
STUDIJNÍ ODDĚLENÍ
Divadelní fakulty Janáčkovy akademie múzických umění v Brně

INFORMACE K P ROMOCÍM, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 
25. ZÁŘÍ 2015 DLE NÍŽE UVEDENÝCH ROZPISŮ

Absolventi studia dostaví k nácviku a prezentaci do místnosti č. 202 takto:

- skupina č. 1 v 930 hod. (oficiální zahájení v 1000 hod.),

Absolvent,  který  neprokáže úhradu poplatku  za promoce (Kč 200,--),  nebude se 
moci  promoce  zúčastnit!  Složenky  potřebné  na  úhradu  tohoto  poplatku  jsou 
k dispozici na studijním oddělení fakulty, informace o platbě poplatku přes internetové 
bankovnictví jsou k dispozici na webu fakulty (stránky DIFA – Studium – Bankovní 
spojení pro platby; do zprávy pro příjemce uveďte „Promoce DIFA“).

Podmínkou pro vydání VŠ diplomu je řádně vyplněný výstupní list! K dispozici na 
studijním oddělení fakulty nebo na webových stránkách fakulty. Výstupní list nemusí 
předkládat  absolventi  bakalářského  stupně  studia,  kteří  pokračují  ve  studiu 
navazujícím.

Student-absolvent, který již nyní ví, že se promočního ceremoniálu nezúčastní, 
nechť tuto skutečnost neprodleně oznámí na studijním oddělení!
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PROMOCE

absolventů bakalářského, magisterského a doktorského studia 
Divadelní fakulty JAMU v Brně

se uskuteční

v pátek 25. září 2015 v místnosti č. 202

skupina č. 1    - začátek ve 1000 hod. 
      nácvik 9:30

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Dramatická výchova
Divadelní manažerství
Jevištní technologie

Mazíková Paulína

Tučková Michaela

Hamouz Martin

Rozhlasová a televizní
dramaturgie a scenáristika

Patíková Nikol

Votýpka Jakub 

NAVAZUJÍCÍ 
MAGISTERSKÉ STUDIUM

Divadlo a výchova

Divadelní dramaturgie
Audiovizuální tvorba a 
divadlo

Macková Michaela

Menclerová Kateřina

Kauppinen Otto 

Lakotová Barbora

Nábělek Lukáš

Světelný Design Olšar Václav

Rozhlasová a televizní
dramaturgie a scenáristika

Steininger Marek 

MAGISTERSKÉ STUDIUM
Činoherní herectví Janošek David

Ondráček Daniel

MAGISTERSKÉ STUDIUM
Muzikálové herectví Bábor Ondřej

Mikulová Katarína
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DOKTORSKÉ STUDIUM Dramatická umění Gotthard Pavel
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