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Expresionismus v mezioborovém kontextu I: -/5, -/- Z, Zk 

Expresionismus v mezioborovém kontextu II: -/-, -/5 Z, ZK 

 

 
 Německý expresionismus a jeho umělecký jazyk jsou poměrně častým tématem studií literárně 

vědných, filmovědných, uměnovědných a jiných. Cílem společného semináře Katedry filmových studií a Ústavu 

germánských studií však bude seznámit posluchače s německým expresionismem v maximální možné šíři, tj. se 

snahou popsat expresionistickou literaturu, film, divadlo, výtvarné umění, hudbu a další umělecké žánry. Proto 

se budou na semináři ve značné míře podílet nejen literární a filmoví historici z obou zmíněných ústavů, ale i 

řada zaměstnanců ostatních ústavů FF UK (teatrologů, filosofů atd.) a zaměstnanců dalších institucí (mj. 

Národní galerie). 

 

Atestace semináře 

 

 Seminář je dotován zápočtem a zkouškou, které nelze získat odděleně. Každý absolvent, který má 

zájem o získání zápočtu, tedy musí získat i zkoušku a vice versa. Podmínkou k udělení zápočtu je: 

 

i) účast na přednáškách a projekcích a aktivní participace na diskusích 

 

a 

 

ii) přednesení krátkého informačního referátu (5 min) k jednomu z fimů a moderování diskuse po něm. Referát i 

témata diskuse je nutno předem konzultovat s jedním z vedoucích kursu 

 

Podmínkou k získání zkoušky je: 

 

i) sepsání seminární práce (10-15 stran) na téma korespondující s látkou semináře. Téma je nutno konzultovat s 

vybraným vedoucím či hostem semináře, který bude i hodnotitelem práce. 

 

nebo 

 

ii) vytvoření českých titulků ke zvolenému filmu po dohodě s vedoucími semináře. Titulky musí být dodány 

vedoucím semináře před projekcí tohoto filmu. 

 

Filmy 

 

 Promítané filmy jsou proti podpisu k zapůjčení u sekretářky Ústavu germánských studií p. Rybenské. 

Zde uložené kopie slouží přednostně pro referenty a (případné) zájemce o tvorbu titulků. Každý, kdo si film 

zapůjčí, ručí svým životem a ctí za to, že budou filmy k dispozici pro ostatní (referenty, výrobce titulků) a 

zejména v den jejich projekce. 

 

Literatura 

 

 Literatura, kterou je možno užít k přípravě referátů a vypracovávání prací se (stejně jako program 

semináře) nachází na systému Elektra (http://elektra.ff.cuni.cz/) pod Studijní texty > Ústav germánských studií > 

2012/2013_ZS. Poté na liště "Vyhledávání" s heslem "Expresionismus".  

http://elektra.ff.cuni.cz/studijni-texty/ustav-germanskych-studii/
http://elektra.ff.cuni.cz/studijni-texty/ustav-germanskych-studii/2012-2013_zs/

