
Studijní plán
Dramatická výchova dvouleté kombinované magisterské

kredity2. ročník1. ročníkNázev předmětuKód
LSZSLSZS

Povinné předměty hlavní
9ZK-6-10SS+30P

205KAUP2
Z-3-6SS+20P

205KAUP1
Autorský umělecko-pedagogický projekt205KAUP*

3ZK-3-5PS+5SS
205KMYS2

Myšlení o divadle 2205KMYS2

2ZK-2-4S+4P
205KODK

Oborová didaktika v kontextu současného pedagogickéhomyšlení205KODK

8ZK-4-25DS
205KSDP2

ZK-4-25DS
205KSDP1

Skupinový divadelní projekt205KSDP*

5ZK-3-5P+5S
205KTDV2

Z-2-4P+4S
205KTDV1

Teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla205KTDV*

27Minimální počet kreditů

Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
2ZK-2-10PS

205KAOP
Aktuální otázky pedagogiky a didaktiky205KAOP

6ZK-3-2ST
702DAOU4

ZK-3-2ST
702DAOU3

Anglický jazyk pro odborné účely702DAOU*

2Z-2-10SS
205KAPDP

Autorské psaní a dramaturgické praktikum205KAPDP

3Z-2-5PS+5SS
205KDSP2

Z-1-5PS+5SS
205KDSP1

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dramatická výchova205KDSP*

5Z-3-8SS
205KDIS2

Z-2-8SS
205KDIS1

Diplomový seminář205KDIS*

2Z-2-10SS
205KDLE

Divadelní lektorství205KDLE

2Z-2-8SS
205KTED

Divadlo a výchova205KTED

2ZK-2-10SS
205KDDD

Divadlo pro děti a dětský divák205KDDD

2Z-2-5PS+5SS
205KDVV

Divadlo ve výchovné a vzdělávací praxi205KDVV

1Z-1-8PS
205KDSS

Dramatická výchova se specifickými skupinami205KDSS

2ZK-2-8PS
205KDVM

Dramatická výchova v mezinárodním kontextu205KDVM

4Z-4-5SS+60P
205KIPS

Z-4-5SS+60P
205KIPS

Inscenační práce se zvolenou skupinou205KIPS

3Z-3-30SS+20P
205KKST

Klinická stáž205KKST

5Z-3-4SS
205KKDP2

Z-2-4SS
205KKDP1

Konzultace ke tvorbě diplomové práce205KKDP*

5ZK-3-5PS+5SS
205KLKD2

Z-2-5PS+5SS
205KLKD1

Literatura v kontextu dramatické výchovy205KLKD*

5Z-3-4SS
205KMVU2

Z-2-4PS+4SS
205KMVU1

Metodologie výzkumu v umění205KMVU*

2Z-2-5PS+5SS
205KMYS1

Myšlení o divadle 1205KMYS1

5ZK-3-15SS
205KODP2

Z-2-15SS
205KODP1

Oborová didaktika – příklady dobré praxe205KODP*

2Z-2-30P
205KPUT

Z-2-30P
205KPUT

Přehlídka umělecké tvořivosti v oblasti divadla205KPUT

2Z-2-4PS+4SS
205KPADD

Psychologické aspekty současného dětství a dospívání205KPADD

Studijní plán pokračuje na další straně… 1
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Studijní plán (pokračování)
Dramatická výchova dvouleté kombinované magisterské

kredity2. ročník1. ročníkNázev předmětuKód
LSZSLSZS

1Z-1-8PS
205KPST

Psychologické otázky tvořivosti a umění205KPST

1Z-1-20DS
205KPSD

Psychosomatická dílna205KPSD

2Z-2-4PS+4SS
205KSSCH

Sémiotika a scénologie chování205KSSCH

2Z-2-5PS+5SS
205KURE

Úvod do režie205KURE

1Z-1-8PS
205KVNE

Vývojová neuropsychobiologie205KVNE

69Minimální počet kreditů

Povinně volitelné předměty
18V této skupině musíte získat alespoň 18 kreditůPovinně volitelné předměty205PVNK-2020
18Minimální počet kreditů

Volitelné předměty
0Volitelné předměty oborové205DVMK4-2016
0Minimální počet kreditů

114Počet předepsaných kreditů celkem

6Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů

120Celkový počet kreditů

Předměty profilujícího základu
U státní závěrečné zkoušky bude ověřovánTypPředmět
Absolventským výkonemPZSkupinový divadelní projekt 1 (205KSDP1)
Absolventským výkonemPZSkupinový divadelní projekt 2 (205KSDP2)
Absolventským výkonemPZAutorský umělecko-pedagogický projekt 1 (205KAUP1)
Absolventským výkonemPZAutorský umělecko-pedagogický projekt 2 (205KAUP2)
Diplomovou pracíZTDiplomový seminář 1 (205KDIS1)
Diplomovou pracíZTDiplomový seminář 2 (205KDIS2)
Absolventským výkonemPZKlinická stáž (205KKST)
Absolventským výkonemZTLiteratura v kontextu dramatické výchovy 1 (205KLKD1)
Diplomovou pracíPZMetodologie výzkumu v umění 1 (205KMVU1)
Absolventským výkonemZTDivadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205KDVV)
Absolventským výkonemPZÚvod do režie (205KURE)
Absolventským výkonemZTLiteratura v kontextu dramatické výchovy 2 (205KLKD2)
Diplomovou pracíPZMetodologie výzkumu v umění 2 (205KMVU2)
Absolventským výkonemPZOborová didaktika – příklady dobré praxe 1 (205KODP1)
Absolventským výkonemPZOborová didaktika – příklady dobré praxe 2 (205KODP2)
Absolventským výkonemPZInscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS)
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U státní závěrečné zkoušky bude ověřovánTypPředmět

Teorie a historie dramatické výchovy,
pedagogika a psychologie (S205NTHDVPP)

ZTAktuální otázky pedagogiky a didaktiky (205KAOP)
ZTDivadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205KDVV)
ZTDramatická výchova v mezinárodním kontextu (205KDVM)
PZInscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS)
ZTLiteratura v kontextu dramatické výchovy 1 (205KLKD1)
ZTLiteratura v kontextu dramatické výchovy 2 (205KLKD2)
PZOborová didaktika – příklady dobré praxe 1 (205KODP1)
PZOborová didaktika – příklady dobré praxe 2 (205KODP2)
ZTOborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení (205KODK)
ZTPsychologické aspekty současného dětství a dospívání (205KPADD)
ZTPsychologické otázky tvořivosti a umění (205KPST)
ZTTeorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 (205KTDV1)
ZTTeorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 (205KTDV2)

Didaktika dramatické výchovy (S205NDDV)

PZAutorský umělecko-pedagogický projekt 1 (205KAUP1)
PZAutorský umělecko-pedagogický projekt 2 (205KAUP2)
PZInscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS)
PZOborová didaktika – příklady dobré praxe 1 (205KODP1)
PZOborová didaktika – příklady dobré praxe 2 (205KODP2)
ZTOborová didaktika v kontextu současného pedagogického myšlení (205KODK)

Teorie a historie divadla a dramatu
(S205NTHDD)

ZTDivadlo pro děti a dětský divák (205KDDD)
ZTDivadlo ve výchovné a vzdělávací praxi (205KDVV)
PZInscenační práce se zvolenou skupinou (205KIPS)
ZTLiteratura v kontextu dramatické výchovy 1 (205KLKD1)
ZTLiteratura v kontextu dramatické výchovy 2 (205KLKD2)
PZMyšlení o divadle 1 (205KMYS1)
PZMyšlení o divadle 2 (205KMYS2)
ZTTeorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 1 (205KTDV1)
ZTTeorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla 2 (205KTDV2)
PZÚvod do režie (205KURE)
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Skupiny volitelných předmětů pro obor

Povinně volitelné předměty 205PVNK-2020
LSZSNázev předmětuKód

rozsahkredityzakončenírozsahkredityzakončeníVyučující

15SS3ZDivadelní praktikum a jeho didaktika - Dramaturgie
Kateřina SCHWARZOVÁ

205KDPD

15SS3ZDivadelní praktikum a jeho didaktika - Režie
Aleš BERGMAN

205KPR

15SS3ZDivadelní praktikum a jeho didaktika - Umělecký přednes
Radek MARUŠÁK, Emílie ZÁMEČNÍKOVÁ

205KDPU

15SS3ZDivadlo v edukativních souvislostech - Divadelní postupy v neexpresivních
oblastech vzdělávání
Radek MARUŠÁK

205KDEDP

15SS3ZDivadlo v edukativních souvislostech - Divadlo utlačovaných205KDEDU
15SS3ZDivadlo v edukativních souvislostech - Dětské diváctví205KDES

15SS3ZDramatická výchova se specifickými skupinami - Dospělí a senioři205KDVSS
15SS3ZDramatická výchova se specifickými skupinami - Nejmladší děti205KDVDS
15SS3ZDramatická výchova se specifickými skupinami - Resocializační programy

Ivana PINTÍŘOVÁ
205KDVSR

15SS3ZMetody a techniky dramatické výchovy v lektorství - Filmová a mediální
výchova
Radek MARUŠÁK

205KMTF

15SS3ZMetody a techniky dramatické výchovy v lektorství - Hudební animace205KMTH
15SS3ZMetody a techniky dramatické výchovy v lektorství - Muzejní a galerijní

animace
Jana MACHALÍKOVÁ, Radek MARUŠÁK

205KMTM

Volitelné předměty oborové 205DVMK4-2016
LSZSNázev předmětuKód

rozsahkredityzakončenírozsahkredityzakončeníVyučující

10S2ZAutorsko - dramatizátorský seminář 1205ADV1
10S2ZAutorsko - dramatizátorský seminář 2205ADV2
20CS1Z20CS1ZCirkusová pedagogika205CPE
20S1Z20S1ZDialogické jednání volitelně205DIA
48S1Z48S1ZDivadelní dílna 1205DDL1
60S3ZKDivadelní dílna 2205DDL2

10S2ZDivadelní sporty a improvizace 1
Jana MACHALÍKOVÁ

205DSI1

10S2ZDivadelní sporty a improvizace 2205DSI2
22S1Z22S1ZDivadlo Forum205DFV
20S2ZDivadlo fórum205DFO1
22S1Z22S1ZDivadlo fórum volitelně

Jitka ROSENOVÁ
205DVFV

10S3ZDivadlo pro děti 1205DPE1
20S3ZDivadlo pro děti 1205DPD1

10S5ZKDivadlo pro děti 2205DPE2
Dramatická výchova a děti se SPU205SPU1

10SS+20P2Z10SS+20P2ZDramatická výchova online205DVON
3Z3ZDramatická výchova se seniory205DAS

20S1Z20S1ZDramatická výchova se seniory205DVS
1Z1ZDramatická výchova v mateřské škole205DVM1
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Volitelné předměty oborové 205DVMK4-2016 (pokračování)
LSZSNázev předmětuKód

rozsahkredityzakončenírozsahkredityzakončeníVyučující

15S1Z15S1ZDramatická výchova v profesionálním divadle205XDVP1
50S2ZDramatická výchova ve škole

Radek MARUŠÁK
205DVJ

50S3ZDramatická výchova ve škole 1205DVD1
22DS1ZDílna dramatické výchovy

Radek MARUŠÁK, Gabriela ZELENÁ SITTOVÁ
205DIDV

22DS1ZDílna zaměřená na dětské a mladé divadlo
Radek MARUŠÁK

205DIDM

1ZDějiny divadla volitelně
Jana PILÁTOVÁ

205DRAV

50S3ZDětská scéna 1205DES1
Edukace s loutkou 1205XED1

1Z1ZFilmově dramatická výchova205FDV
Hlas v pohybu, pohyb v hlasu205HPH1

1ZHlasová výchova - individuálně 10205HV10
1ZHlasová výchova - individuálně 3205HV3
1ZHlasová výchova - individuálně 5205HV5
1ZHlasová výchova - individuálně 7205HV7

1ZHlasová výchova - individuálně 8205HV8
1ZHlasová výchova - individuálně 9205HV9

22S1Z22S1ZInscenační a umělecko-pedagogické projekty nad rámec praxe
Radek MARUŠÁK

205IUP

1Z1ZInscenační práce s dětmi a mládeží205IPD
30S1ZIntegrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 1

Jana PILÁTOVÁ
205IKD1

30S3ZKIntegrační kreativní dílna: Handicap a krize jako výzva k tvořivosti 2
Jana PILÁTOVÁ

205IKD2

22S1ZInterpretace kostýmu na základě výtvarného díla
Alexandra ŠVOLÍKOVÁ

205INTK

20S2Z20S2ZJevištní projekt volitelně
Radek MARUŠÁK, Michaela VÁŇOVÁ

205JEV

10S3ZKritika dětského divadla a přednesu 1205KDR1
10S5ZKKritika dětského divadla a přednesu 2205KDR2

1Z1ZLiterárně dramatický seminář205LIT
10S1Z10S1ZLoutkářská propedeutika - animace 1205LPN1

10S1ZLoutkářské techniky 1
Karel VOSTÁREK

205LOT1

10S1ZLoutkářské techniky 2
Radek MARUŠÁK, Karel VOSTÁREK

205LOT2

1ZMladá scéna
Radek MARUŠÁK

205MLS

1Z1ZMluvní výchova - logopedie205MLV
8S1Z8S1ZMyšlení o divadle 1 - volitelné205MYS1

10S1ZPantomima 1205PAN1
10S1ZPantomima 2205PAN2

1Z1ZPraktikum dramatické výchovy - volitelné205PDV
Projekt divadla ve výchově205PDI1

2ZProjekt divadla ve výchově205PDI2
15S2ZPsychologické aspekty vyučování205PAV1
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Volitelné předměty oborové 205DVMK4-2016 (pokračování)
LSZSNázev předmětuKód

rozsahkredityzakončenírozsahkredityzakončeníVyučující

1Z1ZPsychosomatická dílna205PSY
12S1ZPěvecká a hlasová výchova 1205PHV1

15S1ZPěvecká a hlasová výchova 2205PHV2
15S2ZKPřednes 1205PEN1

15S3ZKPřednes 2205PEN2
25S2ZPříprava divadelní přehlídky 1205PDP1

25S2ZPříprava divadelní přehlídky 2205PDP2
1Z1ZRecitace - volitelně205REC

20S2ZRežijní práce v dětském souboru
Mariana ČÍŽKOVÁ

205XRP1

22S1Z22S1ZRozvoj hereckých dovedností
Aleš BERGMAN

205RHDK

2T2ZSborový zpěv
Radek MARUŠÁK

205SBZ

1Z1ZSite specific a dramatická výchova205SIT
15S1ZStorytelling205XST1
10S1ZTechnologie loutek - kurz 1205TLU1

10S1ZTechnologie loutek - kurz 2205TLU2
25S2ZTvorba koncepce dramacentra 1205TVK1

20S2ZTvůrčí psaní205XTP1
10S1ZVolba předlohy pro DV a DD 1205VLP1

10S3ZKVolba předlohy pro DV a DD 2205VLP2
1Z1ZZáklady akrobacie205ZAK1

2O1ZÚvod do práce s publíkem 1205PSPV1
2O1ZÚvod do práce s publíkem 2205PSPV2
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