOUŠEK, Pavel a kol.:  Dějiny české literatury 1945–1989, svazek IV, (1969–1989), Praha: Academia 2007, s. 648-665. 
 

Doporučená: 

ALLISTON, Ruth: Tanec a dramatizace ve službě dětem, Samuel, 2020 
GENETTE, Gérard: Hranice vyprávění.  In Petr Kyloušek.  Znak, struktura, vyprávění. Brno: Host, 2002, s. 240-256. 
JANOUŠEK, Pavel. Drama jako metodologický problém. In Kubínová, Marie (ed.). O poetice literárních druhů. Praha: ÚČL AV ČR, 1995.  
PROCHÁZKA, Miroslav. O povaze dramatického textu. In: Týž. Znaky dramatu a divadla. Praha: Panorama, 1988, s. 11-30. 
VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Brno: Host, 1999. ISBN 80-86055-60-4.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207IAD - Interaktivita a divadlo PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
3
 2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Minimálně 80% procentní účast v hodinách a aktivní zapojování se do diskuzí podmíněné čtením průběžně zadávaných textů (70 % klasifikace), 

vypracování závěrečné písemné práce v rozsahu 6–8 normostran, která prokazuje schopnost aplikace některého z probíraných tematických okruhů (20% klasifikace), 

zkouška formou diskuse nad ní (10% klasifikace).
Obsah kurzu
Seminář je určen k rozšíření povědomí o současných divadelních tendencích, které primárně nevycházejí z interpretace existujícího dramatického textu a které zároveň kladou důraz na vlastní zapojení diváka do průběhu události. Současné (tj. po roce 1989) divadlo tematizující svou interaktivní podstatu bude nahlíženo jak z pozice tvůrců (a principů, které se při jeho tvorbě uplatňují), tak i recipentů a nároků, které jsou na ně kladeny. 

Během kurzu se posluchači seznámí s různými přístupy a směry především západoevropského intermediálního divadla kladoucího důraz na explicitní interaktivitu, poznají aktuálně působící nejvýraznější tvůrce či tvůrčí kolektivy a získají přehled o principech, s kterými tyto divadelní formy zacházejí. Součástí hodin budou představení konkrétních děl formou projekcí či recenzí, jejich zasazení do širšího kontextu vývoje divadelního jazyka konkrétní divadelní či umělecké oblasti, i následné analýzy principů, se kterými pracují. Seminář je určen jak studentům, kteří si chtějí rozšířit povědomí o hraničních žánrech divadelní tvorby a schopnost analyzovat je, tak i těm, kteří by se rádi inspirovali pro svou vlastní autorskou tvorbu.

Rámcové tematické okruhy: 

1. Obecná problematika interaktivity v divadle. Počátky teoretické reflexe interakce v umění 60. let, instalace a happening.  
2. Interakce v současné mainstreamové kultuře, herní design a divadlo. 
3. Konkrétní podoby intermediálních přesahů divadla v současném umění: Narativní instalace, audiowalk, audio a videoperformance. 
4. Prostupování každodenního života a uměleckého díla: Pervasivita, gamifikace a globalizace. 
5. Důraz na bezprostřednost a intimitu: Imerze, one-to-one a individualismus. 
6. Role-playing, re-enactment a rolové simulace.
Výsledky učení
Student bude konfrontován s mnohdy rozdílnými způsoby nakládání s divadelním médiem, které často zpochybňují tradičně zavedené kategorie jeho chápání. Díky tomu bude schopen uvažovat v širších kontextech nad podobami, jaké divadlo v současnosti může zaujímat. 

Student bude schopen lépe chápat současnou transdisciplinární praxi typickou pro mezinárodní uměleckou scénu a bude hlouběji seznámen s některými možnostmi aplikace interaktivní podstaty divadelního média.  

Kurz rozvíjí schopnost jak analyticky, tak případně i tvůrčím způsobem uvažovat nad intermediálními přesahy divadelní praxe, a to především směrem k výtvarnému umění, performance a ludologii.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura: 
 
Bishop, Claire, 2005. Installation Art: A Critical History. London: Tate Publishing. ISBN 978-1-85437-518-6.  
Bregović, Monika, 2011. Transforming Reality in the Magic Mirror of Fiction: From Boal to SIGNA. In: Jörg von Brincken, Ute Gröbel a Irina Schulzki, ed. Fiction / Realities: New Forms and Interactions. München: Martin Meidenbauer, s. 39–52. ISBN 978-3-89975-263-2.  
Dunlop, Jane Frances, 2013. ‘Try to follow the sound of my footsteps...’: Walking and the Theatricality of Imaginative Geographies in Janet Cardiff’s The Missing Voice (Case Study B). Platform: Journal of Theatre and Performing Arts. 7 (1), 67–79. ISSN 1751- 0171X.  
Fischer-Lichte, Erika, 2016. The Art of Spectatorship. Journal of Contemporary Drama in English. 4 (1), 164–179. ISSN 2195-0164.  
Groot Nibbelink, Liesbeth, 2012. Radical Intimacy: Ontroerend Goed Meets The Emancipated Spectator. Contemporary Theatre Review. 22 (3), 412–420. ISSN 1048-6801.  
Quigley, Karen, 2016. Letting the Truth Get in the Way of a ‘Good’ Story: Spectating Solo and Blast Theory’s Rider Spoke. Journal of Contemporary Drama in English. 4 (1), 90–103. ISSN 2195-0164.  
Stenros, Jaakko, 2010. Nordic Larp: Theatre, Art and Game. In: Jaakko Stenros a Markus Montola, ed. Nordic Larp. Stockholm: Fäe Livia, s. 300–317. ISBN 978-91-633-7856-0.  


Doporučená literatura (vybrané kapitoly): 

Bishop, Claire, 2012. Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London and New York: Verso. ISBN 978-1-84467-690-3.  
Crossley, Mark, ed., 2019. Intermedial Theatre: Principles and Practice. London: Red Globe. ISBN 978-1-137-61157-4.  
Harpin, Anna a Helen Nicholson, ed., 2017. Performance and Participation: Practices, Audiences, Politics. London and New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-39316-6.  
Kolesch, Doris, Theresa Schütz a Sophie Nikoleit, ed., 2019. Staging Spectators in Immersive Performances: Commit Yourself! London and New York: Routledge. ISBN 978-0-367-18796-5.  
Oddey, Alison a Christine White, ed., 2009. Modes of Spectating. Bristol: Intellect. ISBN 978-1-84150-239-7.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207KRP3 - Kritické praktikum 3 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
3
2CT + 9SS
5
zápočet
seminář  cvičení 

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
80%, ve spolupráci s externím odborníkem z praxe (Radmila Hrdinová)
Vyučující
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Pravidelná a aktivní účast na redakčních radách, plnění dohodnutých úkolů v rámci redakce, tedy publikace vlastních textů, připomínkování, případně redigování textů jiných autorů. 
Moderování (individuální či týmové) odborných diskusí k absolventským inscenacím, povinná přítomnost na diskusích, které moderují kolegové z redakce. 
Aktivní účast na všech odborných seminářích k mimoškolním inscenacím, případně příprava samostatných vstupů nebo vedení části diskuse.
Obsah kurzu
Kurz Kritické praktikum je zaměřen na tři oblasti odborných kritických činností: 
- Příprava odborně zaměřeného periodika Hybris vydávaného v tradiční tištěné a/nebo elektronické verzi, a to od stanovení jeho rámcové koncepce přes specifikaci jednotlivých čísel po jejich vlastní fyzickou realizaci, distribuci, eventuálně hledání finančních zdrojů. Časopis má mimo jiné reflektovat umělecké dění na fakultě a zároveň poskytovat studentům prostor k formulování generační výpovědi o stavu současného divadla. Číslo časopisu je klauzurním výstupem, vychází tedy ve vazbě na zkouškové období. 
- Realizace odborných diskusí DISK-USE o divadelních inscenacích, zpravidla v divadle DISK či v institucích, v nichž jsou prezentovány umělecké výstupy studentů dalších studijních programů DAMU, příprava a moderování těchto diskusí s ohledem na specifika účastníků, jimiž jsou tvůrci, diváci a další zástupci kritické obce. Termíny diskusí se odvíjejí od premiér absolventských, případně dalších inscenací. 
- Semináře divadelní kritiky zaměřené na předem vybrané inscenace, a to zpravidla mimo DAMU, během nichž dochází ve spolupráci s pedagogy předmětu, případně dalšími zvanými hosty, v rámci společné diskuse k jejich reflexi. Zpravidla se uskuteční tři semináře za semestr.  
Všech tří činností se účastní společně studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za externí odborné supervize.
Výsledky učení
Student je schopen 
- Vytvářet odborné texty různých žánrů, od glos přes recenze a rozhovory po hlubší analýzy, případně další žánry 
- Dodržovat etické normy související s veřejným formulováním názorů a vystupováním na veřejnosti obecně 
- Připomínkovat, redigovat a editovat texty jiných autorů; pokud plnil funkci šéfredaktora, tak vést tým, rozdělovat a kontrolovat práci, řešit konflikty 
- Dodržovat harmonogram, termíny, rozpočet a další parametry (např. rozsah textu, rozsah čísla, citační norma, vizuál atd.) 
- Pracovat v týmu, respektovat rozdělení pravomocí, adekvátně řešit případné odborné i mezilidské problémy 
- Efektivně komunikovat s externími spolupracovníky, a to jak smluvními (grafik, tiskař), tak ostatními (např. studenti nižších ročníků) 
- Účastnit se aktivně veřejné odborné diskuse o divadelní inscenaci či příbuzném uměleckém tvaru či konkrétní problematice, případně ji moderovat
Studijní literatura a studijní pomůcky
Odborná periodika: 
- Divadelní revue 
- ArteActa 
- Divadelní noviny 
- Literární noviny 
- Tvar 
- Loutkář 
- Amatérská scéna 
Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207MAP3 - Magisterský projekt 3 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
3
15 SS
10
zápočet
seminář   

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
20%
Vyučující
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní spolupráce se školitelem, úspěšná prezentace a obhajoba dílčí práce při magisterských sympoziích.
Obsah kurzu
Téma Magisterského projektu vychází z návrhu projektu, s nímž se student hlásí na magisterské studium, a během studia se ve spolupráci se školitelem a dalšími pedagogy katedry reviduje a rozvíjí. Témata Magisterského projektu se zpravidla věnují analýze významných fenoménů či děl soudobého českého nebo zahraničního performativního umění, teoretické reflexi divadelní kultury, tvůrčímu rozvíjení aktuálních teoretických konceptů.  
V rámci kurzu student podstatněji rozvíjí a zúročuje dosavadní badatelskou a odbornou zkušenost.  Kurz probíhá formou aktivní konzultace studenta se školitelem, dílčí výsledky práce student prezentuje a obhajuje na magisterských sympoziích. Magisterská sympozia probíhají po každém semestru formou veřejné debaty se členy katedry a studenty magisterského studijního programu.  

Po třetím semestru student prezentuje a obhajuje obsah plánované magisterské práce a rozpracovanou metodologickou kapitolu práce.  

Výsledky učení
- student si dokáže rozvrhnout a zorganizovat práci v čase  
- student dokáže jasně vymezit téma a přesvědčivě vysvětlit jeho relevanci  
- student dokáže vysvětlit a obhájit zvolený metodologický přístup  
- student samostatně vytvoří seznam primárních i sekundárních zdrojů, dokáže s nimi analyticky a kriticky pracovat  
- student provede úplnou rešerši v relevantních informačních institucích (knihovny, archivy, divadelní a další instituce)  
- student realizuje odborný text na odpovídající obsahové, formální i jazykové úrovni, ve stanoveném rozsahu  
- student používá odbornou terminologii
Studijní literatura a studijní pomůcky
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. 
Archivy paměťových institucí.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207SCD - České divadlo po roce 1989 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
3
2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
60%
Vyučující
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
80% docházka, aktivní práce na hodině, písemná seminární práce v podobě rešerše zkoumaného problému v minimálním rozsahu 5-8 normostran.
Obsah kurzu
Cílem předmětu je seznámit studenty s proměnami a podobami české divadelní kultury po roce 1989. Kurz kombinuje přednášku se samostatným rešeršním výzkumem.  Vzhledem k tomu, že se jedná o málo zpracované a stále živé období českého divadla, kurz je veden jako výzkumný seminář, kdy si studenti zvolí konkrétní téma k rešeršnímu výzkumu. Studenti si tak aktivně osvojí podstatná témata, osobnosti a jejich tvorbu a budou schopni si k nim najít adekvátní literaturu a prameny. Výstupem semináře je základní rešerše zvolené problematiky. 

Obsahově se předmět zaměří na proměnu českého divadla po roce 1989 a bude se věnovat například těmto tématům: nástup nové generace režisérů do českého profesionálního divadla (P. Lébl, J. A. Pitínský Vl. Morávek ad.), organizační a institucionální proměna české divadelní sítě po roce 1989, vznik a etablování nezávislého divadla, tvorba a principy fungování nové generace divadelníků po roce 2000 (např. J. Havelka, Skutr, D. D. Pařízek), otázka politického a angažovaného divadla, hledání nového dramatu (Činoherní studio v Ústí nad Labem pod vedením J. Pokorného, Divadlo Letí) či česko-slovenské divadelní vztahy (situace českého a slovenského divadla po rozdělení republiky v roce 1993, čeští tvůrci ve slovenském divadle, slovenští režiséři na českých jevištích).
Výsledky učení
Student zná a orientuje se v základních vývojových etapách českého divadla po roce 1989. 
Dokáže popsat základní inscenace významných divadelních osobností českého divadla. 
Orientuje se v základní literatuře k tématu, dokáže si sám vyhledat zdroje a prameny a na odborné úrovni s nimi je kriticky vyhodnotit.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura 

KNOPOVÁ, E. (ed.) Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien : pohl'ady na slovenské divadlo 1989-2015. Vydanie prvé. Bratislava: VEDA, vydavateĺstvo Slovenskej akadémie vied, 2017.  
KYSELOVÁ, Eva. Jedna republika jedno divadlo?: dialóg slovenskej a českej činohry : 1918-1992. 1. vydanie. Bratislava: Divadelný ústav, 2018. (vybrané kapitoly) 
LJUBKOVÁ, Marta a kol. Šťastná generace: režiséři z alterny: Jiří Adámek, Jiří Havelka, Petra Tejnorová, Martin Kukačka a Lukáš Trpišovský – SKUTR, Rosťa Novák. 1. vyd. V Praze: Pražská scéna ve spolupráci s Výzkumným pracovištěm katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty AMU, 2013. 
NEKOLNÝ, Bohumil. Divadlo a společnost kolem roku 1989. Vydání první. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2020. 
NĚMEČKOVÁ, Lucie a kol. Vladimír Morávek: u nás nudou neumřete. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. 
RESLOVÁ, Marie et al. J.A. Pitínský: od Ameriky k Daliborovi. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2001. 
SMOLÁKOVÁ, Vlasta a DVOŘÁK, Jan, ed. Fenomén Lébl, aneb, Nikdy nevíš, kdy zas budeš amatér. Vyd. 1. V Praze: Pražská scéna, 1996. 
SMOLÁKOVÁ, Vlasta. Fenomén Lébl 2, aneb, Dobře se spolu bavit – s Pánembohem!. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005. 
ŠAVLÍKOVÁ, Kateřina a TOBIÁŠ, Egon L. Jan Nebeský. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2007. 
TICHÝ, Zdeněk A. a kol. Ivan Rajmont: režisér a jeho divadlo. 1. vyd. Praha: Pražská scéna, 2005. 


Doporučená literatura: 

ŠTEFKO, Vladimír (ed.) Dejiny slovenskej drámy 20. storočia. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2011. 
ŠTEFKO, Vladimír (ed.) Dejiny slovenského divadla II. 1. vydanie. Bratislava: Divadelný ústav, 2020.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207FMD - Feministické divadlo 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
2ST
3
zkouška
seminář   

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

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Docházka 80%, příprava referátů na seminář, prezentace v rámci společného kolokvia předmětu.
Obsah kurzu
Kurz je zaměřen na základní vývojové fáze feministické estetiky a filozofie, které ovlivnily západoevropské divadlo a drama od druhé poloviny 20. století. 
Cílem je dostat se od počátečního historického přehledu a pochopení problematiky první a druhé vlny feminismu až ke konkrétním příkladům radikálnějších, nebo stále se radikalizujících performativních přístupů. 
Otázka tzv. gendered theatre by se měla otevřít také v kontextu české a slovenské divadelní scény. V kurzu se budeme věnovat jejich významným představitelům a představitelkám, ale i bazálním otázkám fungování žen v čistě „mužských“ uměleckých profesích.

Témata seminářů (příklady): 
- Rod a pohlaví v kultuře a společnosti 
- Od objektu k subjektu – žena autorka, ženská literatura, ženské psaní 
- První a druhá vlna feminismu v divadle a dramatu 
- Britská ženská „invaze“ v divadle 
- Elfriede Jelinek – na ostří ženy 
- Feminismus v českém divadle a dramatu 
- Feminismus ve slovenském divadle a dramatu 
- Česká a slovenská ženská alternativa, od inscenace k performanci
Výsledky učení
Student/ studentka dokáže vyjmenovat a popsat zásadní proudy feministické filozofie a estetiky, po studiu vybrané kanonické literatury je schopen/a aplikovat primární teze feminismu v širším společenském, uměnovědném, kulturním, a především divadelním kontextu, orientuje se v tvorbě umělců a umělkyň ovlivněných feminismem, je schopen/na přemýšlet o umění v daném diskurzu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura: 

Dramatické texty: 
 
CHURCHILL, Caryl. Prvotřídní ženy. Praha: Dilia, 1985.  
CHURCHILL, Caryl. Cloud 9. London: Nick Hern Books, 1989. (český překlad Sedmé nebe) 
JELINEK, Elfriede. Klára S: hudební tragédie; Nemoc aneb Moderní ženy: jako hra: pro Evu Meyer; On není jako on: k Robertu Walserovi, s Robertem Walserem. 1. vyd. v českém jazyce. Brno: Větrné mlýny, 2001.  
JELINEK, Elfriede. Co se stalo, když Nora opustila manžela aneb Opory společností. Praha: Dilia, 1994.  

Monografie, kolektivní monografie (výběr): 
BUTLER, Judith. Trampoty s rodom. Feminizmus a podrývanie identity. Bratislava: Aspekt, 2014.  
GREER, Germaine. Eunuška. Praha: One women press, 2001.  
Feminist theatre and theory. London: MACMILLAN PRESS LTD, 1996.  
GLENN, Susan A (Susan Anita). Female Spectacle: The Theatrical Roots of Modern Feminism. Cambridge, Massachusetts London, England: Harvard University Press, 2000.  
ASTON, Elaine. An introduction to feminism and theatre. London New York: Routledge, 1995.  
MORRISOVÁ, Pam. Literatura a feminismus. Brno: Host, 2000. 

Doporučená literatura (výběr): 

BEAUVOIR DE, Simone. Druhé pohlaví. Praha: Orbis, 1967. 
BUTLER, Judith. Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.  
NAGL-DOCEKAL, Herta. Feministická filozofie. Praha: SLON, 2007.  
PATEMAN, Carol. Sexuálna zmluva. Bratislava: Aspekt, 2000.  
OATES-INDRUCHOVÁ, Libora. Dívčí válka s ideologií. Praha: SLON, 1998.  
OATES-INDRUCHOVÁ, Libora (ed). Ženská literární tradice a hledání identit. Praha: SLON, 2007.  
SCHNELLE, Barbora. Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu: analýza divadelní estetiky Elfriede Jelinek na základě vybraných her. Brno: Větrné mlýny, 2006.  
WOLF, Naomi. Mýtus krásy. Bratislava: Aspekt, 2000.  
Ženy – divadlo – dějiny. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207TPU - Současné teorie performativních umění 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní účast ve výuce (75% docházky) = 15%. 
Četba a znalost teoretických textů (individuální příprava z hodiny na hodinu, písemný výtah a reflexe zadaného teoretického textu) = 30%. 
Diskuze + příklady analýzy = 40%. 
Závěrečná odborná rozprava = 15%.
Obsah kurzu
Celosemestrální kurz fokusuje na aktuální teoreticko-analytické koncepty z oblasti divadelní a taneční vědy, přičemž speciální pozornost je směřována k pojmu, definici a analýze tělesnosti coby určitého protipólu zakotvených sémioticko-strukturálních strategií analýzy představení. V centru zájmu stojí interdisciplinární přístupy (filozofie, sociologie, politologie, kulturní antropologie, postcolonial studies) k tělesnosti, nabízející rozmanitá prizmata nazírání na – mnohdy obdobně interdisciplinární – projevy v oblasti současných Performing Arts.  
Výuka s četností 1x týdně 90 minut, kde je teoretický pedagogický výklad konfrontován s četbou a znalostí jednotlivých teoretických textů s následnou diskuzí a příklady jejich praktického analytického využití. 

Rámcové tematické okruhy: 
1-2) Koncept performativity Eriky Fischer-Lichte a její kritika (André Eiermann, Alice 
Koubová) 
3-4) Metamorfózy těla a tělesnosti, poststrukturalistické koncepty těla (José Gil, Gilles Deleuze & Felix Quattari) 
5-6) Choreopolitické koncepty tělesnosti (André Lepecki) 
7-8) Transkulturální tělesné identity (Homi Bhabha) 
9-10) Koncepty „těla jako archivu“ (Michel Foucault, André Lepecki, Mark Franko) 
11-12) Koncepty obratů v současných Performing Arts 
13-14) Perspektivy
Výsledky učení
Student/ka se seznámí s nejsoučasnějšími prizmaty teoreticko-analytického nazírání na dílčí projevy v oblasti Performing Arts, v nichž je fokusována, tematizovaná, zpochybňována či negována především samotná tělesnost a která jsou hojně využívána především v zahraničním akademickém diskurzu. Osvojí si tak zároveň ty teoretické koncepty, které se vymezují vůči tradici sémioticko-strukturálního analytického aparátu, jenž je pro české teatrologické myšlení dosud určující, ne vždy však pro současné umělecké druhy a formy již dostatečně relevantní. Student/ka je dále schopen/a tyto jednotlivé koncepty vzájemně propojovat, kontextualizovat a využívat coby signifikantní metodologický základ pro vlastní výzkumná témata.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura: 
BHABHA, Homi K. O mimikry a lidech. In: BHABHA, Homi K. a HAVRÁNEK, Vít, ed. Postkoloniální myšlení III. [Místa kultury. Vyd. 1. Praha: Tranzit.cz, 2012. 345 s. Navigace; sv. 10. ISBN 978-80-87259-16-0, s. 142–150. 
BHARUCHA, Rustom. Somebody´s Other: Disorientations in cultural politics of our times 
[1994]. In: PAVIS, Patrice (ed.). The intercultural performance reader. London, New York: 
Routledge,1996, s. 197–212. 
DELEUZE, Gilles a GUATTARI, Félix. Tisíc plošin. Překlad Marie Caruccio Caporale. Vydání druhé. Praha: Herrmann & synové, 2019. 585 s. ISBN 978-80-87054-63-5. 
GIL, José. Paradoxical Body. The Drama Review, 2006, 50(4), s. 21–35. 
FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Vyd. 1. Mníšek pod Brdy: Na konári, 2011. 334 s. Teorie. ISBN 978-80-904487-2-8. 
FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Překlad Čestmír Pelikán. Vydání druhé. V Praze: Herrmann & synové, 2016. 318 s. ISBN 978-80-87054-43-7. 
KOUBOVÁ, Alice. Myslet z druhého místa: k otázce performativní filosofie. [Praha]: NAMU, 2019. 167 s. ISBN 978-80-7331-511-5. 
LEPECKI, André, 2010. The Body as Archive: Will to Re-Enact and the Afterlives of Dances. Dance Research Journal 2. vol. 42, s. 28–48. 
LEPECKI, André (ed.). Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement. New York: Routledge, 2005. 160 s. ISBN 9780415362542. 

Doporučená literatura: 
BRANDSTETTER, Gabriele et al. Tanec, prostor a světlo: antologie současné německojazyčné taneční vědy. Překlad Petr Pytlík a Markéta Polochová. Vydání první. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. 199 s. ISBN 978-80-7460-125-5. 
FISCHER-LICHTE, Erika, JOST, Torsten, IRIS JAIN, Saskya (eds.) The Politics of Interweaving Performance Cultures. Beyond Postcolonialism. London, New York: Routledge, 2014. 324 s. ISBN 9781138377547. 
FOUCAULT, Michel. Slova a věci. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. v, 309 s. Eseje/studie. ISBN 978-80-251-1713-2. 
HRIEŠIK, Maja. Telesnosť súčasného divadla. State o dramaturgii tela v súčasnom tanci a divadle. Bratislava: CODE, 2012. 100 s. ISBN 978-80-89484-01-0 
JOVIĆEVIĆ, Aleksandra. Performatívne telá. In: JOVIĆEVIĆ, Aleksandra a VUJANOVIĆ, Ana. Úvod do performatívnych štúdií. 1. vydanie. Bratislava: Divadelný ústav, 2012. 206 s. Edícia Svetové divadlo. ISBN 978-80-89369-24-9, s. 122–136.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207DMF - Divadlo a jiná média - Film ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
K ústní zkoušce budou připuštěni studenti a studentky, kteří a které splní požadavky na docházku (80%), přednesou na hodině referát a napíší písemnou práci s minimálním rozsahem 10 000 –12 000 znaků korespondující s aktuálním tématem semináře. Základem výsledné známky je kvalita písemné práce (75%) a schopnost ji při ústním pohovoru adekvátně prezentovat a obhájit (25%).
Obsah kurzu
Cílem předmětu je prohloubit studentovu znalost možných vztahů mezi divadlem a filmem tak, jak se tyto vyvíjely od objevu tohoto novodobého média a jakou podobu mají dnes. Úvodní část kurzu bude věnována problematice historické. Formou přednášky budou studentům na českém materiálu představeny kontakty mezi divadlem a filmem a jejich vliv na poetiku obou těchto druhů audiovizuálního umění, ať již jde o vzájemnou inspiraci, nebo o tendence diferenciační. Těžiště kurzu následně budou tvořit analýzy studenty zvolených konkrétních případů užití divadelní inspirace ve filmu, anebo naopak způsobů převedení filmu do formy uveditelné na divadelním jevišti. Prezentace těchto analýz a jejich vzájemná konfrontace umožní rozkrývat škálu možných přístupů k problematice a jejich dobovou a tvůrčí proměnlivost. Reflektován však bude také vztah umělecké poetiky a technických limitů (např. černobílého, barevného, němého a mluveného filmu), jakož i vliv, který na recepci audiovizuálního díla má zásadní proměna komunikačních rámců, daná možností je šířit prostřednictvím televize či webové sítě. 

TEMATICKÉ OKRUHY: 

- Divadlo a film jako historicky proměnné sociální a umělecké fenomény. 
- Film jako technicky fenomén: vliv užitých prostředků a způsobů jeho šíření na filmovou poetiku. 
- Historický exkurz: český film a divadlo. 
- Variabilita vztahu filmových adaptací k divadelním předlohám. 
- Nový trend: filmová inspirace na divadelním jevišti.
Výsledky učení
Student porozumí historickým proměnám vztahu divadla a filmu a jejich vzájemnému ovlivňování a dokáže je vysvětlit. 
Student dokáže provést analýzu konkrétního případu zfilmování dramatu či divadelní inscenace, případně převodu filmové předlohy na divadelní jeviště.
Student je schopen popsat rozdíly mezi divadelními a filmovými výrazovými prostředky a zhodnotit jejich účelnost a efekt.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná: 

JANOUŠEK, Pavel a kol.: Dějiny české literatury 1945–1989, svazek I-IV, kapitoly Praha: Academia 2007, kapitoly věnované literatuře v médiích.  
MRAVCOVÁ, Marie: Literatura ve filmu. Melantrich, Praha 1990. 
KENNEDY, Dennis (ed.): Oxford Encyclopedia of Theatre and performance, NY, Oxford University Press 2003. Heslo Film and theatre, s. 459–465. 
KNOPF, Robert: Theatre and film. A comparative anthology. Yale University Press 2004. 
MONACO, James: Jak číst film: Svět filmů, médií a multimédií. Albatros, Praha 2004.   

Doporučená: 

GROSSMAN, Jan: O kombinaci divadla a filmu. (1968) In: Týž: Texty o divadle 2., Praha 2000, s.105-134.  
SVATOŇOVÁ, Kateřina: 2 a ½ D aneb Prostor ve filmu v kontextu literatury a výtvarného umění. FFUK a Casablanca, Praha 2009. 
ŠTEFANIDES, Jiří: Svědectví nebo legenda? Divadlo ve filmu a televizi. FF UP, Olomouc 2002.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207KRP4 - Kritické praktikum 4 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
4
2CT + 9SS
5
zápočet
seminář  cvičení 

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
50%
Vyučující
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Pravidelná a aktivní účast na redakčních radách, plnění dohodnutých úkolů v rámci redakce, tedy publikace vlastních textů, připomínkování, případně redigování textů jiných autorů. 
Moderování (individuální či týmové) odborných diskusí k absolventským inscenacím, povinná přítomnost na diskusích, které moderují kolegové z redakce. 
Aktivní účast na všech odborných seminářích k mimoškolním inscenacím, případně příprava samostatných vstupů nebo vedení části diskuse.
Obsah kurzu
Kurz Kritické praktikum je zaměřen na tři oblasti odborných kritických činností: 
- Příprava odborně zaměřeného periodika Hybris vydávaného v tradiční tištěné a/nebo elektronické verzi, a to od stanovení jeho rámcové koncepce přes specifikaci jednotlivých čísel po jejich vlastní fyzickou realizaci, distribuci, eventuálně hledání finančních zdrojů. Časopis má mimo jiné reflektovat umělecké dění na fakultě a zároveň poskytovat studentům prostor k formulování generační výpovědi o stavu současného divadla. Číslo časopisu je klauzurním výstupem, vychází tedy ve vazbě na zkouškové období. 
- Realizace odborných diskusí DISK-USE o divadelních inscenacích, zpravidla v divadle DISK či v institucích, v nichž jsou prezentovány umělecké výstupy studentů dalších studijních programů DAMU, příprava a moderování těchto diskusí s ohledem na specifika účastníků, jimiž jsou tvůrci, diváci a další zástupci kritické obce. Termíny diskusí se odvíjejí od premiér absolventských, případně dalších inscenací. 
- Semináře divadelní kritiky zaměřené na předem vybrané inscenace, a to zpravidla mimo DAMU, během nichž dochází ve spolupráci s pedagogy předmětu, případně dalšími zvanými hosty, v rámci společné diskuse k jejich reflexi. Zpravidla se uskuteční tři semináře za semestr.  
Všech tří činností se účastní společně studenti 1. a 2. ročníku magisterského studia, pod pedagogickým vedením a za externí odborné supervize.
Výsledky učení
Student je schopen 
- Vytvářet odborné texty různých žánrů, od glos přes recenze a rozhovory po hlubší analýzy, případně další žánry 
- Dodržovat etické normy související s veřejným formulováním názorů a vystupováním na veřejnosti obecně 
- Připomínkovat, redigovat a editovat texty jiných autorů; pokud plnil funkci šéfredaktora, tak vést tým, rozdělovat a kontrolovat práci, řešit konflikty 
- Dodržovat harmonogram, termíny, rozpočet a další parametry (např. rozsah textu, rozsah čísla, citační norma, vizuál atd.) 
- Pracovat v týmu, respektovat rozdělení pravomocí, adekvátně řešit případné odborné i mezilidské problémy 
- Efektivně komunikovat s externími spolupracovníky, a to jak smluvními (grafik, tiskař), tak ostatními (např. studenti nižších ročníků) 
- Účastnit se aktivně veřejné odborné diskuse o divadelní inscenaci či příbuzném uměleckém tvaru či konkrétní problematice, případně ji moderovat
Studijní literatura a studijní pomůcky
Odborná periodika: 
- Divadelní revue 
- ArteActa 
- Divadelní noviny 
- Literární noviny 
- Tvar 
- Loutkář 
- Amatérská scéna 
Dále zahraniční odborná periodika, eventuálně sborníky, monografie.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207MAP4 - Magisterský projekt 4 PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
4
15 SS
10
zápočet
seminář   

Garant předmětu
doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
20%
Vyučující
MgA. Lukáš BRYCHTA, Ph.D. ; prof. Mgr. Jaroslav ETLÍK ; prof. PhDr. Pavel JANOUŠEK, CSc. ; Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D. ; doc. Mgr. Daniela JOBERTOVÁ, Ph.D. ; Mgr. art. Eva KYSELOVÁ, Ph.D. ; Mgr. Radovan LIPUS, Ph.D. ; Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Aktivní spolupráce se školitelem, úspěšná prezentace a obhajoba dílčí práce při magisterských sympoziích.
Obsah kurzu
Téma Magisterského projektu vychází z návrhu projektu, s nímž se student hlásí na magisterské studium, a během studia se ve spolupráci se školitelem a dalšími pedagogy katedry reviduje a rozvíjí. Témata Magisterského projektu se zpravidla věnují analýze významných fenoménů či děl soudobého českého nebo zahraničního performativního umění, teoretické reflexi divadelní kultury, tvůrčímu rozvíjení aktuálních teoretických konceptů.  
V rámci kurzu student podstatněji rozvíjí a zúročuje dosavadní badatelskou a odbornou zkušenost.  Kurz probíhá formou aktivní konzultace studenta se školitelem, dílčí výsledky práce student prezentuje a obhajuje na magisterských sympoziích. Magisterská sympozia probíhají po každém semestru formou veřejné debaty se členy katedry a studenty magisterského studijního programu.  
 
Po čtvrtém semestru student prezentuje a obhajuje první verzi libovolné kapitoly v rozsahu 40 normostran.
Výsledky učení
- student si dokáže rozvrhnout a zorganizovat práci v čase  
- student dokáže jasně vymezit téma a přesvědčivě vysvětlit jeho relevanci  
- student dokáže vysvětlit a obhájit zvolený metodologický přístup  
- student samostatně vytvoří seznam primárních i sekundárních zdrojů, dokáže s nimi analyticky a kriticky pracovat  
- student provede úplnou rešerši v relevantních informačních institucích (knihovny, archivy, divadelní a další instituce)  
- student realizuje odborný text na odpovídající obsahové, formální i jazykové úrovni, ve stanoveném rozsahu  
- student používá odbornou terminologii
Studijní literatura a studijní pomůcky
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. 
Archivy paměťových institucí.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



207SSD - Současné středoevropské divadlo PZ
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
PZ
4
2ST
3
zkouška
seminář   

Garant předmětu
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu
100%
Vyučující
Mgr. Jan JIŘÍK, Ph.D.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
80 % docházka, aktivní spolupráce na hodině, prezentace v rámci závěrečného kolokvia předmětu.
Obsah kurzu
Předmět mapuje proměny a podoby divadelní kultury ve střední Evropě (především divadlo maďarské, německé, polské a pobaltských států) od konce 80. let 20. století po současnost. Cílem předmětu je seznámit studenty se základními osobnostmi středoevropského divadla a jejich tvorbou. Představit základní myšlenkové a estetické tendence scénického umění v tomto geografickém prostoru i jejich vzájemné vlivy.  

Tematické bloky: 
- od postmoderny k postdramatickému divadlu (např. E. Nekrošius, J. Grzegorzewski, O. Frljić) 
- divadlo jako instituce (např. Volskbühne, TR Warszawa, Krétakör) 
- hledání kulturní a umělecké identity (např. A. Schilling, K. Lupa, K. Mundruczó, T. Ostermeier, F. Castorf) 
- queer a feministické divadlo (např. K. Warlikowski, R. Alföldi, Dr.Paradox)
Výsledky učení
Student zná a orientuje se v základních vývojových etapách středoevropského divadla (především maďarského, německého, polského a pobaltského). 
Dokáže popsat a analyzovat základní inscenace významných divadelních osobností této oblasti. 
Orientuje se v základní literatuře k tématu a dokáže si ji aktivně vyhledat.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná:
GORIAUX PELECHOVÁ, Jitka. Divadlo Thomase Ostermeiera: na cestě za novým realismem. 1. vyd. Praha: KANT, 2014. 220 s. Disk. Velká řada; sv. 31. ISBN 978-80-7437-146-2. 
JIŘIČKA, Lukáš. Identita v době otřesu: skici o současném polském divadle. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010 
MARCINKEVIČIUTE, Ramune – BALEVIČIUTE, Ramune (eds.). Contemporary Lithuanian Theatre: Names and Performances. Vilnius: Tyto Alba, 2019. 
MAYER-SZILÁGYI, Mária (ed.). Theatre after the Change I., II. Budapest: Creativ Média, 2011.  
STEFANOVA, Kalina – CARLSON, Marvin (eds.). 20 ground-breaking directors of Eastern Europe : 30 years after the fall of the iron curtain. [Basingstoke]: Palgrave Macmillan, 2021.  

Doporučená: 
CARLSON, Marvin A. Divadlo je krajšie ako vojna : nemecká divadelná réžia v druhej polovici 20. storočia. Bratislava: Divadelný ústav v Bratislave, 2016. 
KRAKOWSKA, Joanna – ODIJA, Daria (eds.). Platform: East European Performing Arts Companion. Lublin – Warsaw: EEPAP, 2016.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

207DRM - Dramaturgické myšlení 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
2ST
3
zkouška
seminář   

Vyučující
prof. MgA. Jan VEDRAL, PhD.
Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Minimálně 80% účast na seminářích  (30%).
Aktivita na seminářích a průběžná příprava dílčích úkolů na tyto semináře (30%). 
Dramaturgický esej – interpretace zvoleného či zadaného textu – min. 5 normostran – a její obhajoba (40%).
Obsah kurzu
Předmět zaměřuje dosavadním studiem získané teoretické poznatky a osvojené kritické a analytické schopnosti k jejich kreativnímu uplatnění v tvůrčí dramaturgické praxi.  

Cílem semináře je metodou hypotetického modelování na konkrétním divadelním souboru simulovat základní pracovní postupy praktické dramaturgie činoherního interpretačního divadla.  

Tematické okruhy: 

1. Dramaturgie jako tvůrčí činnost na pomezí literatury a scény 
2. Pravidelná dramaturgie a dramaturg v souborovém divadle 
3 Provoz versus tvorba  
4. Dramaturgická volba 
5. Umělecký program a jeho konkretizace ve tvorbě repertoáru  
6. Dramaturgická analýza dramatického textu, jeho tematického a scénického potenciálu 
7. Mezi dramaturgickou a režijní interpretací
Výsledky učení
Student dokáže „přepnout“ z teoretického a kritického přemýšlení o dramatu a scénickém umění v oblasti činoherního interpretačního divadla do praktického dramaturgického přemýšlení.

Díky simulaci dramaturgických úkonů (dramaturgická volba, tvorba dramaturgického plánu, dramaturgicko-režijní interpretace textu, obsazení inscenace, příprava marketingových textů k inscenaci) na podmínky konkrétního souboru se student seznámí s provozními limity tvorby inscenace a repertoáru a strategiím v překonávání rozporu tvorba versus provoz.

Student dokáže aplikovat analýzu dramatického textu k jeho potencionální dramaturgické interpretaci, která může být inspirativním východiskem pro hypotetickou inscenaci, tuto schopnost osvědčí v dramaturgickém eseji o zvolené či zadané hře.

Student dokáže provést analýzu tvorby konkrétního souboru s ohledem na formulování cílů jeho uměleckého programu a i volbu dramaturgických prostředků k jeho uskutečňování.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Zich, Otakar: Estetika dramatického umění. Teoretické dramaturgie. NAMU 2018 
Císař, Jan: Základy dramaturgie, NAMU 2009 
Vostrý, Jaroslav: Činoherní klub 1965 – 1972. Dramaturgie v praxi, DÚ a DAMU 1996 
Hořínek, Zdeněk: Drama, divadlo, divák. JAMU 2008 
Klíma, Miloslav: O dramaturgii. Pražská scéna, Praha 2016. 
Vedral, Jan:  Horizont události. Dramaturgie řádu, postdramaturgie chaosu. Pražská scéna a SAV 2015 
Vedral: Jan: Lámání Prosperovy hůlky. K praktické dramaturgii. Pražská scéna a AMU 2020 
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