Katedra teorie a kritiky
Rozvrh ZS 2020/2021 – magisterský program
1. ročník
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Vývoj kritiky,
Hrdinová, 9-10:30

PV – Feministické
tendence …, Kyselová,
11-12:30
PV – Dramaturgické
myšlení, Vedral, 1011:30
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Umělecká kritika,
Kubalík, 14:30-16

16
17
18
Současné teorie I.,
Etlík, 16-17:30
PV – Tvůrčí psaní
I., Sikora, 17-18:30

PV = povinně-volitelný předmět
PV – Performing History, Pavlišová – úvodní hodina proběhne poslední týden v únoru, kurz samotný proběhne blokově během března 2021. Přesné termíny
zveřejníme s předstihem.
Anglický jazyk pro odborné účely 4 – viz informace v KOSu
Kritické praktikum I. 1 – nerozvrhuje se, redakce Hybris se schází dle vlastní domluvy, úvodní a průběžné schůzky a konzultace s pedagogy jsou domlouvány
ad hoc
Magisterský projekt I. 1 – nerozvrhuje se, konzultace k magisterské práci s vedoucím práce + samostatné rešerše a psaní diplomové práce
Všechny předměty budou probíhat online přes MS TEAMS. O konkrétní formě (videohovory a práce v týmu, videohovory v chatu či přes schůzky v kalendáři)
budete informováni přímo pedagogy, případně budete pokračovat stejným způsobem jako v zimním semestru. Výuka začíná v pondělí 1. března 2021.
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PV - Feministické
tendence…, Kyselová,
11-12:30
PV – Dramaturgické
myšlení, Vedral, 1011:30
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PV – Tvůrčí psaní
I., Sikora,
17-18:30

Současné teorie II.,
Janošek, 15:30-17

PV = povinně-volitelný předmět
PV – Performing History, Pavlišová – úvodní hodina proběhne poslední týden v únoru, kurz samotný proběhne blokově během března 2021. Přesné termíny
zveřejníme s předstihem.
Analýza a překlad odborného textu, Jobertová – individuální rozvrh dle domluvy
Kritické praktikum II. – nerozvrhuje se, redakce Hybris se schází dle vlastní domluvy, úvodní a průběžné schůzky a konzultace s pedagogy jsou domlouvány
ad hoc
Magisterský projekt II. – nerozvrhuje se, konzultace k magisterské práci s vedoucím práce + samostatné rešerše a psaní diplomové práce
Všechny předměty budou probíhat online přes MS TEAMS. O konkrétní formě (videohovory a práce v týmu, videohovory v chatu či přes schůzky v kalendáři)
budete informováni přímo pedagogy. Případně se bude pokračovat stejným způsobem jako v zimním semestru. Výuka začíná v pondělí 1. března 2021.

