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Anotace předmětu
Seminář má za cíl připravit studenty diplomového ročníku k úspěšným obhajobám kvalitně zpracované diplomové
práce a k její adekvátní prezentaci. Studentům oděvního designu budou systematicky představeny principy
akademického psaní a specifického uměleckého výzkumu v úzké vazbě na jejich vlastní témata závěrečných prací.
Obecná metodologie tvorby teoretických textů bude následována konkrétními příklady z oblasti teorie módy a
designu, muzeologie a výstavnictví. V závěru semestru budou studenti pod vedením vyučujícího a za použití nabytých
poznatků připravovat výstavu svých závěrečných prací. Pravidelná účast na semináři je povinná, absence nesmí
přesáhnout 15%.
Požadavky
Design oděvu a obuvi – klauzurní projekt 3 (NM2)
Módní tvorba – klauzurní projekt 3 (NM2)
Osnova cvičení
1 – Obsah a forma diplomové práce a její kvalitativní a formální nároky
2 – Specifika uměleckého výzkumu, jeho metody, výzkumné otázky, hypotézy a jejich ověřování
3 – Obecná teorie módy jako prostředek formulace problémů i metoda specifického uměleckého výzkumu
4 – Problematika udržitelné módy v transdisciplinárním kontextu
5 – Prezentace výstupů teoretické přípravy diplomových prací
6 – Problematika vystavování módy a oděvu v (ne)sbírkotvorných institucích, odívání v kontextu kulturní
antropologie1
7 – Kurátorský koncept diplomové výstavy a její specifika v kontextu konkrétních uměleckých výstupů
8 – Praktická a provozní úskalí výstavy oděvu, architektura výstavy, grafické a PR koncepty
9 – Semestrální vyhodnocení předmětu, prezentace studentů, příprava k obhajobě
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Celky 1-6 jsou povinné pro všechny studenty a za jejich absolvování bude studentům udělena zkouška v hodnotě 2 kredity.
Celky 7-9 jsou povinné pro studenty Ateliéru designu oděvu a obuvi a budou ohodnoceny zápočtem za 1 kredit (Seminář
k diplomové práci). Pro ostatní studenty je absolvování těchto celků nepovinné a zápočet za Seminář k diplomové práci obdrží od
svých konzultantů (LHV).

