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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:
Scenography (N0212A310505), 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
Scenography (N0212A310505)
Typ studijního programu
navazující magisterský
Profil studijního programu
akademicky zaměřený
Forma studia
prezenční forma
Standardní doba studia
2 roky
Jazyk studia
angličtina
Udělovaný akademický titul
MgA.
Rigorózní řízení
ne
Garant studijního programu
Doc. Mgr. Jan Štěpánek
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
Výuka oboru je založena na prolínání umění, převážně performativního a výtvarného charakteru, humanitních věd a technologií. Rozvíjí individuální vlastnosti studentů a jejich směřování ke konkrétní oblasti scénografické tvorby. Magisterské studium je rozhodující fáze formování umělecké osobnosti a je určující pro další profesní vývoj. Důležitou vlastností je schopnost myslet, interpretovat a tvořit autorsky v prostoru mimo profesní stereotypy.
     Pedagogické vedení vychází z idejí, prvotní představy a vlastního řešení studenta, pomáhá ho rozvíjet a nacházet další umělecké možnosti projektu. Chápeme pedagogické vedení magisterského programu jako tvůrčí proces. Pedagog je především inspirující osobností s nezpochybnitelnou uměleckou reputací, vlastní tvorbou a schopností teoretické reflexe. 
     Uchazeč o studium musí mít uzavřené bakalářské studium scénografie nebo na jiné vysoké školy výtvarného či performativního zaměření.  
     Výuka probíhá ve dvou specializovaných ateliérech 
-  divadelní scénografie 
-  filmové scénografie 


Specializace: Theatrical Scenography
     Program vlastního studia zahrnuje tyto hlavní oblasti divadelní scénografie:
Scénografie činoherního divadla všech žánrů a stylů, scénografii operní, pohybového divadla a muzikálu, scénografii v netradičním prostoru a v prostoru veřejném. A nadále scénografie v širším společenském kontextu s fokusem na sénografii v divadelním a netradičním prostoru. 
     Skladbu předmětů a jejich náplň si student volí podle svých ambicí a předpokladů. Program je možné modifikovat a měnit v průběhu studia. 
     Základní objevy a inovace mají kořeny v počátcích profesního vývoje, velmi často během závěrečné fáze studia. Pedagog je schopný je poznat a vede studenta k pochopení jejich možností a dalšímu rozvíjení. Ideální je stav, kdy absolvent přichází do divadelní praxe s vizí „vlastní“ scénografie. 
     S každým semestrem stoupají nároky na osobní vklad studenta a vyšší úroveň autentičnosti finálních řešení. V návyku hledat a nacházet nová řešení má student pokračovat i po ukončení studia.
     Výuka směřuje k výchově studenta jako koncepčně uvažujícího partnera pro režiséra, choreografa, producenta i libretistu výstav v oblasti autorského scénografického díla. 
      Ke specifickým problémům student absolvuje přednášky a konzultace předních tvůrčích osobností v dané profesi. 
     Teoretické předměty doplňují studijní program o nezbytnou reflexi vlastní tvorby a umožňují zpětně hledání vlastního místa v kontextu vývoje scénografie. Teoretické zdůvodnění scénografického projektu je součástí každého zadávaného úkolu. 
     První tři semestry jsou věnovány naplňování individuálního programu. Ve čtvrtém semestru student pracuje na diplomním projektu. Vedoucími diplomních projektů jsou výrazní scénografové a erudovaní pedagogové. 
 

Specializace: Production Design
Filmová scénografie je specifický obor, ve kterém se spojují znalosti scénografa s profesí architekta a designera v kontextu týmové práce filmového, respektive televizního štábu na vzniku audiovizuálního díla.
Na toto studium se mohou přihlásit absolventi minimálně bakalářského stupně oboru scénografie, architektury nebo designu. Uchazeči musí absolvovat talentové zkoušky, prezentovat svoje předchozí projekty a výtvarné práce a prezentovat svoji orientaci v problematice audiovizuální tvorby.  Rozdílný profil přijatých posluchačů, který je dán jejich předchozím vzděláním, je proto pedagogy během studia individuálně rozvíjen.
Základním předmětem specializace je Filmová scénografie, ve kterém se během studia na řadě praktických cvičení postupně procvičuje celá škála zadání, se kterými se filmový scénograf během své práce setkává. Tato zadání jsou jak výtvarná, tak technická. Takže tento předmět v podstatě zahrnuje řadu dalších předmětů jako je technické kreslení, výuka perspektivního zobrazovaní, konstrukční technologie, rozpočtování a podobně.
Posluchač je v průběhu studia seznámen s historií oboru a jeho hlavními výtvarně - technickými vývojovými proudy jak v české, tak ve světové kinematografii. Během studia získává přehled o výtvarných a technických možnostech filmové scénografie, stejně jako o propojení tohoto oboru s ostatními profesemi filmového štábu.  Student získává komplexní vědomosti o filmové tvorbě a filmové výrobě. Během studia je kladen důraz na systematickou a průběžnou práci studenta na jednotlivých projektech tak, aby tento systém co nejvíce imitoval reálné podmínky, ve kterých scénografický návrh běžně vzniká. První dva semestry jsou věnovány klasickým úkolům tak, aby se posluchači seznámili se základními principy práce filmového architekta. Rozsahem se oba semestrální projekty podobají práci filmového architekta na menším audiovizuálním díle, jedná se o práci s interiérem a o kombinaci interiéru a exteriéru. Třetí semestr je věnován práci výtvarníka na spojení reálné a virtuální dekorace, což je velmi specifická část filmové scénografie. Čtvrtý semestr je věnován závěrečné magisterské práci, která je koncipována jako komplexní návrh výtvarné koncepce celovečerního filmu. Cílem studia je zvládnutí scénické výpravy pro audiovizuální tvorbu ze všech klíčových hledisek: výtvarného, technického, ekonomického a produkčního. 

Profil absolventa studijního programu
Profil Divadelní scénografie
Absolvent je výrazným samostatným tvůrcem v rámci kreativní interpretační i autorské činnosti na poli scénografie v širším kontextu. Nadále pracuje na poli konceptuální tvorby, instalace, galerijní instalace, kurátorství
Absolvent umí:
- vytvořit koncepčně domyšlený, osobitý, komplexní scénografický projekt s výraznou uměleckou kvalitou.
- prezentovat a obhájit autorský a scénografický projekt, vyřešit materiálovou a technologickou koncepci díla, vytvořit koncepci světelného designu, inspirovat tvůrčí tým, 
-  vést realizaci uměleckého díla po umělecké stránce.
-  vytvořit model a příslušnou dokumentaci díla a svým výtvarným řešením spoluvytvářet prezentaci nejen dramatického díla na veřejnosti. 
-  zadávat výrobu specifických uměleckých a scénických objektů, rekvizit a nábytku. 
- teoreticky reflektovat vlastní uměleckou práci
- vést realizaci díla po umělecké a organizační stránce
Absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů 
Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.  

Profil Filmová scénografie 
Absolvent umí:
- být plnohodnotným členem tvůrčího týmu audiovizuálního díla
- využít získané vědomosti k tvorbě scénického návrhu
- využít získané znalosti při realizaci scénického návrhu
- vyřešit technické a ekonomické problémy filmového díla
- zastávat všechny pozice výtvarného oddělení filmového štábu od návrháře dekoraci, ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavního scénografa filmu    
Specializace: Theatrical Scenography
Absolvent je výrazným samostatným tvůrcem v rámci kreativní interpretační i autorské činnosti na poli scénografie v širším kontextu. Nadále pracuje na poli konceptuální tvorby, instalace, galerijní instalace, kurátorství.
Absolvent umí:
- vytvořit koncepčně domyšlený, osobitý, komplexní scénografický projekt s výraznou uměleckou kvalitou.
- prezentovat a obhájit autorský a scénografický projekt, vyřešit materiálovou a technologickou koncepci díla, vytvořit koncepci světelného designu, inspirovat tvůrčí tým, 
-  vést realizaci uměleckého díla po umělecké stránce.
-  vytvořit model a příslušnou dokumentaci díla a svým výtvarným řešením spoluvytvářet prezentaci nejen dramatického díla na veřejnosti. 
-  zadávat výrobu specifických  uměleckých a scénických objektů, rekvizit a nábytku. 
- teoreticky reflektovat vlastní uměleckou práci
- vést realizaci díla po umělecké a organizační stránce
Absolvent se uplatňuje v divadlech všech typů 
Další schopnosti a dovednosti vyplývají z individuálního projektu studia.  

Specializace: Production Design
Absolvent umí:
- být plnohodnotným členem tvůrčího týmu audiovizuálního díla
- využít získané vědomosti k tvorbě scénického návrhu
- využít získané znalosti při realizaci scénického návrhu
- vyřešit technické a ekonomické problémy filmového díla
- zastávat všechny pozice výtvarného oddělení filmového štábu od návrháře dekoraci, ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavního scénografa filmu     



Předpokládané uplatnění absolventů (typické pracovní pozice)
Divadelní scénografie
Scénograf pro všechny typy divadel včetně netradičních prostorů a site specific, konceptuální umělec na poli prostorové tvorby  s širokým polem půsopení, vedoucí výpravy, autor výstav a muzejních instalací, konzultant architekta při projektování a rekonstrukci divadelních budov, provozní architekt, vedoucí jevištního provozu.

Filmová scénografie
Absolvent této specializace je schopen zapojit se do práce na filmovém díle v nejrůznějších pozicích výtvarného oddělení filmového štábu. Absolvent tak může zastávat pozice od návrháře dekorací přes ilustrátora, vedoucího výpravy až po hlavního scénografa filmu. Podílet se na reklamách, videoklipech.


Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů
Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.
Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.
Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Podmínky k přijetí ke studiu
Absolvování bakalářského stupně oboru scénografie, architektura nebo oboru příbuzného, prezentace domácích prací, úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru.
Specializace: Theatrical Scenography
Ukončený bakalářský stupeň scénografie nebo jiné umělecké školy podobného zaměření.
Uchazeč k přihlášce předkládá portfolio vlastních prací a osobní projekt studia/motivační dopis (v rozsahu maximálně 2 stran), dále uchazeči absolvují jednodenní talentovou zkoušku. Projekt a práci během talentové zkoušky uchazeč obhajuje v rozhovoru s přijímací komisí.

Specializace: Production Design
Absolvování bakalářského stupně oboru scénografie, architektura nebo oboru příbuzného, prezentace domácích prací, úspěšné absolvování talentové zkoušky a přijímacího pohovoru.
Návaznost na další typy studijních programů
Doktorské studium DAMU, FAMU, FF UK, FA ČVUT atd.









































B-IIa – Studijní plány
Předměty společného základu
Povinné předměty společného základu
Vysvětlivky:
ZO - způsob ověření (zakončení předmětu), K - počet kreditů, SV - semestr výuky, KP - kategorie předmětů, PZ - profilující základ
Název předmětu
Rozsah
ZO
K
Vyučující
SV
KP
PZ
History of Scenography 1 (kód: 203DSIA1)

3T
Z
6
Garant: doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
1
PB
ZT
Drawing and Painting 1 (kód: 203KMLA1)

4T
Z
3
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK ; MgA. Nikola TEMPÍR
1
PB

Visualisation of Scenographic Project 1 (kód: 203VSMA1)

3T
ZK
3
MgA. Nikola TEMPÍR
1
PB

History of Scenography 2 (kód: 203DSIA2)

3T
ZK
6
Garant: doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
2
PB
ZT
Drawing and Painting 2 (kód: 203KMLA2)

4T
ZK
3
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK ; MgA. Nikola TEMPÍR
2
PB

Visualisation of Scenographic Project 2 (kód: 203VSMA2)

3T
ZK
3
MgA. Nikola TEMPÍR
2
PB

History of Scenography 3 (kód: 203DSIA3)

3T
Z
6
Garant: doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
3
PB
ZT
Drawing and Painting 3 (kód: 203KMLA3)

4T
ZK
3
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK ; MgA. Nikola TEMPÍR
3
PB

Visualisation of Scenographic Project 3 (kód: 203VSMA3)

3T
ZK
3
MgA. Nikola TEMPÍR
3
PB

History of Scenography 4 (kód: 203DSIA4)

3T
ZK
6
Garant: doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ
4
PB
ZT

Předměty po specializacích
Povinné předměty specializace: Production Design
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
 (kód: 203SFMA1)
8T
ZK
10
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
1
PH
ZT
 (kód: 203PFSA1)
3T
ZK
4
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
1
PH
ZT
 (kód: 203UFEA1)
24S
Z
2
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
1
PB

 (kód: 203SFMA2)
8T
ZK
10
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
2
PH
ZT
 (kód: 203PFSA2)
3T
ZK
4
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
2
PH
ZT
 (kód: 203FRPA1)
60S
Z
2
akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
2
PB

 (kód: 203ZFSA1)
20S
Z
2
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL ; Martin ŠEC
2
PB

 (kód: 203SFMA3)
8T
ZK
10
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
3
PH
ZT
 (kód: 203PFSA3)
3T
ZK
4
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
3
PH
ZT
 (kód: 203DFA1)
1T
Z
1
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
3
PB

 (kód: 203FRPA2)
60S
Z
2
akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
3
PB

 (kód: 203SFMA4)
8T
ZK
10
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
4
PH
ZT
 (kód: 203PFSA4)
3T
ZK
4
Garant: prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
4
PH
ZT
 (kód: 203FRPA3)
60S
Z
2
akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
4
PB


Povinné předměty specializace: Theatrical Scenography
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
 (kód: 203SCMA1)
8T
ZK
10
Garant: doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
1
PH
ZT
 (kód: 203KOA1)
20S
ZK
4
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
1
PB

 (kód: 203RPDA1)
60P
Z
6
MgA. Martin ČERNÝ
1,3
PB

 (kód: 203SCMA2)
8T
ZK
10
Garant: doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
2
PH
ZT
 (kód: 203KOA2)
20S
ZK
4
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
2
PB

 (kód: 203RPDA2)
60P
ZK
6
MgA. Martin ČERNÝ
2,4
PB

 (kód: 203SCMA3)
8T
ZK
10
Garant: doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
3
PH
ZT
 (kód: 203KOA3)
20S
ZK
4
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
3
PB

 (kód: 203SCMA4)
8T
ZK
10
Garant: doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
4
PH
ZT
 (kód: 203DSMA1)
1T
Z
1
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
4
PB

 (kód: 203KOA4)
20S
ZK
4
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK
4
PB

Součásti SZZ a jejich obsah
Divadelní scénografie
a/ Písemná část diplomního projektu v minim rozsahu 60 stran obsahující rozbor zadaného textu, popis problematiky zadání a inspiračních zdrojů, inscenační tradice a vlastní scénografickou koncepci. 
b/ Prezentace a obhajoba komplexního scénografického řešení obsahuje model, návrhy řešení jednotlivých situací a scén, technickou dokumentaci, případně další nutné podklady
c/  Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu. 
d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětu Dějiny scénografie 1. - 4. 

Filmová scénografie
a/ Písemná část diplomního projektu v minim. rozsahu 60 stran obsahuje rozbor daného filmového žánru, inspirační zdroje a vlastní filmovou architektonickou koncepci 
b/ Prezentace a obhajoba výtvarné koncepce zvoleného díla
c/  Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu. 
d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětů Dějiny filmové a televizní scénografie 1. - 4. 
Specializace: Theatrical Scenography
a/ Písemná část diplomního projektu v minim rozsahu 60 stran obsahující rozbor zadaného textu, popis problematiky zadání a inspiračních zdrojů, inscenační tradice a vlastní scénografickou koncepci. 
b/ Prezentace a obhajoba komplexního scénografického řešení obsahuje model, návrhy řešení jednotlivých situací a scén, technickou dokumentaci, případně další nutné podklady
c/  Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu. 
d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětu Dějiny scénografie 1. - 4.
Specializace: Production Design
a/ Písemná část diplomního projektu v minim rozsahu 60 stran obsahující rozbor zadaného textu, popis problematiky zadání a inspiračních zdrojů, inscenační tradice a vlastní scénografickou koncepci. 
b/ Prezentace a obhajoba komplexního scénografického řešení obsahuje model, návrhy řešení jednotlivých situací a scén, technickou dokumentaci, případně další nutné podklady
c/  Ústní obhajoba diplomní práce, která obsahuje teoretickou reflexi diplomního projektu. 
d/ Zkouška z teorie obsahuje zkoušku z předmětu Dějiny scénografie 1. - 4.


Další studijní povinnost

B-III Charakteristika studijních předmětů
Předměty společného základu
Povinné předměty společného základu
203DSIA1 - History of Scenography 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
3T
6
zápočet
   

Garant předmětu
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu)
Obsah kurzu
Cílem je seznámit studenty s historií divadelní (případně filmové) scénografie na evropském kontinentu, jejími nejvýznamnějšími etapami a osobnostmi a vlivem na scénografii na českém území. Obeznámit studenty s metodami, jež se využívaly při utváření scénického prostoru a ozřejmit jejich principy (technické, architektonické, výtvarné, světelné). Důraz kladen zvláště na avantgardní scénografii 1. pol. 20. století, scénografii 2. poloviny 20. století, na výstavy Pražské Quadriennale 1967-2015.
Témata seminárních prací se vztahují ke klíčovým etapám vývoje scénografie a nejvýraznějším evropským osobnostem 1. a 2. poloviny 20. století (expresionismus, futurismus, kubismus, konstruktivismus, funkcionalismus, surrealismus) ve scénografii a ve výtvarném umění. 

Výsledky učení
Absolvent tohoto semestru si umí najít relevantní literaturu k tématu, umí samostatně vypracovat prezentaci historického scénografického jevu, umí popsat metody při vytváření scénického prostoru a zařadit je do historické epochy.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
Die Russische Avantgarde und die Bühne 1890-1930. Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum: Schleswig, 1991.
El teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias [Catálogo de la exposición, MNCARS]. ALDEASA: Madrid, 2000. ISBN 978-84-8003-202-5.
BELLI, Gabriella a VACCARINO, Elisa Guzzo (ed.). Le Danza delle Avanguardie: dipinti, scene e costumi, da Degas a Picasso, da Matisse a Keith Haring. Milano: Skira, 2005. ISBN 978-88-7624-546-6.
Oskar Schlemmer: 1888–1943; das Stuttgarter theatralische Abenteuer 1921; eine Dokumentation des Stuttgarter Theaterskandals und der Zusammenarbeit Oskar Schlemmers mit Paul Hindemith; [eine Ausstellung der Städtischen Galerie Böblingen, 29. November 1988 bis 8. Januar 1989]. Ed. Hans-Dieter Mück. Böblingen: Städtische Galerie Böblingen, 1988. 
PŁAŻEWSKI, Jerzy a TABERY, Karel (ed.). Dějiny filmu 1895-2005. Překlad Karel Tabery. Praha: Academia, 2009. ISBN 978-80-200-1689-8.
RIBI, Hana. Edward Gordon Craig – figura a abstrakce: Craigovy divadelní vize a Schweizerisches Marionettentheater: sbírka Edwarda Gordona Craiga, Museum für Gestaltung Zürich. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-138-4.
THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. Praha: Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-207-7.
+
Katalogy Pražského Quadriennale 1967-2019

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence


203KMLA1 - Drawing and Painting 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
4T
3
zápočet
   

Vyučující
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK ; MgA. Nikola TEMPÍR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení a uznání kvality kreseb a maleb vytvořených za semestr. Splnění semestrálního úkolu
Obsah kurzu
Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.
Především je kladen důraz na výuku kresby a malby prostoru, zátiší a figury – program výuky vždy souvisí s aktuálními požadavky vyučujícího hlavního předmětu Scénografie.

Výsledky učení
Cílem výuky je schopnost "více vidět skutečnost" a být schopen analyzovat rozmanitost jejích forem, tvarů, linií, hmot, barev a světelných vlastností, vzájemných vztahů věcí a následně technických a výrazových možností výtvarného vyjádření. Za nejdůležitější považujeme otázky prostorového vnímání a chápání skutečnosti, skladebnosti vztahů věcí a hmot, problém zákonitosti kompozice a znalost psychologických aspektů barev.

Studijní literatura a studijní pomůcky
CASSAN, Adolfo (ed.). Anatomie člověka. Překlad Kateřina Orlová. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005. ISBN 978-80-253-0080-3. 
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha: Idea servis, 2012. ISBN 978-80-85970-74-6.
DVOŘÁK, František. Oskar Kokoschka: (1886-1980). Praha: Regulus, 2011. ISBN 978-80-86279-38-1.
SPIELMANN, Heinz. Oskar Kokoschka: Leben und Werk. Köln: DuMont, 2003. ISBN 3-8321-7320-X.
SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Překlad Zdeněk Hrbata. Odb. spolupráce Helena Lorenzová. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.
VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182-120-9.
Monografie věnované těmto tvůrcům: Braque, Bacon, Chagall, Goya, Kremlička, Picasso, Rubens, Schiele, další monografie a jiné vizuální materiály v návaznosti na individuální studijní plán.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



203VSMA1 - Visualisation of Scenographic Project 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
3T
3
zkouška
   

Vyučující
MgA. Nikola TEMPÍR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Termín zkoušky je shodný s termínem klauzur, kde student předloží prezentaci svých prací v tištěné podobě (portfolio) nebo webovou prezentaci. Výslednou práci v elektronické podobě student nasdílí nejpozději do 3 dnů po klauzurách lektorům. Hodnotí komise všech zúčastněných lektorů. Feedback probíhá individuálně po předchozí dohodě.
Obsah kurzu
Předmět je výrazně individualizovaný na základě vstupní úrovně studenta, konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).
Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví. Předmět zajistí základní orientaci v přidružených oborech jako jsou: fotografie, postprodukce fotografií a výtvarných návrhů, grafický design, 3D modelování a 3D tisk.

Výsledky učení
Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.
BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.
manuály a tutoriály k příslušným software
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



203DSIA2 - History of Scenography 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
3T
6
zkouška
   

Garant předmětu
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
75% účast na přednáškách a seminářích, samostatná tvorba seminární práce a její prezentace (cca 10 stran textu), písemná zkouška na konci semestru.
Obsah kurzu
Přednášky a semináře s prezentacemi nejvýznamnějších scénografických prací české divadelní avantgardy 20. a 30. let 20. století, seminární práce na vybrané téma z historie avantgardní scénografie v oblasti filmové, hledání inspiračních zdrojů a souvislostí scénografické tvorby filmové s historií divadla a fotografie. Návaznost na moderní principy ve 2. polovině 20. století, postmoderní metody a využití nových technologií ve scénografii. 

Student využije těchto znalostí v seminární práci související úzce s magisterským projektem:
- Nástup české moderní scénografie a kostýmního výtvarnictví.
- Moderní český divadelní kostým.
- Avantgardní scénografie česká (expresionismus, kubismus, fauvismus, impresionismus atd.).
- Vlastislav Hofman a počátky českého divadelního expresionismu.
- Josef Čapek - souvislost malířství a scénografie.
- František Tröster - scénický urbanismus a imaginace.
- Theatergrapf, D 34, E.F. Burian, Laterna magika - jeviště a film.
- Alexandr Vladimír Hrska a Antonín Heythum - existuje ve scénografii fauvismus a konstruktivismus.
- František Zelenka - působení předválečné a Terezín.
- Bedřich Feuerstein - purismus nebo surrealismus.
- František Muzika - poetický surrealismus.
- František Kysela, Karel Svolinský, Jiří Trnka, František Tichý jako scénografové.
- Josef Svoboda a nové scénické technologie.
- Výrazné osobnosti poválečné scénografie (Nývlt, Gottlieb, A.Wenig, Bubeník, Kolář, Konečná a další).
- Akční scénografie (Malina, Melena, Dušek, Roszkopfová, Zbořilová a další).
- Postmoderní scénografie.
Výsledky učení
Absolvent tohoto semestru je schopen prokázat orientaci v moderní české a evropské scénografii.
Na základě vědomostí a samostatného studia odborné literatury umí vypracovat teoretický text, v němž obhájí a vysvětlí metody, souvislosti a důvody svého odborného uměleckého projektu.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
BRABEC, Jan et al. Dějiny českého divadla. [Díl] 4, Činoherní divadlo v Československé republice a za nacistické okupace. Praha: Academia, 1983.
ČERNÝ, František, ed. a KLOSOVÁ, Ljuba, ed. Dějiny českého divadla. [Díl] 3, Činohra 1848-1918. Praha: Academia, 1977. 
Monografie jednotlivých scénografů (vydané většinou Divadelním ústavem)
OBST, Milan a SCHERL, Adolf. K dějinám české divadelní avantgardy: Jindřich Honzl, E.F. Burian. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1962. 
PÍŠA, Antonín Matěj a PÍŠOVÁ, Marie, ed. Divadelní avantgarda: kritiky a referáty z let 1926-1941. Praha: Divadelní ústav, 1978. 
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
SADOUL, Georges. Dějiny filmu: Od Lumièra až do doby současné. Praha: Orbis, 1958.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



203KMLA2 - Drawing and Painting 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
4T
3
zkouška
   

Vyučující
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK ; MgA. Nikola TEMPÍR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení a uznání kvality kreseb a maleb vytvořených za semestr. Splnění semestrálního úkolu
Obsah kurzu
Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.
Především je kladen důraz na výuku kresby a malby prostoru, zátiší a figury – program výuky vždy souvisí s aktuálními požadavky vyučujícího hlavního předmětu Scénografie.
Techniky kresby a malby scénografického návrhu.

Výsledky učení
Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.
Studijní literatura a studijní pomůcky
CASSAN, Adolfo (ed.). Anatomie člověka. Překlad Kateřina Orlová. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005. ISBN 978-80-253-0080-3. 
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha: Idea servis, 2012. ISBN 978-80-85970-74-6.
DVOŘÁK, František. Oskar Kokoschka: (1886-1980). Praha: Regulus, 2011. ISBN 978-80-86279-38-1.
SPIELMANN, Heinz. Oskar Kokoschka: Leben und Werk. Köln: DuMont, 2003. ISBN 3-8321-7320-X.
SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Překlad Zdeněk Hrbata. Odb. spolupráce Helena Lorenzová. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.
VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182-120-9.
Monografie věnované těmto tvůrcům: Braque, Bacon, Chagall, Goya, Kremlička, Picasso, Rubens, Schiele, další monografie a jiné vizuální materiály v návaznosti na individuální studijní plán.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence















203VSMA2 - Visualisation of Scenographic Project 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
3T
3
zkouška
   

Vyučující
MgA. Nikola TEMPÍR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Termín zkoušky je shodný s termínem klauzur, kde student předloží prezentaci svých prací v tištěné podobě (portfolio) nebo webovou prezentaci. Výslednou práci v elektronické podobě student nasdílí nejpozději do 3 dnů po klauzurách lektorům. Hodnotí komise všech zúčastněných lektorů. Feedback probíhá individuálně po předchozí dohodě.
Obsah kurzu
Předmět je výrazně individualizovaný na základě vstupní úrovně studenta, konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).
Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví. Předmět zajistí základní orientaci v přidružených oborech jako jsou: fotografie, postprodukce fotografií a výtvarných návrhů, grafický design, 3D modelování a 3D tisk.
.
Výsledky učení
Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.
BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.
manuály a tutoriály k příslušným software
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence






















203DSIA3 - History of Scenography 3 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
3T
6
zápočet
   

Garant předmětu
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
75% účast na seminářích, aktivní diskuse, samostatná tvorba závěrečné magisterské práce, zápočet.
Obsah kurzu
Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu, vyhledávání a studium pramenného materiálu v archivech a muzejních sbírkách (zvláště Divadelní ústav, Divadelní odd. Národního muzea, Archiv Národního divadla, Divadelní odd. Moravského zemského muzea atd.). Semináře z teorie umění a teorie scénografie.
Během seminářů se studenti seznamují s poznatky a postoji významných teoretiků výtvarného umění a scénografie, aby na jejich základech byli schopni argumentovat a obhajovat postoje, směřující k pochopení filosofických základů zobrazovacích umění a scénografie. Četbou, studiem a prezentací na seminářích se učí verbálnímu obhájení scénografického projektu.

Výsledky učení
Po absolvování tohoto semestru jsou studenti schopni verbálně i písemně obhajovat magisterský projekt.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ARONSON, Arnold. Pohled do propasti: eseje o scénografii. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2007.
CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006.
FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004. 
HILAR, Karel Hugo. O divadle. Praha: Divadelní ústav, 2002.
JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984. 
VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Dr. Václav Tomsa, 1948. 
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.
Aronson, Arnold (ed.): The Routledge Companion to Scenography. Routledge, 2020.
Hann, Rachel: Beyond Scenography. Routledge, 2019.
Hannah, Dorita and Harsløf Olav: Performance Design. Museum Tusculanum Press, 2008.
McKinney, Joslin and Phillip Butterworth: The Cambridge Introduction to Scenography. Cambridge University Press, 2015.
McKinney, Joslin and Scott Palmer: Scenography Expanded: An Introduction to Contemporary Performance Design. Methuen/Bloomsbury, 2017.
Wiens, Birgit E. Contemporary Scenography: Practices in German Theatre, Arts and Design. Methuen/Bloomsbury, 2019.

PQ Katalogy a on-line PQ Archiv.


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203KMLA3 - Drawing and Painting 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
4T
3
zkouška
   

Vyučující
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK ; MgA. Nikola TEMPÍR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Hodnocení a uznání kvality kreseb a maleb vytvořených za semestr. Splnění semestrálního úkolu.
Obsah kurzu
Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.
Především je kladen důraz na výuku kresby a malby prostoru, zátiší a figury – program výuky vždy souvisí s aktuálními požadavky vyučujícího hlavního předmětu Scénografie.
Techniky kresby a malby scénografického návrhu.
.
Výsledky učení
Předmět rozvíjí umělecké možnosti vizualizaci scénografického díla a individuální předpoklady studenta.
Studijní literatura a studijní pomůcky
CASSAN, Adolfo (ed.). Anatomie člověka. Překlad Kateřina Orlová. Havlíčkův Brod: Fragment, 2005. ISBN 978-80-253-0080-3. 
ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. Praha: Idea servis, 2012. ISBN 978-80-85970-74-6.
DVOŘÁK, František. Oskar Kokoschka: (1886-1980). Praha: Regulus, 2011. ISBN 978-80-86279-38-1.
SPIELMANN, Heinz. Oskar Kokoschka: Leben und Werk. Köln: DuMont, 2003. ISBN 3-8321-7320-X.
SOURIAU, Étienne. Encyklopedie estetiky. Překlad Zdeněk Hrbata. Odb. spolupráce Helena Lorenzová. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85605-18-X.
VÁVRA, Jiří. Od impresionismu k postmoderně: dějiny vizuálního umění. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2001. ISBN 80-7182-120-9.
Monografie věnované těmto tvůrcům: Braque, Bacon, Chagall, Goya, Kremlička, Picasso, Rubens, Schiele, další monografie a jiné vizuální materiály v návaznosti na individuální studijní plán.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



203VSMA3 - Visualisation of Scenographic Project 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
3T
3
zkouška
   

Vyučující
MgA. Nikola TEMPÍR

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Termín zkoušky je shodný s termínem klauzur, kde student předloží prezentaci svých prací v tištěné podobě (portfolio) nebo webovou prezentaci. Výslednou práci v elektronické podobě student nasdílí nejpozději do 3 dnů po klauzurách lektorům. Hodnotí komise všech zúčastněných lektorů. Feedback probíhá individuálně po předchozí dohodě.
Obsah kurzu
Předmět je výrazně individualizovaný na základě konkrétních scénografických projektů a zvolené specializaci (divadelní scénografie, filmová scénografie, kostým a maska).
 
Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví.

Výsledky učení
Předmět má za cíl zlepšit studentovu sebeprezentaci a vizualizace scénografických projektů pro divadlo, film, ale např. i výstavnictví.
 
Výstup z předmětu je porfolio či webová prezentace studenta, která obsahuje školní i mimoškolní projekty.
Studijní literatura a studijní pomůcky
BERAN, Vladimír a kol. Aktualizovaný typografický manuál. Rev. 6. vyd. Praha: Kafka design, 2012. ca 160 s. v různém stránkování. ISBN 978-80-260-7606-3.
manuály a tutoriály k příslušným software
 Manuály výše uvedených gr. programů a techniky, odborné fotografické publikace.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence



203DSIA4 - History of Scenography 4 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
3T
6
zkouška
   

Garant předmětu
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
doc. PhDr. Vlasta KOUBSKÁ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Finální text napsané diplomová práce, její hodnocení před odevzdáním.
Obsah kurzu
Semináře ke konkrétnímu zvolenému tématu magisterského projektu, studium pramenného materiálu, aplikace znalostí z oborů teorie a historie scénografie na danou problematiku, praktické využití v teoretické součásti magisterského projektu. Psaní magisterské diplomové práce.
Cílem seminářů je dosáhnout finální podoby písemné části magisterské práce, v níž studenti prokáží orientaci v dostupném pramenném materiálu a v české i cizojazyčné literatuře. Prokáží schopnost logické argumentace a využití souvislostí poznatků z celého studia. 

Výsledky učení
Cílem seminářů je dosáhnout finální podoby písemné části magisterské práce, v níž studenti prokáží orientaci v dostupném pramenném materiálu a v české i cizojazyčné literatuře. Prokáží schopnost logické argumentace a využití souvislostí poznatků z celého studia. 
Absolventi kurzu poučeně pracují s dostupným pramenným materiálem i českou a cizojazyčnou odbornou literaturou. Svá tvrzení dokládají logickou argumentací. Při psaní práce aktivně využívají poznatků z celého studia a jednotlivá fakta a jevy jsou schopni zasadit do širších souvislostí. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Konkrétní literatura, která se váže úzce k danému tématu magisterské práce.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence













Předměty po specializacích
Povinné předměty specializací
Specializace: Production Design
203SFMA1 - Production Design 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadaní, to znamená jak výtvarná, tak technícká část zadání, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Obsah kurzu
Posluchač zpracovává krátký scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem, krátkému filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává interiérovou dekoraci, kterou řeší jako stavbu v ateliéru a nejdůležitější exteriérovou dekoraci, kterou řeší jako reálnou lokaci s drobnou dostavbou.  Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.
Výsledky učení
1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii
.
2. Řešení jednoduchého prostoru dle zadaného textu, práce s prostorem, barvou, světlem, rekvizitou.
3. Komplexní návrh jednoduché dekorace, který řeší všechny aspekty nejen výtvarné ale i technické.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.
McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York, London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.
PILE, John. Perspective for Interior Designers. New York: Whitney Library of Design, 1989.
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.
RONIN, Gilles. Drawing for Interior Designers. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2010. ISBN 9781408129913.
WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.
WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203PFSA1 - Project of Film Scenography 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
3T
4
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Posluchač zpracovává semestrální práci, zadanou vedoucím pedagogem na začátku semestru. Pedagog v rámci zadání zároveň stanovuje i minimální rozsah práce nezbytný pro její hodnocení. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy a odpoví na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na práci s rešeršními materiály a znalosti dobových reálií a jejich zobrazení ve výsledných návrzích.
Obsah kurzu
Obsahem tohoto projektu je práce s historickou reálií. Posluchač dostane zadanou významnou osobnost českých dějin a má za úkol popsat a vizualizovat prostředí, které ji v určitou fázi života obklopovalo. Po dohodě s pedagogem se student rozhodne, které období života osobnosti považuje za určující a které bude detailně zpracovávat. Posluchač má za úkol zpracovat stručný životopis vybrané osobnosti a dále popsat prostředí, ve kterých osobnost žila a které ji případně nějakým způsobem ovlivnily. Cílem zadání je shromáždit reference k danému období a místu a pokusit se dle získaných informací toto prostředí zrekonstruovat a zvizualizovat. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy v odpovídajícím měřítku.  Student se během semestru zabývá tvaroslovím architektury zadané doby a hmotnou kulturou, která osobnost obklopovala. 
Student se naučí pracovat s obrazovými a jinými referencemi a soustředí se na precizní zachycení dobového prostředí, ve kterém vybraná osobnost žila, s historickou a vizuální rešerší a se znalostmi získanými při studiu historie architektury, dějin umění a hmotné kultury. 

Výsledky učení
Student se naučí pracovat s obrazovými a jinými referencemi a soustředí se na precizní zachycení dobového prostředí, ve kterém vybraná osobnost žila, s historickou a vizuální rešerší a se znalostmi získanými při studiu historie architektury, dějin umění a hmotné kultury.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
LORENZOVÁ, Helena, ed. et al. Dějiny českého výtvarného umění I-VII. Praha: Academia, 1984-2007. ISBN 80-200-0069-0.
PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury I. (1-2). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
PETRÁŇ, Josef, ed. et al. Dějiny hmotné kultury II. (1-2). Praha: Ministerstvo kultury ČR, Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-084-X.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203UFEA1 - Introduction to Film Stage Design 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
24S
2
zápočet
   

Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Posluchač musí absolvovat alespoň předepsaný minimální počet přednášek, pro udělení zápočtu.
Obsah kurzu
Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámení studentů scénografie DAMU a dále studentů oborů kamery, režie a produkce FAMU s filmovou scénografií a profesí filmového scénografa. První přednášky jsou věnovány historii filmové scénografie a technickému vývoji tohoto oboru. Dále se přednášející věnují složení štábu filmového scénografa a jeho pracovní náplní během příprav a natáčení filmu. Následují přednášky věnované typologií filmových dekorací a odlišnými nároky na jejich realizaci jak z hlediska výtvarného, tak technického. Minimálně dvě přednášky jsou věnovány stručnému přehledu vývoje architektury a hmotné kultury a vlivu těchto oborů na práci filmového scénografa. Přednášející seznámí posluchače s tím, jak jednotlivé výtvarné a technické profese ve filmovém štábu na sebe navazují a jak se jejich práce vzájemně ovlivňuje. Jedna z přednášek je věnovaná speciálním efektům ve filmu a spolupráci mezi filmovým scénografem a supervizorem speciálních efektů a následně se supervizorem vizuálním efektů. Každá přednáška je doplněna nejen fotografiemi scénografických realizací, ale i ukázkami z filmů českých a světových filmových tvůrců
Výsledky učení
Cílem tohoto přednáškového cyklu je seznámení studentů scénografie DAMU a dále studentů oborů kamery, režie a produkce FAMU s filmovou scénografií a profesí filmového scénografa. První přednášky jsou věnovány historii filmové scénografie a technickému vývoji tohoto oboru. Dále se přednášející věnují složení štábu filmového scénografa a jeho pracovní náplní během příprav a natáčení filmu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design.New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203SFMA2 - Production Design 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.

Obsah kurzu
Posluchač zpracovává scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává exteriérovou dekoraci, kterou nelze z jakéhokoliv důvodu natočit na reálné lokaci a kterou proto řeší jako stavbu v exteriéru a to buď na pozemku studia a nebo na vybrané lokaci. Práce je prezentovaná fyzickým modelem v adekvátním měřítku a je doplněna o barevné perspektivy. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Pracuje s referenčními obrazovými podklady. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické.
Výsledky učení
1. Seznámení posluchače s problematikou filmové a televizní scénografie, rozdílnost vnímání filmové scénografie a divadelní scenografii.
2. Řešení filmové povídky dle zadaného textu, práce s prostorem reálné lokace, propojení s reálnou lokací, barva, světlo, rekvizita.
3. Komplexní návrh ktrátkého filmového příběhu, povídky, který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.
MARNER, Terence St. John. STRINGER, Michael. Film design. London, New York: The Tantivy Press, A.S. Barnes, 1974.
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.
WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203PFSA2 - Project of Film Scenography 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
3T
4
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Posluchač zpracovává semestrální práci zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během prezentace nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, a dále odpovídá na dotazy hodnotící komise. V rámci hodnocení komise klade důraz na invenčnost v rámci výtvarného řešení a kvalitu prezentace. Po skončení prezentace prací, vytvoří student ze své práce jednoduchou digitální prezentaci, kterou odevzdá k archivaci garantovi předmětu.
Obsah kurzu
Obsahem této semestrální práce je seznámit studenty s filmovou stylizací. Posluchač si po konzultaci s pedagogem vybere krátkou hudební skladbu a na základě konzultací, vytváří návrh uceleného vizuálního konceptu k celé skladbě. Jediným omezením pro studenta je realizovatelnost výtvarných návrhů a natáčení v zadaném čase pro natáčení. Během seminářů jsou na příkladech z české a světové kinematografie rozebrány různé druhy filmové stylizace, a to jak stylizace z hlediska výtvarného řešení, konceptu filmového díla, nebo stylizace ve formě, jakou je celé audiovizuální dílo snímáno.
Zároveň se během konzultací rozebírá na příkladech rozdíl mezi stylizací divadelní a filmovou a   prolínání divadelních konceptů do filmového díla. 
Výsledky učení
Student se seznámí se spojitostí mezi výtvarnými instalacemi, výtvarnou performance a stylizovaným filmem. Výsledkem semestrální práce je zvládnutí koncepčního výtvarného návrhu celého hudebního klipu doplněný o návrh snímání a záběrování, případně i o jednoduchý storyboard.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BLOCK, Bruce. The Visual Story: Creating the Visual Structure of Film, TV and Digital Media. Burlington, MA, Oxford, UK: Elsevier, 2008. ISBN 978-0-240-80799-9.
GLEBAS, Francis. Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and Animation. Burlington, Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81706-8. 
HALLIGAN, Fionnuala. The Art of Movie Storyboards: Visualising the Action of the World's Greatest Films. London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-1781571057.
McIVER, Gillian. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. London: Bloomsbury Publishing Plc. (Fairchild Books), 2016. ISBN 9781472580658. 
SVATOŇOVÁ, Kateřina. Mezi-obrazy: mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery = In between images: cinematographer Jaroslav Kučera's media practices. Překlad Jana Kadrevis. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7004-174-1.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203FRPA1 - Film Implementation Practice 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
60S
2
zápočet
   

Vyučující
akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Praxe může být vykonána v rámci školy, nejčastěji ve studiu FAMU, anebo v rámci jiné vysoké školy se stejným zaměřením. Další možností praxe je práce na profesionálním projektu. Student si musí vyhledat garanta praxe, u kterého praxi vykonává, a po skončení praxe ji doloží popisem praxe podepsaným tímto garantem..
Obsah kurzu
Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu. Posluchač dostane nabidku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období. Pedagogové školy jsou v této fázi maximálně nápomocni a v případě, že sami pracují na nějakém projektu v průběhu semestru, přímo tyto místa na praxi nabízejí. Termín praxe není nijak časově specifikován a může být splněna kdykoliv během semestru. Praxe musí trvat alespoň 5 pracovních dní.
Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.
McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York, London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.
PILE, John. Perspective for Interior Designers. New York: Whitney Library of Design, 1989.
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.
WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203ZFSA1 - Principle of Film Light Design 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
20S
2
zápočet
   

Vyučující
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL ; Martin ŠEC

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.
Obsah kurzu
Posluchač se seznamuje se základy filmového svícení. V tomto předmětu navazuje na svoji semestrální práci a interiérovou dekoraci, kterou řeší jako stavbu v ateliéru.  Tuto dekoraci konzultuje s pedagogem z hlediska nasvícení a rozmístění světelných zdrojů. Student se zabývá světelným plánem dekorace a vytváří jednoduchý půdorys rozmístění jednotlivých klíčových světelných zdrojů. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.
Výsledky učení
Pedagog na začátku semestru zadává nejen téma práce, ale stanovuje i minimální rozsah, s tím, že teprve při splnění tohoto minima bude projekt vůbec hodnocen.
Student prezentuje svoji práci hodnotící komisi během semestrálních klauzur. Seznámí pedagogy s obsahem svého projektu a pak v detailech popíše jednotlivé výtvarné návrhy, vysvětlí navrhované technické řešení a odpovídá na dotazy členů komise. Po ukončení klauzur, vytvoří student ze své práce digitální kopii ideálně v souboru .pdf, kterou odevzdá k archivaci.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARAN, Ludvík. Zázraky filmového obrazu. Praha: Panorama, 1989. ISBN 80-7038-036-5. 
SVATOŇOVÁ, Kateřina. Mezi-obrazy: mediální praktiky kameramana Jaroslava Kučery = In between images: cinematographer Jaroslav Kučera's media practices. Překlad Jana Kadrevis. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2016. ISBN 978-80-7004-174-1.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203SFMA3 - Production Design 3 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL
Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Výsledkem práce semestru je klauzurní projekt. Rozsah odevzdané klauzurní práce je zadán na počátku semestru, splnění rozsahu práce z hlediska objemu, je zasádní položkou při hodnocení studenta. Pokud není vypracován celý objem zadání, to znamená jak výtvarná, tak technická část, projekt je hodnocen jako nedostatečný. Kvalita vypracované práce je položkou, která ovlivňuje stupeň hodnocení. Aktivita studenta během semestru je doplňující složkou hodnocení. Během semestru posluchač zpracovává několik dílčích úkolů, jejichž splnění je nedílnou součástí hodnocení studenta.
Obsah kurzu
Posluchač zpracovává scénář nebo povídku odpovídající svým rozsahem celovečernímu filmu. Ze zadaného textu, pak podrobněji zpracovává sekvence, které vyžadují použití virtuální dekorace. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy a řezy klíčových dekorací v odpovídajícím měřítku. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří dramatický prostor. Seznamuje se s výtvarnými prostředky, které má jako filmový scénograf k dispozici a učí se je použít k vytvoření prostoru pro dramatickou situaci. Pracuje s obrazovými referencemi a soustředí se na celkové vyznění filmového záběru. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické.
Výsledky učení
1. Seznámení posluchače s problematikou exteriérové stavby ve filmové scénografie. 
2. Řešení exteriérové filmové dekorace dle zadaného textu, práce s prostorem reálné lokace, propojení s existující lokací lokací, barva, světlo, rekvizita, technické řešení exteriérové dekorace.
3. Komplexní návrh exteriérové dekorace dle filmového scénáře, který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARAN, Ludvík. Zázraky filmového obrazu. Praha: Panorama, 1989. 
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
CRHÁK, František. Prostor a perspektiva: učebnice pro střední uměleckoprůmyslové školy. Praha: SPN, 1984. 
MARNER, Terence St. John. STRINGER, Michael. Film design. London, New York: The Tantivy Press, A.S. Barnes, 1974.
PARDYL, Věkoslav Handa. Perspektiva. Praha: Divadelní fakulta AMU, 1997. ISBN 80-85883-24-4.
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203PFSA3 - Project of Film Scenography 3 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
3T
4
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Posluchač zpracovává semestrální práci, kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru. Pedagog zároveň stanovuje i minimální rozsah práce pro semestrální prezentaci. Během ní nejprve student seznámí komisi se svým projektem a pak v detailech popíše jednotlivé koncepční návrhy a odpovídá na dotazy hodnotící komise.  V celkovém hodnocení komise bere ohled na celkovou koncepci řešení a jeho technické zpracování.
Obsah kurzu
Obsahem této semestrální práce je seznámit studenty s filmovým trikem a postprodukční úpravou filmového obrazu. Posluchač si ve spolupráci s pedagogem vybere určitou dekoraci ze svého semestrálního projektu, u které je potřeba použít filmový trik. Na základě konzultací s pedagogem, zpracovává návrh technického řešení této dekorace pomocí filmového triku.  Jedná se tedy o seznámení studenta s filmovým trikem a s prací týmu, který na filmových tricích pracuje. Během seminářů jsou na příkladech rozebrány různé druhy filmových triků a to jak klasických, které vznikají během natáčení, tak digitálních, která vznikají až ve fázi postprodukce filmu. 

Výsledky učení
Výsledkem práce je zvládnutí koncepčního návrhu řešení filmové dekorace pomocí filmového triku, doplněný v některých případech o storyboard vybrané scény.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
COTTA VAZ, Mark. BARRON, Craig. The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. San Francisco: Chronicle Books, 2002.ISBN 978-0811831369.
GLEBAS, Francis. Directing the Story: Professional Storytelling and Storyboarding Techniques for Live Action and Animation. Burlington, Oxford: Elsevier, 2009. ISBN 978-0-240-81706-8. 
HALLIGAN, Fionnuala. The Art of Movie Storyboards: Visualising the Action of the World's Greatest Films. London: Thames and Hudson, 2013. ISBN 978-1781571057.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203DFA1 - Graduation Theses Seminar 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
1T
1
zápočet
   

Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou uděleny na základě kvality prezentace vlastních rešerší během semináře.
Obsah kurzu
Posluchač zpracovává scénář nebo delší povídku či novelu odpovídající svým rozsahem celovečernímu  filmu. Cílem zadání je vytvořit podklady pro vlastní magisterskou práci.  Student se zabývá rozborem dramatického textu a zpracovává přehled jednotlivých scén. Pracuje na hledání výtvarného konceptu filmu. Vyhledává obrazové reference, které se vztahují jak celkovému výtvarnému řešení filmu tak k jednotlivým prostředím popsaným ve scénáři. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními  členy filmového štábu..
Výsledky učení
Seznámit posluchače se strukturou magisterské práce, rozbor zadaného textu, příprava referencí a ostatních podkladů pro zpracování magisterské práce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.
HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.
LUDI, Toni, ed. Designing Film : Szenenbilder ; Production Designs. Berlin : Bertz + Fischer, 2010. ISBN 978-3-86505-197-4.
McIVER, Gillian. Art History for Filmmakers: The Art of Visual Storytelling. London: Bloomsbury Publishing Plc. (Fairchild Books), 2016. ISBN 9781472580658. 
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. ISBN 978-0240806808.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203FRPA2 - Film Implementation Practice 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
60S
2
zápočet
   

Vyučující
akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Praxe může být vykonána v rámci školy, nejčastěji ve studiu FAMU, anebo v rámci jiné vysoké školy se stejným zaměřením. Další možností praxe je práce na profesionálním projektu. Student si musí vyhledat garanta praxe, u kterého praxi vykonává, a po skončení praxe ji doloží popisem praxe podepsaným tímto garantem.
Obsah kurzu
Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu. 
Posluchač dostane nabídku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období. Pedagogové školy jsou v této fázi maximálně nápomocni a v případě, že sami pracují na nějakém projektu v průběhu semestru, přímo tyto místa na praxi nabízejí. Termín praxe není nijak časově specifikován a může být splněna kdykoliv během semestru. Praxe musí trvat alespoň 10 pracovních dní.

Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu. 
Posluchač dostane nabídku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.
McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York, London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.
PILE, John. Perspective for Interior Designers. New York: Whitney Library of Design, 1989.
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.
WOODBRIDGE, Patricia. TINE, Hal. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240818917.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203SFMA4 - Production Design 4 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
The result of the semester work is the summary project. The extent of the submitted summary work is assigned at the beginning of the semester.  Fulfillment of the work volume from the size viewpoint is a fundamental item in assessing the student.  If the entire volume is not developed, meaning the artistic and techical parts, the project is graded as very insufficient.  The quality of the developed work is an item which influences the grading level.  The activity of the student during the semester is a supplementary element to grading.  During the semester the student completes several parts whose fulfillment is an inseparable part of the student assessment.
Obsah kurzu
Posluchač zpracovává scénář nebo delší povídku či novelu odpovídající svým rozsahem celovečernímu  filmu. Cílem zadání je vytvořit komplexní výtvarné řešení celého filmu. Práce je prezentovaná kolekcí barevných perpektivních návrhů, které jsou doplněny o základní půdorysy a řezy klíčových dekorací v odpovídajícím měřítku. Ve specifických případech může být práce doplněna fyzickým modelem. Student se zabývá rozborem dramatického textu a na jeho základech pak vytváří  výtvarný koncept filmu. Pracuje s obrazovými referencemi a soustředí se na zachycení celkového výtvarného vyznění filmu. Prezentace je koncipována tak, aby co nejlépe dokázala komunikovat s ostatními  členy filmového štábu od kreativních až po zcela technické profese.

Výsledky učení
1. Seznámení posluchače s problematikou filmové stylizace, rozdílnost vnímání filmové a divadelní stylizace.
2. Řešení stylizované filmové dekorace, dle zadaného textu, práce s prostorem, propojení s reálnou lokací, barva, světlo, rekvizita,
3. Komplexní návrh stylizovaného filmového příběhu,který řeší zadání ze všech aspektů nejen výtvarných ale i technicko-produkčních. 

Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.
ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.
GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.
HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.
HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203PFSA4 - Project of Film Scenography 4 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
3T
4
zkouška
   

Garant předmětu
prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Ing. arch. MgA. Radmila IBLOVÁ ; akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Posluchač zpracovává semestrální práci kterou dostává zadanou pedagogem na začátku semestru . Během prezentace student seznámí komisi se svou semestrální prací, a odpovídá na dotazy hodnotící komise. Komise hodnotí obsah semestrální práce a klade důraz na srozumitelnost verbální prezentace. Hodnotí se znalost dějin filmu a schopnost teoretické reflexe filmového díla.
Obsah kurzu
Obsahem této teoretické semestrální práce je seznámit studenty filmové scénografie s prací českých a světových filmových scénografů. Posluchač si po konzultaci s pedagogem vybere osobnost a minimálně jeden z filmů na kterém vybraný scénograf pracoval. Seminární práce obsahuje stručný životopis scénografa a rozbor výtvarného řešení jednoho nebo více filmů na kterých tento autor  pracoval.
Výsledky učení
Student bude schopen pozorným sledováním vybraného filmu odhalit a popsat scénografický koncept filmu a být schopen jej okomentovat, po případě ohodnotit. Součástí seminářů jsou projekce filmů a diskuze nad jejich výtvarným řešením
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
ADAM, Ken. Designs the Movies: James Bond and Beyond. Thames and Hudson, 2008. ISBN 978-0500514146.
ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.
GABELICA, Damir. Scenografija u skici: od Lisinskog do konca XX. stoljeća. Zagreb: Hrvatski Državni Archiv - Hrvatska Kinoteka, 2005. ISBN 9789536005727.
HALLIGAN, Fionnuala. Filmcraft: Production Design. Waltham: Focal Press, 2012. ISBN 978-0240823751.
HORTON, Andrew. Henry Bumstead and the World of Holywood Art Direction. Austin: University of Texas Press, ě003. ISBN 9780292705197.
LUCCI, Gabriele. FERRETTI, Dante. Ferretti. L'arte della scenografia. The art of production design. Milano: Electa & Accademia dell'Immagine, 2004. ISBN 978-8837027728.
LUDI, Toni, ed. Designing Film : Szenenbilder ; Production Designs.Berlin : Bertz + Fischer, 2010. ISBN 978-3-86505-197-4.
MOJŽIŠOVÁ, Iva. Anton Krajčovič: [Monografie]. Bratislava: Pallas, 1975.
STARSKI, Allan. STANISLAWSKA, Irena A. Scenografia. Warszawa: Wydawnictwo Wojciech Marzec,  2013. ISBN 978-839-402-364-5.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203FRPA3 - Film Implementation Practice 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
60S
2
zápočet
   

Vyučující
akad. arch. Jindřich KOČÍ ; prof. Ing. arch. MgA. Ondřej NEKVASIL

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Praxe může být vykonána v rámci školy, nejčastěji ve studiu FAMU, anebo v rámci jiné vysoké školy se stejným zaměřením. Další možností praxe je práce na profesionálním projektu. Student si musí vyhledat garanta praxe, u kterého praxi vykonává, a po skončení praxe ji doloží popisem praxe podepsaným tímto garantem
Obsah kurzu
Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu. Posluchač dostane nabidku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období. Pedagogové školy jsou v této fázi maximálně nápomocni a v případě, že sami pracují na nějakém projektu v průběhu semestru, přímo tyto místa na praxi nabízejí. Termín praxe není nijak časově specifikován a může být splněna kdykoliv během semestru. Praxe musí trvat alespoň 15 pracovních dní.
Výsledky učení
Cílem předmětu je seznámit studenta s přípravou filmového natáčení a ideálně i s vlastním natáčením filmu. Posluchač dostane nabidku možných praxí dle plánu FAMU a probíhajících filmových projektů v daném období.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ACKLAND-SNOW, Terry. LAYBOURN, Wendy. The Art of Illusion, Production design for Film and Television. Ramsbury: The Crowood Press, 2018. ISBN 978-1785003431.
BARNWELL, John. Production Design for Screen: Visual Storytelling in Film and Television. London: Bloomsbury Publishing Plc., 2017. ISBN 978-1472580672.
ETTEDGUI, Peter. Production Design and Art Direction (Screencraft). Eastbourne: Gardners Books, 1999. ISBN 978-2880463649.
LoBRUTTO, Vincent. The Filmmaker's Guide to Production Design. New York: Allworth Press, 2002. ISBN 978-1581152241.
McHENRY, David. Drawing the Line, Technical Hand Drafting for Film and Television. New York and London: Routledge, 2018. ISBN: 9781138290334.
RIZZO, Michael. The Art Direction Handbook For Film. Waltham: Focal Press, 2005. iSBN 978-0240806808.
SHORTER, Georgina. Designing for the screen: Production Design and Art Direction explained. Ramsbury: The Crowood Press, 2012. ISBN 978-1847973849.
WOODBRIDGE, Patricia. Designer Drafting for Entertainment World. Waltham: Focal Press, 2000. ISBN 978-0240804248.

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Specializace: Theatrical Scenography
203SCMA1 - Scenography 1 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
1
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.
Obsah kurzu
Ateliérová výuka pro I. ročník v rozsahu 8 hod. týdně.
Výuka scénografie rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů. Výuka zahrnuje interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby všech žánrů a divadelních forem a vychází z osobního magisterského projektu každého studenta. Spolupráce na tvorbě studentských inscenací. Hlavní výuka semestru se skládá z několika části. V první části řeší studenti přípravné úkoly směrované pro řešení úkolu klauzurního. 

Výsledky učení
Přípravné úkoly: zkoumání interpretačních možností dramatického textu, libreta, synopse nebo scénáře.
Klauzurní úkol: komplexní scénografické řešení projektu činoherního divadla, opery, pohybového divadla nebo výstavy.

Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
BABLET, Denis. Scénická revoluce 20. století. Scénografie 36, 1976, č. 2.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, [1939]. 
BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001.
BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Překlad Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.
BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.
BURIAN, Emil František a KOPECKÝ, Jan, ed. Divadlo za našich dnů. Praha: Československý spisovatel, 1962. 
FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004. 
GROH, František. Řecké divadlo. Praha: Československá grafická Unie, 1933. 
HOFMAN, Vlastislav. 30 let výtvarnické práce na českých jevištích. Praha: Osvěta, 1951.
HONZL, Jindřich. K novému významu umění. Praha: Orbis, 1956.
HONZL, Jindřich. Sláva a bída divadel: režisérův zápisník. Praha: Družstevní práce, 1937.
JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984. 
POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.
PÖRTNER, Paul. Experimentální divadlo: přehled, dokumenty, kresby, fotografie. Překlad Jan Rak. První vydání. Praha: Orbis, 1965.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
ŠRÁMEK, Vladimír. Magie divadelního prostoru: Vladimír Šrámek: [Ostravské muzeum 25. září–25. listopadu 2012]. [Ostrava]: Ostravské muzeum, 2012.
VITRUVIUS POLLIO, Marcus, POLLUX, Julius a ALYPIOS. Antické divadlo. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.
Literatura s vazbou na vlastní program a zadané úkoly, zejména z oblasti scénografie činoherního divadla, opery, muzikálu, pohybového divadla a výstavních instalací.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203KOA1 - Costume and Character 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1
20S
4
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování a obhájení závěrečné klauzury a průvodní zprávy, předmět je zakončen klauzurní zkouškou
Obsah kurzu
Atelierová výuka je věnována rozvíjení myšlení v oblasti tvarování dramatické postavy a
 seznamuje studenty s východisky a podmínkami tvorby kostýmní výpravy.
Předmět se zabývá tvarovým, barevným a materiálovým řešením kostýmů s důrazem na dramatická
 východiska kostýmní tvorby v návaznosti na hlavní klauzurní úkol.
Výsledky učení
Předmět přispívá ke komplexnímu scénografickému řešení a interpretaci textu.
Zabývá se pochopením smyslu kostýmu v divadelní incsenaci, rozvíjí koncepční myšlení na základě dramatického textu a analýzy dramatických situací. Posiluje schopnost výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Máj, 1938.
JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie. Praha: Divadelní Ústav, 1984.
JINDRA, Vladimír. Studijní materiály 1, 2. Skripta.
KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987.
KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha,  Lidové noviny, 1983-2009.
KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.
MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.
MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počátku po naše dni. Bratislava: Slovenské vydavatelství krásné literatury, 1965.
PRAŽÁK, Albert. Scénografie 1 a 2. Skripta.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.
VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa, 1948.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.
Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu





Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203RPDA1 - Implementation Practice 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

1,3
60P
6
zápočet
   

Vyučující
MgA. Martin ČERNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zápočet na základě vykonané praxe a procesu konzultací vlastních realizovaných inscenací.
Obsah kurzu
Seznámení s výrobou formou praxe v dílnách ND. Rozvíjení výtvarných a manuálních schopností studenta v prostředí reálného divadelního provozu, kde mohou získat nové manuální dovednosti a zkušenosti s technologickými postupy, které se v divadelní praxi používají tradičně nebo i se současnými trendy v této oblasti. Konzultace vlastních realizovaných projektů s důrazem na schopnost dovést scénografické řešení až do finální jevištní podoby jako fungující součásti inscenace. Jedná se především o technologická a materiálová řešení scénografické výpravy v kontextu konkrétního divadelního prostoru a inscenace.
Výsledky učení
Konzultace vlastních realizovaných projektů s důrazem na schopnost dovést scénografické řešení až do finální jevištní podoby jako fungující součásti inscenace. Jedná se především o technologická a materiálová řešení scénografické výpravy v kontextu konkrétního divadelního prostoru a inscenace.
Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203SCMA2 - Scenography 2 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
2
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.
Obsah kurzu
Výuka scénografie rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů. Výuka zahrnuje interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby a vychází z osobního magisterského projektu každého studenta. Spolupráce na tvorbě studentských inscenací. Výuka se skládá ze dvou částí. 
Přípravné úkoly: řešení základních situací, jejich vizualizace a propojení s režií, choreografií, výstavním konceptem. Klauzurní úkol: výrazná prezentace komplexního scénografického projektu jako nejdůležitější prostředek komunikace se zadavatelem a tvůrčím teamem

Výsledky učení
- Cílem studia je zvládnutí scénografické tvorby jako autorské součásti divadelní inscenace.
- Rozvíjení vlastní kreativity.
- Zkoumání interpretačních možností scénografie
.
- Hledání možných aplikací a modifikací scénografie.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
BABLET, Denis. Scénická revoluce 20. století. Scénografie 36, 1976, č. 2.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, [1939]. 
BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001.
BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Překlad Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.
BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.
BURIAN, Emil František a KOPECKÝ, Jan, ed. Divadlo za našich dnů. Praha: Československý spisovatel, 1962. 
FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004. 
GROH, František. Řecké divadlo. Praha: Československá grafická Unie, 1933. 
HOFMAN, Vlastislav. 30 let výtvarnické práce na českých jevištích. Praha: Osvěta, 1951.
HONZL, Jindřich. K novému významu umění. Praha: Orbis, 1956.
HONZL, Jindřich. Sláva a bída divadel: režisérův zápisník. Praha: Družstevní práce, 1937.
JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984. 
POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.
PÖRTNER, Paul. Experimentální divadlo: přehled, dokumenty, kresby, fotografie. Překlad Jan Rak. První vydání. Praha: Orbis, 1965.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
ŠRÁMEK, Vladimír. Magie divadelního prostoru: Vladimír Šrámek: [Ostravské muzeum 25. září - 25. listopadu 2012]. [Ostrava]: Ostravské muzeum, 2012.
VITRUVIUS POLLIO, Marcus, POLLUX, Julius a ALYPIOS. Antické divadlo. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.
Literatura s vazbou na vlastní program a zadané úkoly, zejména z oblasti scénografie činoherního divadla, opery, muzikálu, pohybového divadla a výstavních instalací.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203KOA2 - Costume and Character 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2
20S
4
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování a obhájení závěrečné klauzury a průvodní zprávy, předmět je zakončen klauzurní zkouškou
Obsah kurzu
Atelierová výuka je věnována rozvíjení myšlení v oblasti tvarování dramatické postavy a 
seznamuje studenty s východisky a podmínkami tvorby kostýmní výpravy.
Předmět se zabývá tvarovým, barevným a materiálovým řešením kostýmů s důrazem na dramatická 
východiska kostýmní tvorby. Zadání navazuje hlavní klauzurní úkol.
Výsledky učení
Předmět přispívá ke komplexnímu scénografickému řešení a interpretaci textu.
Zabývá se pochopením smyslu kostýmu v divadelní incsenaci, rozvíjí koncepční myšlení na základě dramatického textu a analýzy dramatických situací. Posiluje schopnost výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Máj, 1938.
JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie. Praha: Divadelní Ústav, 1984.
JINDRA, Vladimír. Studijní materiály 1, 2. Skripta.
KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987.
KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha,  Lidové noviny, 1983-2009.
KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.
MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.
MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počátku po naše dni. Bratislava: Slovenské vydavatelství krásné literatury, 1965.
PRAŽÁK, Albert. Scénografie 1 a 2. Skripta.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.
VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa, 1948.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.
Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203RPDA2 - Implementation Practice 2 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

2,4
60P
6
zkouška
   

Vyučující
MgA. Martin ČERNÝ

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Zkouška ze znalostí a zkušeností získaných během vzniku inscenace a ústní obhajoba písemné práce reflektující tento proces.
Obsah kurzu
Účast na vzniku inscenace ND v pozici asistenta scénografa a následná reflexe tohoto procesu. Zapojení do vzniku inscenace v profesionálním prostředí včetně všech důležitých porad a zkoušek na jevišti. Student v tomto případě není umělecky autorem scénografie, ale v pozici asistenta scénografie absolvuje celý proces vzniku inscenace v rámci ND od představení konceptu přes předání návrhů, výrobu, hlavní a generální zkoušky až k premiéře. Písemná analýza této zkušenosti by měla reflektovat především problematiku vývoje scénografického řešení od koncepce k výsledné podobě a jeho funkci v rámci celé inscenace.
Výsledky učení
Účast na vzniku inscenace ND v pozici asistenta scénografa a následná reflexe tohoto procesu. Zapojení do vzniku inscenace v profesionálním prostředí včetně všech důležitých porad a zkoušek na jevišti. Student v tomto případě není umělecky autorem scénografie, ale v pozici asistenta scénografie absolvuje celý proces vzniku inscenace v rámci ND od představení konceptu přes předání návrhů, výrobu, hlavní a generální zkoušky až k premiéře. Písemná analýza této zkušenosti by měla reflektovat především problematiku vývoje scénografického řešení od koncepce k výsledné podobě a jeho funkci v rámci celé inscenace.
Studijní literatura a studijní pomůcky

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203SCMA3 - Scenography 3 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
3
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.
Obsah kurzu
Výuka scénografie rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů. Výuka zahrnuje interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby a vychází z osobního magisterského projektu každého posluchače. Zadání semestrální práce se skládá ze dvou částí.
Přípravné úkoly: prostor, jako hlavní vizuální prostředek komunikace s divákem
Klauzurní úkol: osobnostní chápání projektu a předpoklady tvorby současné vizuální koncepce


Výsledky učení
- Cílem studia je zvládnutí předpokladů scénografické tvorby ve všech jejich aplikacích a modifikacích s důrazem na realizaci. 
- Rozvíjení vlastní kreativity.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura:
BABLET, Denis. Scénická revoluce 20. století. Scénografie 36, 1976, č. 2.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Nakladatelské družstvo Máje, [1939]. 
BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2001.
BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Překlad Jan Hančil. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.
BROOK, Peter. Prázdný prostor. Praha: Panorama, 1988.
BURIAN, Emil František a KOPECKÝ, Jan, ed. Divadlo za našich dnů. Praha: Československý spisovatel, 1962. 
FREJKA, Jiří a PETIŠKOVÁ, Ladislava, ed. Divadlo je vesmír. Praha: Divadelní ústav, 2004. 
GROH, František. Řecké divadlo. Praha: Československá grafická Unie, 1933. 
HOFMAN, Vlastislav. 30 let výtvarnické práce na českých jevištích. Praha: Osvěta, 1951.
HONZL, Jindřich. K novému významu umění. Praha: Orbis, 1956.
HONZL, Jindřich. Sláva a bída divadel: režisérův zápisník. Praha: Družstevní práce, 1937.
JINDRA, Vladimír: Scénografické principy. Část 1. Část 2., Praha: Divadelní ústav, 1984. 
POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. V Praze: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.
PÖRTNER, Paul. Experimentální divadlo: přehled, dokumenty, kresby, fotografie. Překlad Jan Rak. První vydání. Praha: Orbis, 1965.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
ŠRÁMEK, Vladimír. Magie divadelního prostoru: Vladimír Šrámek: [Ostravské muzeum 25. září - 25. listopadu 2012]. [Ostrava]: Ostravské muzeum, 2012.
VITRUVIUS POLLIO, Marcus, POLLUX, Julius a ALYPIOS. Antické divadlo. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1944.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: Teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931.
Literatura s vazbou na vlastní program a zadané úkoly, zejména z oblasti scénografie činoherního divadla, opery, muzikálu, pohybového divadla a výstavních instalací.


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203KOA3 - Costume and Character 3 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

3
20S
4
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování a obhájení závěrečné klauzury a průvodní zprávy, předmět je zakončen klauzurní zkouškou
Obsah kurzu
Atelierová výuka je věnována rozvíjení myšlení v oblasti tvarování dramatické postavy a
 seznamuje studenty s východisky a podmínkami tvorby kostýmní výpravy.
Předmět se zabývá tvarovým, barevným a materiálovým řešením kostýmů s důrazem na dramatická
 východiska kostýmní tvorby. Zadání semestrální práce navazuje na hlavní klauzurní úkol.
Výsledky učení
Předmět přispívá ke komplexnímu scénografickému řešení a interpretaci textu.
Zabývá se pochopením smyslu kostýmu v divadelní incsenaci, rozvíjí koncepční myšlení na základě dramatického textu a analýzy dramatických situací. Posiluje schopnost výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů..
Studijní literatura a studijní pomůcky
ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Máj, 1938.
JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie. Praha: Divadelní Ústav, 1984.
JINDRA, Vladimír. Studijní materiály 1, 2. Skripta.
KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987.
KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha,  Lidové noviny, 1983-2009.
KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.
MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.
MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počátku po naše dni. Bratislava: Slovenské vydavatelství krásné literatury, 1965.
PRAŽÁK, Albert. Scénografie 1 a 2. Skripta.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.
VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa, 1948.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.
Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu




Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203SCMA4 - Scenography 4 ZT
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty
ZT
4
8T
10
zkouška
   

Garant předmětu
doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Zapojení garanta do výuky předmětu
Vyučující
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Během semestru se vyžaduje samostatná práce v ateliérech a minimálně 80% účast na konzultacích. Podmínkou ukončení semestru je úspěšná klauzurní práce.
Obsah kurzu
Výuka scénografie rozvíjí talentové předpoklady a koncepční myšlení studentů. Výuka zahrnuje interpretaci scénografického prostoru a dramatická východiska scénografické tvorby a vychází z osobního magisterského projektu každého studenta. Spolupráce na tvorbě studentských inscenací. V posledním semestru je již práce zcela soustředěna na diplomovou práce z toho také plynou semestrální úkoly. 
Přípravné úkoly: podle zadání diplomového projektu, studium a vyhledávání inspiračních zdrojů
Klauzurní úkol: rozpracovaný finální diplomový projekt a jeho explikace
 

Výsledky učení
- Cílem studia je zvládnutí scénografické tvorby jako autorské součásti divadelní inscenace.
- Rozvíjení vlastní kreativity.
- Zkoumání interpretačních možností scénografie
.
- Hledání možných aplikací a monifikací scénografie.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura nutná pro vypracování diplomové práce
Materiály potřebné pro zpracování diplomního projektu

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203DSMA1 - Graduation Theses Seminar 1 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
1T
1
zápočet
   

Vyučující
Tereza MAREČKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Kredity jsou udělovány na základě prezence.
Obsah kurzu
Předmět slouží k individuálnímu vedení diplomního projektu.
Student absolvuje konzultace jednotlivých fází vývoje závěrečného scénografického projektu i jeho teoretickou reflexi. Konzultuje strukturu a terminologii textové části.

Výsledky učení
Diplomní scénografický projekt.
Teoretická práce.
Studijní literatura a studijní pomůcky
Studijní materiály jsou zadávané v souvislosti s konkrétní diplomovou prací.
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

203KOA4 - Costume and Character 4 
Typ předmětu
PZ
Semestr výuky
Rozsah předmětu
Kredity
Způsob zakončení
Forma výuky
Povinné předměty

4
20S
4
zkouška
   

Vyučující
Mgr. Kateřina ŠTEFKOVÁ ; doc. Mgr. Jan ŠTĚPÁNEK

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta
Vypracování a obhájení závěrečné klauzury a průvodní zprávy, předmět je zakončen klauzurní zkouškou
Obsah kurzu
Atelierová výuka je věnována rozvíjení myšlení v oblasti tvarování dramatické postavy a 
seznamuje studenty s východisky a podmínkami tvorby kostýmní výpravy.
Předmět se zabývá tvarovým, barevným a materiálovým řešením kostýmů s důrazem na dramatická 
východiska kostýmní tvorby. Zadání navazuje na hlavní semestrální úkol.
Výsledky učení
Předmět přispívá ke komplexnímu scénografickému řešení a interpretaci textu.
Zabývá se pochopením smyslu kostýmu v divadelní incsenaci, rozvíjí koncepční myšlení na základě dramatického textu a analýzy dramatických situací. Posiluje schopnost výtvarné komunikace a základní znalost materiálů pro realizaci kostýmních návrhů.
Studijní literatura a studijní pomůcky
ARNOLD, Janet. Patterns Of Fashion. Dravla Publishers, 2005.
BLAHNÍK, Vojtěch Kristián. Světové dějiny divadla. Praha: Máj, 1938.
JINDRA, Vladimír. Specifičnost scénografie. Praha: Divadelní Ústav, 1984.
JINDRA, Vladimír. Studijní materiály 1, 2. Skripta.
KRATOCHVÍL, Karel. Ze světa komedie dell'arte. Praha: Panorama, 1987.
KYBALOVÁ, Ludmila. Dějiny odívání (všechny díly). Praha,  Lidové noviny, 1983-2009.
KYBALOVÁ, Ludmila. LAMAROVÁ, Milena. HERBENOVÁ, Olga. Obrazová encyklopedie módy. Praha: Artia, 1973.
MÁCHALOVÁ, Jana. Dějiny odívání móda 20. století. Praha: Lidové noviny, 2003.
MOUSSINAC, Léon. Divadlo od počátku po naše dni. Bratislava: Slovenské vydavatelství krásné literatury, 1965.
PRAŽÁK, Albert. Scénografie 1 a 2. Skripta.
PTÁČKOVÁ, Věra. Česká scénografie XX. století. Praha: Odeon, 1982.
THIEL, Erika. Gesichte Des Kostums. Berlin: Henschel, 1960.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha: Paseka, 2001.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1870-1914. Praha: Olympia, 1997.
UCHALOVÁ, Eva. Česká móda 1918-1939. Praha: Olympia, 1996.
VACKOVÁ, Růžena. Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha: Tomsa, 1948.
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Melantrich, 1931.
Móda, dějiny odívání 18., 19. a 20. století, ze sbírek Ústavu odívání v Kjótu


Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

Povinně volitelné předměty specializací:

Významné volitelné předměty
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