
Neprošlo jazykovou ani redakční úpravou. 

Manuál pro studenty KVD 

Vážené studentky, vážení studenti, 

tento dokument by Vám měl posloužit k základní orientaci v agendě Vašeho studia (ať 

už bakalářského či magisterského) na katedře výchovné dramatiky. Kromě návodů, 

rad a tipů zde najdete kontakty na osoby, které Vám mohou v řešení Vašich studijních 

záležitostí pomoci. 

Pokud by Vám zde něco chybělo a myslíte, že by daná informace mohla pomoci 

i ostatním, nebo jste našli nějakou chybu, neváhejte kontaktovat projektového 

manažera katedry nebo tajemnici katedry. 

Přejeme klidné studium ☺ 

Seznam zkratek 
BC – bakalář / bakalářský program atp. 

CŽV – Celoživotní vzdělávání 

DAMU – Divadelní fakulta Akademie múzických umění 

DP – diplomová práce (bakalářská/magisterská) 

DS – Festival Dětská scéna 

DV – dramatická výchova 

DVD – Festival Děti – výchova – divadlo 

IP – Institucionální plán 

KS – kombinované studium 

KVD – katedra výchovné dramatiky 

MGR – magistr / magisterský program atp. 

PS – prezenční studium 

SGS – studentská grantová soutěž 

SP – SharePoint 

SSZ – státní závěrečná zkouška 

Obsah manuálu je průběžně aktualizován. 

Poslední aktualizace: 10/01/2022 
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OBECNÉ 

• Na koho se obracet… 
 

Agenda 
Na koho 

se obracet 
E-mail Telefon Místnost 

Závažné studijní 

problémy, 

problémy 

s plněním 

studijních plánů a 

cílů studia, 

evaluace studia na 

katedře. 

Žádosti o vypsání 

konkrétních 

volitelných kurzů 

či přizvání 

konkrétních 

odborníků do 

výuky. 

Osoba, na níž se 

obracet, pokud 

nelze něco řešit 

prostřednictvím 

níže uvedených 

pracovníků. 

doc. Mgr. 

Radek 

Marušák 

(vedoucí 

katedry 

a garant 

oborů) 

radek.marusak@damu.cz 

 

234 244 280 

234 244 281 

 

ve zcela nutných 

případech 

a v pracovní době: 

605852978 

 

 

S303 

Státní závěrečné 

zkoušky, potíže se 

zápisem předmětů 

v KOSu, rezervace 

učeben, KVD další 

interní studijní 

agenda 

Marie 

Pejřimovská 

(tajemnice 

katedry) 

marie.pejrimovska@damu.cz 

234 244 281 

234 244 218 

234 244 280 

mobil 721 239 374 

S 303 

zápisy a vyškrtání 

předmětů, 

informace 

o povinných 

předmětech, další 

studijní agenda 

Studijní 

oddělení 

Mgr. 

Kateřina 

Maxová; 

Lenka 

Kovalevská 

katerina.maxova@damu.cz 

lenka.placha@damu.cz 

+420 234 244 210 

+420 234 244 285 
K 214 

granty, web 

katedry, SharePoint 

KVD, workshopy 

v DISKu 

MgA. 

Vojtěch 

Lőffelmann 

(projektový 

manažer 

KVD) 

vojtech.loffelmann@damu.cz 

+420 234 244 281 

(jen pondělky nebo 

dle domluvy) 

S 303 

grant SGS 

a výzkum 

(projektová 

manažerka 

DAMU) 

Ing. Lucie 

Krůtová 
lucie.krutova@damu.cz +420 234 244 278 K 223 

mailto:radek.marusak@damu.cz
mailto:marie.pejrimovska@damu.cz
mailto:katerina.maxova@damu.cz
mailto:lenka.placha@damu.cz
mailto:vojtech.loffelmann@damu.cz
mailto:lucie.krutova@damu.cz
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Zahraniční stáže 

(Erasmus + 

Krátkodobé 

mobility) 

Zora 

Hermochová 
zora.hermochova@damu.cz 

+420 234 244 286 

(10:00-16:00) 
K 334 

IT, uživatelské účty 

a hesla, 

problémy 

s přihlášením 

do školní 

sítě, vstupní 

karty… 

Jakub 

Kavan 
jakub.kavan@damu.cz +420 234 244 208 S 104 

omluvenky z výuky Váš vedoucí ročníku 

knihovna KVD 
prof. Mgr. Jaroslav Provazník, jaroslav.provaznik@damu.cz., 

ke knihovně KVD viz bod SharePoint KVD 

knihovna DAMU https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/ 

klasifikace pedagog daného předmětu; když to hoří a pedagog není k zastižení vedoucí katedry 

Výdej ISIC UK Point, Celetná 13 – vizte web https://cuni.cz/uk-3249.html 

 

• Rezervace místností (KVD + společné výukové prostory) 
Pro svou práci budete možná někdy potřebovat místo k setkání či zkoušení. Využít 

můžete obě učebny KVD, pokud v nich neprobíhá rozvrhovaná výuka, případně také 

společné výukové prostory DAMU. 

 

Rezervace učebny KVD je možná přes mail paní Pejřimovské. 

Ověřte si, zda je v daný den a čas v učebně volno (https://www.damu.cz/cs/katedry-

programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/ → rozklikněte záložku 

Výukové prostory KVD 

 

Rezervace společných výukových prostor (Řetízek, taneční sály atp.) je vysvětlena 

na webu: https://www.damu.cz/cs/studium/sdilene-vyukove-prostory/ 

O všech rezervacích měla vědět tajemnice katedry a jejím prostřednictvím i vedoucí 

katedry! 

 

Pozor – na DAMU není možný vstup mimo pracovní dobu, tj. v týdnu po 23. hodině 

a svátcích. Je ale možné si o přístup zažádat. → Formulář zde: 

https://www.damu.cz/media/PovoleniVstupuDAMU.doc  

 

• Pravidla čerpání financí 
Pokyny pro čerpání finančních prostředků (prostředky plynoucí z grantů či přislíbené 

finance z rozpočtu katedry): 

1. Ověřte si, že daný materiál či vybavení škola nevlastní. 

2. Nelze proplácet účty za jídlo, alkohol, tabákové výrobky a pohonné hmoty. 

3. Nákup techniky (velké i malé) vždy předem zkonzultujte. 

4. Pamatujte, že zakoupený materiál (i přebytečný) je majetkem školy – myslete 

i na to, kam jej uložíte. 

5. Platby provádějte primárně v hotovosti, příp. svou platební kartou – je možné si 

také zažádat o hotovostní zálohu. 

 

Proplácení paragonů / studijních cest (např. do Liberce): 

mailto:zora.hermochova@damu.cz
mailto:jakub.kavan@damu.cz
mailto:jaroslav.provaznik@damu.cz
https://www.damu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/
https://cuni.cz/uk-3249.html
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/
https://www.damu.cz/cs/studium/sdilene-vyukove-prostory/
https://www.damu.cz/media/PovoleniVstupuDAMU.doc
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- Paragony noste na katedru nejlépe bezprostředně po nákupu, nejpozději do 25. dne 

v měsíci, paragony z minulého měsíce se proplácejí jen ve zcela ojedinělých 

a předem vyjednaných případech. 

- V prosinci je nutné všechna vyúčtování doložit do 10. 12. daného roku. 

- Náležitosti paragonu: název obchodu/firmy, včetně adresy a IČ. V případě potřeby 

si od obchodníka vyžádejte i razítko s těmito údaji. 

- Nákupy v e-shopech: objednávejte vždy na dobírku, o převzetí se postarejte sami; 

v objednávce musíte uvést následující fakturační údaje: AMU v Praze, 

Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1, IČ: 61384984 – objednatelem zůstáváte 

Vy; pokud takto neučiníte, nemůže Vám být zboží proplaceno. 

• Krátkodobý zahraniční nebo tuzemský výjezd 
Pravděpodobně se během studia zúčastníte nějakého krátkodobého výjezdu. Vyjíždí se 

zpravidla na soustředění (do Liberce, do Divadla Drak), festivaly a workshopy v ČR. 

Katedra Vám cestovní náklady může uhradit (plně či z části dle aktuálních možností) 

formou stipendia. O možnostech proplacení cestovních výloh se vždy informujte 

předem u vyučujícího či na sekretariátu katedry. Po návratu doručte na sekretariát 

katedry všechny jízdenky (své jméno napište z druhé strany). Cesty osobním autem 

nelze proplatit! 

Cestovat můžete i do zahraničí. Využít k tomu můžete partery školy v rámci 

projektu Erasmus+ (studijní pobyty a stáže) nebo můžete využít tzv. krátkodobé 

pobyty (Mobilita studentů). 

Krátkodobé pobyty můžete využít i pro návštěvu škol a institucí, které nejsou 

partnery školy. Iniciativa je v tomto bodě na Vás.  

Více informací na: https://www.damu.cz/cs/studium/mezinarodni-spoluprace/ 

• Studentská grantová soutěž (SGS) 
Projekty SGS jsou vypisovány vždy v konkrétních délkách (jednoleté až tříleté) a jsou 

určené primárně pro studenty doktorského programu. Studenti magisterského 

programu se ale mohou přihlásit také, musí si však předem dohodnout spolupráci 

s konkrétním pedagogem, který se stává hlavním řešitelem projektu. 

 

Více informací na: https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/studentska-

grantova-soutez/ 

 

Obracejte se na Lucii Krůtovou, která má SGS na starost o grantu také informujte 

projektového manažera katedry. 

• Uvádění školních děl mimo půdu DAMU 
Vytvořené inscenace v rámci studia můžete nabízet i hrát mimo prostory DAMU – 

na festivalech, v divadlech, v ČR i v zahraničí a to i v různých produkcích. V každém 

případě jde o školní dílo (máte podepsanou licenční smlouvu s DAMU), a proto jste 

povinni ve všech elektronických i tištěných materiálech (včetně materiálů které 

vydávají festivaly apod.) uvádět bez časového omezení, že: 

„Inscenace vznikla jako semestrální/absolventská* práce studentů katedry výchovné 

dramatiky DAMU v Praze“ 

resp. "The performance was made as semestral/graduate* school work of students at 

the Department of Drama in Education at DAMU in Prague" 

*nehodící se škrtněte  

https://www.damu.cz/cs/studium/mezinarodni-spoluprace/
https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/studentska-grantova-soutez/
https://www.damu.cz/cs/veda-vyzkum-rozvoj/granty/studentska-grantova-soutez/
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• Nákup odborné literatury a knihovna KVD 
KVD disponuje několika výtisky kvalitní oborové literatury, kterou si můžete zakoupit 

v kanceláři u prof. Provazníka případně jiné právě přítomné osoby z řad pedagogů. 

Zapůjčení knih nebo videozáznamů ke studiu je možné přes prof. Provazníka. 

(Katalog katederní knihovny vizte v kapitole SharePoint KVD.) 

• Život na KVD 
Na KVD je Vám k dispozici lednička, mikrovlnka a za drobný příspěvek též čaj 

a káva. Kromě e-mailů sledujte též nástěnku v chodbě, najdete tam kromě studijních 

záležitostí často i zajímavé tipy na kulturní či vzdělávací akce, nabídky zaměstnání 

a další užitečné informace. 

 

O přestávkách se na chodbě katedry chovejte tak, abyste nerušili výuku. Jsme malá 

katedra, je třeba být k sobě ohleduplní. 

 

Snažte se třídit odpad. Pokud nutně potřebujete nápoj z plastové lahve, zkuste ohlídat, 

že po vás nezůstane někde ležet. Obecně platí – za dobré prostředí na katedře 

nezodpovídá jen úklidová služba, ale (zejména) my sami.   

 

Než odejdete z učebny, dobře zvažte, jestli ji necháváte tak, aby nemusel někdo jiný 

řešit to, co máte řešit po skončení výuky vy sami. Uveďte ji do takového stavu, aby 

další skupina nebo vyučující nemuseli strávit žádný čas tím, že budou řešit 

neurovnaný a neuklizený prostor učebny. 

STUDIUM 

• Předměty hlavní, povinné, povinně volitelné a volitelné 
Předměty a kurzy jsou rozděleny do kategorií hlavní (pozor: musí se splnit v semestru, 

v jakém je vypsán na základě studijního plánu a nemá opravný termín), povinné 

bez opětovného zapsání, povinné s možností opětovného zapsání, povinně volitelné 

(z nabídky si musíte vybrat na základě určitých kritérií – obvykle je základním 

kritériem počet kreditů) a volitelné. Více se dočtete ve studijním řádu – důležité 

pročíst celé. 

• Samostatné tvůrčí projekty 
Během svého studia máte povinnost vytvořit tzv. samostatný tvůrčí projekt, který je 

v bakalářském programu de facto součástí Vaší bakalářské práce, v programu 

magisterském se pak jde o tvůrčí projekt, který je samostatný – není vázaný 

na diplomovou práci. V obou případech je tento projekt součástí státní závěrečné 

zkoušky! 

Detailní popis zadání viz: https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-

vychovne-dramatiky/pro-studenty/zaverecne-projekty/ 

 

 

Bakalářský projekt konzultujete s vedoucím své práce, magisterský pak 

s prof. Provazníkem nebo je po domluvě možné využít konzultací u pedagoga, jemuž 

je téma vašeho projektu nejbližší. 

 

https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vnitrni-predpisy/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/zaverecne-projekty/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/zaverecne-projekty/
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Závěrečný projekt má charakter VŠKP, tedy jej musíte nahrát do KOSu, opatřit 

anotací a klíčovými slovy. 

 

(Posudky se vypracovávají k bakalářské práci, jejíž součástí je bakalářský projekt, 

k závěrečné magisterské práci a závěrečnému magisterskému projektu.) 

• Konzultace k psaní diplomové práce a její oponenti 
Vedoucího práce navrhujete ve spolupráci s pedagogem diplomového semináře. Jde 

však jen o návrh – vedoucí prací jsou schvalováni na poradě katedry a může dojít 

ke změně vedoucího práce např. z důvodu velké vytíženosti toho, koho jste si vybrali.  

Váš vedoucí práce je Vaším rádcem a pomocníkem při psaní diplomové práce, 

nezapomínejte ale, že je to Vaše, nikoli jeho práce. Iniciátory dialogu s vedoucím 

práce jste Vy, nečekejte, že Vás bude kontaktovat a bude v tomto směru vyvíjet 

aktivitu on – za svou práci jste zodpovědní vy sami. Pokud by nastal v dialogu 

s vedoucím práce problém, řešte jej nejprve s ním samotným, pokud toto nepomůže, 

obraťte se na vedoucího katedry. V případě nutnosti a ve zcela odůvodněných 

případech je možné vyjednat změnu vedoucího práce. 

 

Oponenti prací jsou určeni nezávisle na Vás na poradě katedry.  

• Změny tématu práce 
Jak bylo uvedeno výše – název Vaší práce se musí 100% shodovat s textem v KOSu. 

Pokud tomu tak není, vyplňte včas (ideálně měsíc před termínem odevzdáním práce)   

formulář a odevzdejte jej tajemnici katedry. O všem by pochopitelně měl také vědět 

Váš vedoucí práce. 

• Povinnost navštívit přehlídku 
Ano, je to tak, během svého studia byste se měli účastnit vybrané divadelní přehlídky. 

Navštívit Dětskou scénu v BC je povinností v rámci Kritického semináře a v MGR je 

tato návštěva součástí předmětu Přehlídka umělecké tvořivosti v oblasti divadla. 

Počítejte tedy s účastí. 

Asi nemusíme zdůrazňovat, že doporučujeme účast opakovanou, ale také účast 

na jiných přehlídkách, festivalech, dílnách (Mladá scéna; Dramatická výchova 

ve škole; Přemostění,…). Mnohé z takovýchto účastí lze zúročit kreditově jako 

volitelný kurz. 

• Povinnost inscenační práce 
Co byste to byli za studenty DAMU, kdybyste nedošli k jevištnímu tvaru. Během 

svého studia tedy musíte připravit a zrealizovat inscenaci, kterou by měl také vidět 

nějaký pedagog. 

• Soustředění v Liberci 
V srpnu tradičně probíhá cca pětidenní soustředění v Liberci, kterého se účastní 

zpravidla všechny ročníky KVD. Kromě blokové výuky je to ideální příležitost, jak se 

seznámit se spolužáky i pedagogy. 

Soustředění probíhá v ZUŠ Liberec (Frýdlantská 1359), kde studenti též 

přespávají – takže spacák s sebou. 

https://www.damu.cz/media/zmena_tem_dipl_pr.docx
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• Klinika 
Klinické pracoviště v Divadle DRAK je povinnou součástí studia především 

magisterského stupně. Návštěva Kliniky v bakaláři je ale více než doporučena ☺ 

V praxi to znamená, že absolvujete týdenní stáž v již zmíněném divadelním stánku 

pod laskavým dohledem několika pedagogů a pracovníků divadla. 

Zázemí klinického pracoviště lze využít nad rámec klinického týdne 

k realizaci a zkoušení školních projektů a setkávání se studenty z jiných kateder. 

(Můžete přicházet s projekty vlastními, ale také reagovat na aktuální poptávku Divadla 

DRAK.) 

• Jazyková výuka 
Jazykovou výuku na DAMU organizuje Centrum jazykové přípravy a je třeba řídit se 

podmínkami tohoto studia. Kombinované bakalářské studium má jazykovou přípravu 

rozloženou do všech ročníků studia a řídí se studijním plánem a rozvrhem 

kombinovaného studia. 

• Volitelné kurzy 
Počet kreditů, které získáte splněním povinných nebo povinně volitelných kurzů, Vám 

nezajistí dostatečný průměrný počet kreditů 60 za semestr. Vždy se počítá s rezervou 

pro volitelné kurzy. (V BC studiu celkem musíte získat 180 kreditů, v MGR 120.) 

 

Volitelné kurzy Vám budou nabídnuty na začátku semestru. Vedoucí katedry Vám 

nejprve nasdílí seznam volitelných kurzů, kam se napíšete, pokud o kurz máte zájem. 

Tento krok není ještě zapsáním se do kurzu – tímto krokem vedoucí zjišťuje zájem 

o kurz. Na základě takto zjištěného zájmu jsou potom vypsány volitelné kurzy na daný 

semestr i s kódy, pod kterými jsou vypsány. Pod těmito kódy se zapíšete. Za konečný 

zápis do volitelného kurzu zodpovídá student sám. 

 

Případné odepsání z kurzu je zpoplatněno, pokud není jeho důvodem závažná 

studentova situace nebo objektivní překážka splnění kurzu. Taková situace se řeší 

podáním žádosti na studijní oddělení  

•  Státní závěrečná zkouška 
Státní závěrečná zkouška je odměnou Vašeho studia a snahy pedagogů. Než se k ní ale 

dostanete, je potřeba řádně studium ukončit. K tomu vizte rukověť studenta na webu 

katedry. Ve zkratce je nutné odevzdat přihlášku k tématu diplomové práce (DP), tuto 

práci pak následně ve dvou kopiích (+ na CD) odevzdat, řádné ukončit poslední 

semestr a mít dostatečný počet kreditů. Ke zkoušce se student v KOSu přihlašuje 

ještě před odevzdáním práce! 

Mějte na paměti, že název práce v KOSu se musí 100% shodovat s tím, který pak 

odevzdáte – pokud tomu tak není, je třeba zažádat o změnu (viz níže). 

Doporučení k začátku posledního semestru: Zkontrolujte si, jestli dosahujete 

požadovaného počtu kreditů! 

 

V bakalářském studiu pak představíte svou BP a zodpovíte všechny dotazy komise. 

Následně odpovíte na vytažené otázky dvou tematických okruhů, to vše cca 

za 60 minut. 

Magisterské zkoušky jsou pak dvoudenní. Nejdříve 60 min obhajujete DP 

a samostatný projekt a o týden později pak rovněž v 60 minutách hovoříte 

o vylosovaných či vybraných otázkách ze 4 okruhů. 

https://www.damu.cz/cs/studium/jazykova-vyuka/
https://www.damu.cz/cs/katedry-obory/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska/#rukovet-studenta-pred-statnicemi
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Detailně je celý proces včetně otázek ke zkouškám k dispozici na: 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-

studenty/statni-zaverecna-zkouska/ 

• Studující rodič 
Student může požádat o tento status formou žádosti na studijní oddělení, žádost doloží 

kopií rodného listu (nebo kopií těhotenského průkazu).  

Uznaná doba rodičovství: 

- u matky dítěte se počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu 

a končí dovršením tří let věku dítěte.  

- u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte. 

Student nebo studentka s tímto statusem má právo na prodloužení lhůt pro plnění 

studijních povinností, jakož i pro splnění podmínek pro postup do dalšího semestru či 

ročníku. 

• Žádosti o přerušení 
Své studium samozřejmě můžete z různých důvodů přerušit – ale není to škoda? 

Pokud tedy jinak nedáte, kontaktujte paní Pejřimovskou. A vězte, že to není řešení 

na dobu neurčitou. 

• Festival DVD 
Divadelní festival DVD: Děti – výchova – divadlo je již tradiční akcí, kterou katedra 

pořádá v říjnu. Festival organizují v úzké spolupráci s vedoucím katedry studenti 

zpravidla druhých ročníků. Ti zajišťují celý festival od programu až po hlídání 

rozpočtu. Organizační tým nicméně vždy rád uvítá další spolupracovníky, takže pokud 

chcete dát ruku k dílu, stačí jen říct. Vaše účast je kromě zážitku ohodnocena 

i kreditově. 

• Workshopy v DISKu 
Katedra spolupracuje s DS DISK na vzdělávacích programech (workshopech) 

pro veřejnost. Vaše účast je více než vítaná, tedy pokud Vás tento způsob práce 

zajímá, neváhejte se buď přihlásit do volitelného předmětu, oslovit jeho vyučujícího. 

KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A ÚLOŽIŠTĚ 
Na úvod jeden klíčový odkaz, který Vás zpravidla vždy nasměruje tam, kam potřebujete: 

https://start.amu.cz/. Odkaz vede na tzv. Rozcestník AMU, najdete v něm přímé odkazy 

na webové stránky fakult, všech dostupných systémů a v neposlední řadě také návody 

k vybraným službám od Počítačového centra. 

 

• Webové stránky katedry 
a) Rozvrhy výuky, termíny studia KS 

Rozvrhy výuky jednotlivých ročníků, CŽV, rozpis volitelných předmětů 

a kalendář výukových prostor najdete na adrese: 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-

studenty/rozvrhy/ 

 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska/
https://start.amu.cz/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/
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Termíny výuky kombinovaného studia (na další semestr/ročník) najdete na: 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-

studenty/rozvrhy/terminy-vyuky/ 

 

b) Studijní materiály 
Všeobecné studijní materiály jsou vyvěšeny na stránce: 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-

studenty/studijni-materialy/ 

 

Vy nebo Vaši pedagogové mohou k sdílení konkrétních materiálů také 

využívat cloudové úložiště SharePoint (vizte níže), případně OneDrive. 

Studijní opory k jednotlivým předmětům najdete právě na ShrePointu – vizte 

níže. 

 

c) Diplomová práce 
o Manuál psaní závěrečné práce – pokud nevíte, co si s bakalářskou prací 

počít, prof. Machková sepsala tzv. manuál psaní závěrečné práce, který 

Vám může být oporou.  

 

o Přihlášky témat diplomových prací – téma (název) DP musí být 

oficiálně schválen a tedy i podán – formulář najdete na webových 

stránkách (BA / MA), někdy Vám jej ale také pošleme do mailu či 

předáme fyzicky. 

 

Jakmile bude Váš návrh schválen, objeví se Vám v KOSu, kde ji budete 

muset dále editovat (viz bod KOS). Název v KOSu už nemůžete jen tak 

měnit – pouze po schválení žádosti o změnu 

 

o Formulář změny tématu diplomových prací – může se stát, že budete 

chtít své téma změnit (zpřesnit), v tom případě, je nutné podat oficiální 

žádost – odevzdejte tajemnici katedry. 

 

o Seznam obhájených prací – seznam všech na katedře obhájených prací, 

řazených dle různých kategorií naleznete na: 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-

dramatiky/pro-studenty/zaverecne-prace/obhajene-prace/ 

 

o Úprava práce – úprava DP se řídí výnosem rektora č. 4 z roku 2006 – 

doporučujeme se jím řídit, stejně jako přiloženými vzory desek a úvodních 

formálních stran. Vše najdete zde: 

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-

vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/ 

Upozorňujeme Vás ještě na to, že dané vzory jsou skutečně jen vzory, tzn. 

Ne, desky Vaší práce by neměly být orámovány ☺ Veškeré otázky 

k obsahu a příp. úpravě Vám na dotaz zodpoví Váš vedoucí práce. 

 

d) Otázky ke státní závěrečné zkoušce 
Seznam otázek k bakalářským zkouškám, najdete zde, magisterské otázky pak 

zde. 

 

https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/terminy-vyuky/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/rozvrhy/terminy-vyuky/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/studijni-materialy/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/studijni-materialy/
https://www.damu.cz/media/Manual_diplomanta_Bc.rtf
https://www.damu.cz/media/Prihlaska_tematu_Bc_prace_a_projektu.docx
https://www.damu.cz/media/Prihlaska_tematu_diplomove_prace.doc
https://www.damu.cz/media/zmena_tem_dipl_pr.docx
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/zaverecne-prace/obhajene-prace/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/zaverecne-prace/obhajene-prace/
https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/
https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska/otazky-k-bakalarske-zkousce-z-dramaticke-vychovy/
https://www.damu.cz/cs/katedry-programy/katedra-vychovne-dramatiky/pro-studenty/statni-zaverecna-zkouska/otazky-k-magisterske-zkousce-z-dramaticke-vychovy/
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e) Přidání aktuality (obracet se na…) 
Hledáte něco na webu katedry, našli jste chybu nebo Vám na webu něco chybí, 

chcete přidat aktualitu s informacemi, který by měli vědět všichni? Kontaktujte 

V. Lőffelmanna. 

• KOS 
KOS je studijní infomační systém AMU, bez něhož by Vaše studium snad ani nebylo 

možné. 

a) Zápis předmětů 
Povinné předměty Vám budou 

zapsány automaticky, Vy si zapisujete 

předměty volitelné + cizí jazyk, 

Zapisovat můžete pomocí 
(pod záložkou Předměty) kódu 
předmětu nebo nabídky, kde se 
Vám všechny aktuálně nabízené 
předměty vypíší. 
Pozor! Nabídku předmětů průběžně 
kontrolujte, předměty nemusí být 
vypsány najednou všechny. 
Profil předmětů Vás informuje 
o všech podmínkách studia 
a nabídne Vám i doporučenou 
literaturu. 

 

b) Studijní výsledky 
Je Vaší povinností hlídat včasné uzavření zapsaných předmětů. To můžete 

kdykoliv zkontrolovat v záložce Studijní výsledky. Vidíte zde také, kolik 

kreditů jste nasbírali za splněné 

semestry. Pokud zjistíte, že hodnocení 

není zapsáno v KOSu, kontaktujte včas 

tajemnici katedry. 

 

c) Zveřejnění fotografie 
Možná jste si všimli, že katederní web 

umožňuje, aby se namísto prázdných 

siluet u výčtu studentů (i zaměstnanců) 

zobrazovala fotografie. Pokud ve svých 

osobních údajích povolíte zveřejnění 

své fotografie – na webu se zobrazí ta stejná, jakou máte na svém ISICu. Do 

systému můžete vložit i svou fotografii (pozor na rozměry a velikost souboru) 

– ta se pak (po schválení) objeví na webu katedry. 

 

d) Diplomová práce / závěrečný projekt / státní závěrečná zkouška 
Veškeré nezbytné záležitosti týkající 

se Vaší DP, závěrečného projektu či 

státnic najdete v sekci Státní zkoušky. 

Nezapomeňte, že se k SSZ musíte 

přihlásit v KOSu a k DP i 

závěrečnému projektu musíte doplnit 
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všechny náležitosti (anotace, klíčová slova, atp.) – nemusíme už ani 

připomínat, že obě práce (DP i závěrečný projekt) musíte do KOSu také nahrát. 

• PLATO 
K rezervacím a výpůjčkám techniky a vybavení slouží od srpna 2019 Platforma 

Technického Odbavení (dále jen „PLATO“), dostupná na: 

https://iim.cz/booking/cs/home. Kde si v katalogu můžete prohlédnout a vyhledat 

technické vybavení a rezervovat techniku, kterou si následně vyzvednete.  

Vizte Vyhláška děkanky DAMU č. 4 / 2019 na: https://www.damu.cz/cs/uredni-

deska/jina-oznameni/901/ 

Důležitá pravidla: 

▪ Rezervace techniky vždy do čtvrtka do 24:00 

▪ Výpůjčky schvalují administrátoři vždy v pátek dopoledne 

▪ Bez schválení nelze techniku půjčit 

▪ Půjčovací den je pondělí 14–16 h 

▪ Vracení techniky vždy v pondělí 14–16 h 

▪ Prodloužení techniky o týden – žádost o prodloužení zaslat do čtvrtka 24:00 

• E-mail 
Přihlášení do školního e-mailu najdete na https://outlook.office.com/, budou Vám na 

něj chodit všechny důležité zprávy, a proto Vám doporučujeme, abyste si nastavili 

přeposílání pošty na svůj e-mail soukromý. 

• SharePoint KVD (studijní materiály a knihovna KVD) 
Pro sdílení studijních dokumentů a dalších studijních opor mezi studenty a pedagogy 

slouží na DAMU prostředí SharePoint (Office 365).  

Pro rychlé zobrazení všech pro Vás dostupných složek se studijními oporami + 

katalogu katederní knihovny využijte odkaz: 

https://amu365.sharepoint.com/SitePages/Studijni-materialy.aspx 

 

Případně lze využít také dalšího odkazu, který obsahuje také výpis všech SharePointů, 

ke kterým máte přístup. (https://amu365.sharepoint.com/). 

  

Alternativně se ke sdíleným složkám můžete dostat také přes svůj OneDrive, 

pod záložkou Sdílené. 

Každý předmět má svou vlastní složku s názvem dle následujícího schématu: 

Název předmětu bez diakritiky – kód/y předmětu 

V praxi to tedy vypadá např. takto: 

Uvod do studia dramaticke vychovy - 

205XUSD1_205YUSD1_205UDSBK_205UVDVP 

U předmětů, které jsou vícesemestrální je namísto posledního pořadového čísla malé 

písmeno x. Např.: Dejiny svetoveho a ceskeho divadla - 205XDSSx_205DDBKx 

 

Vždy si zkontrolujte kód předmětu. (První trojčíslí 205 určuje předmět vypsaný naší 

katedrou.) 

 

Výpis se aktualizuje automaticky dle Vašeho aktuálního ročníku. Nelekejte se tedy, 

pokud Vám některé předměty v novém semestru zmizí a objeví se nové. Současně 

není třeba panikařit, když uvidíte složku předmětu, který nemáte zapsaný – některé 

(např. volitelné či povinně volitelné) předměty jsou viditelné po celou dobu studia. 

https://iim.cz/booking/cs/home
https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/jina-oznameni/901/
https://www.damu.cz/cs/uredni-deska/jina-oznameni/901/
https://outlook.office.com/
https://amu365.sharepoint.com/SitePages/Studijni-materialy.aspx
https://amu365.sharepoint.com/
https://amu365-my.sharepoint.com/
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Pokud máte jakýkoliv problém, kontaktujte V. Lőffelmanna. 

• MOODLE 
V některých předmětech mohou vyučující (a Vy) používat také e-learningový systém 

Moodle. Ten najdete na následujícím odkaze: https://moodle.amu.cz/login/index.php  

• Sociální sítě a KVD 
a) Dramaťáci (Facebook) 

Komunita studentů i absolventů KVD se soustředí v uzavřené skupině 

na Facebooku. Najdete tam zajímavé odkazy, tipy, nabídky práce, aktuální 

informace z katedry a další… 

Kdykoliv můžete zaslat žádost o přijetí, skupinu spravuje tajemnice katedry. 

 

b) Facebookový profil Festivalu DVD 
Spravuje vždy aktuálně pořádající ročník. 

Odkaz: https://www.facebook.com/festivalDVD/ 

 

c) Instagram Festivalu DVD 
Spravuje vždy aktuálně pořádající ročník. 

Odkaz: https://www.instagram.com/festival_dvd/ 

• Web Festivalu DVD 
Spravuje vždy aktuálně pořádající ročník. Web najdete na adrese: http://www.dvd-

damu.cz/ 

SLOVO TAJEMNICE 
Milí studenti, 

aby Vaše studium proběhlo v tvůrčí a radostné atmosféře, je potřeba, abychom všichni 

dodržovali určitá pravidla, která jsem si dovolila shrnout do několika bodů: 

1) Neexistuje hloupá otázka – ptejte se, bude vám zodpovězeno (a se svými 

dotazy nejlépe začněte u mne) 

2) Buďte prosím k sobě vzájemně ohleduplní, uklízejte po sobě, umyjte 

a skliďte po sobě nádobí, nenechávejte v ledničce potraviny, které se 

postupně změní v biologickou zbraň.  

3) Na katedře je k dispozici desinfekce, používejte ji. Pořád ještě musíme být 

všichni velmi opatrní, proto nepovažujte prohlášení o bezinfekčnosti 

za pouhou formalitu. 

4) Je možné mi napsat mail, pokud mne nezastihnete na katedře, reaguji 

většinou obratem. (vizte přehled kontaktů výše) 

5) Vstup na DAMU mimo vyučování je nutno hlásit předem – mailem alespoň 

s dvoudenním předstihem. Toto pravidlo zatím pořád platí. Na dobu 

vyučování Vás budu na vrátnici hlásit automaticky. 

Marie Pejřimovská 

https://moodle.amu.cz/login/index.php
https://www.facebook.com/groups/421549824595381/
https://www.facebook.com/festivalDVD/
https://www.instagram.com/festival_dvd/
http://www.dvd-damu.cz/
http://www.dvd-damu.cz/

