Realizace Magisterského projektu v rámci magisterského studia
Katedra PRODUKCE
Forma studia:
Samostatná práce studenta na jeho vlastním producentském projektu. Průběžné konzultace
s vedoucím dílny a vedoucím semináře.
Témata při konzultaci v rámci semináře:
-

Prezentace projektu
Cíle projektu
Schopnost zajistit realizaci projektu, zejména po kreativní a finanční stránce
Hledání obtížných / slabých míst projektu
Harmonogram plnění jednotlivých kroků, jejich plán a skutečnost. Pojmenování příčin
případných úspěchů nebo neúspěchů
Očekávání a předpokládané komerční efekty projektu
Způsoby, jak zajistit maximální uplatnění projektu a jeho uvedení / šíření

Student si zvolí Vedoucího konzultanta Magisterského projektu, kterého schválí vedoucí
semináře. Konzultant je zvolen vzhledem k tématu / směřování Magisterského projektu a
podporuje studenta v rámci jeho dvouletého studia v rámci pravidelných konzultací jeho
Magisterského projektu.
Student vypracuje časový harmonogram realizace projektu v rámci jednotlivých semestrů a
celého magisterského studia a tento harmonogram po schválení pedagogem se stává
závazným podkladem k hodnocení práce studenta.
V průběhu individuálních konzultací a společných setkání budou hledány řešení jednotlivých
problémů. V případech, kdy vzniknou v průběhu přípravy a realizace některého
Magisterského projektu situace, které mohou zásadním negativním způsobem ovlivnit další
vývoj, bude společně stanovena míra zodpovědnosti studenta.
Pokud dojde k zániku některého z Magisterských projektů, může student po konzultaci
vypracovat projekt nový.
Návazně na seminář k realizaci Magisterského projektu může student, nejpozději do konce
druhého semestru magisterského studia, předložit vedoucímu KP písemný materiál, ve
kterém bude podrobně definovat, co si on sám představuje pod pojmem můj „dokončený“
Magisterský projekt (viz příslušný předmět v KOSu). Tento materiál bude posouzen komisí
(vedoucí KP a vedoucí Dílny), a buď bude přijat, nebo doplněn a přijat, nebo odmítnut pokud dojde k odmítnutí a Magisterský projekt nebude dokončen, je povinností studenta
doplnit si chybějící kredity prací na společných cvičeních FAMU).

Přijatý materiál bude sloužit jako dohoda mezi studentem a školou o Magisterském projektu
a jeho dokončení. Na závěr čtvrtého semestru magisterského studia zhodnotí komise, zda
byla kritéria naplněna, zda byl Magisterský projekt v rámci magisterského studia dokončen.
Komise bude složena z vedoucích jednotlivých dílen KP a vedoucího KP.
Dokončený Magisterský projekt se může volitelně stát součástí Státní závěrečné zkoušky
v rámci obhajoby absolventského výkonu.
Hodnotící metody a kritéria:
-

Podmínkou udělení zápočtu za seminář jsou průběžné konzultace o postupu prací na
projektu a celkový objem odvedených prací
Na každý semestr je nutno vypracovat nový harmonogram prací.
Zápočet bude udělen po splnění vzájemně odsouhlaseného (mezi pedagogem a
studentem) harmonogramu prací na Magisterském projektu v rámci příslušného
semestru.
Hodnocena bude kvalita a množství odvedené práce.
Pokud student nebude schopen prokázat dostatečný objem a kvalitu práce
(v průběhu semestru) na svém Magisterském projektu, nemůže dostat zápočet.

Při dokončení Magisterského projektu student provede prezentaci projektu a je hodnocena
kvalita a náročnost práce, kterou na projektu vykonal.
Poznámka:
V průběhu magisterského studia má student možnost zúčastnit se „Soutěže o podporu
Magisterských projektů", kterou Katedra produkce vyhlašuje.

