Dc Anotace předmětu
Jméno předmětu: Diplomová magisterská práce
Typ předmětu (cvičení, seminář, přednáška, projekt atd.): písemná práce
Úroveň předmětu (bakalářský, magisterský stupeň, předmět základu oboru nebo osobní specializace):
Magisterský, základ oboru
Rok studia: 2
Semestr: ZS, LS
Počet přidělených kreditů: 16
Jméno vyučujícího: vedoucí práce
Cíle kurzu (očekávané cíle výuky a kompetence, které student získá, tedy co se v předmětu naučí, co
bude umět vykonávat, vědět atd.):
Student prokáže schopnost
- písemně reflektovat vlastní pedagogickou a uměleckou práci
- pracovat s odbornou literaturou a hledat v ní východiska pro vlastní praxi a její reflexi
- své pracovní hypotézy potvrdit nebo vyvrátit prokazatelným výzkumem sledovaných jevů
- nacházet nové souvislosti a poznatky a formulovat je ve vlastních závěrech
Předpoklady (např. absolvování některého předcházejícího předmětu, předchozí znalosti, dovednosti
a pod.):
Diplomová magisterská práce je teoretickým vyústěním všech znalostí a dovedností získaných
v průběhu magisterského stupně studia. Je shrnutím a propojením dosavadních praktických zkušeností
i teoretického studia. Předpokladem je absolvování všech předmětů základu oboru.
Obsah předmětu:
Vytvoření teoretické písemné práce na zvolené téma, propojující divadelní a pedagogickou práci,
studium odborné literatury a reflexi vlastní praxe s výzkumem. Témata a rozsah práce jsou stanovena
vždy pro daný akademický rok.
Doporučená literatura:
Umberto, E.: Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Praha 1997
Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu, Paido, Brno 2000
Pelikán, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů, Karolinum, Praha 1998
Ferjenčík, J.: Úvod do metodologie psychologického výzkumu, Portál, Praha 2000
Králík, O., Hertmann, J.: Základy statistiky pro pedagogy, Cerm, Brno 2000
literatura studovaná v předmětech teoretického základu
literatura vztahující se k tématu magisterské diplomové práce
Vyučovací metody:
Samostatná práce studentů a konzultace s vedoucím magisterské diplomové práce
Metody hodnocení:
Odevzdání diplomové magisterské práce je hodnoceno zápočtem a ziskem příslušného počtu kreditů,
diplomová magisterská práce je hodnocena podle klasifikační stupnice ECTS, známku navrhují
oponent a vedoucí diplomové práce ve svých písemných posudcích, konečná známka zahrnuje i
obhajobu diplomové magisterské práce.

