
Termíny státních závěrečných  zkoušek (řádných a opravných) 

září 2011 

 
Divadlo a výchova (navazující magisterské studium): 
12. 9. 2011, učebny DV – teorie divadla, teorie divadla a výchovy, obhajoby diplomových prací a 
uměleckých výkonů 
 
Dramatická výchova (bakalářské studium): 
7. 9. 2011, učebny DV – didaktika, teorie divadla 
8. 9. 2011, učebny DV - psychologie, pedagogika 
13. 9. 2011, učebny DV – obhajoby bakalářských prací a uměleckých výkonů 
 
Dramatická výchova (bakalářské studium v kombinované formě): 
10. a 11. 9. 2001, učebny DV – DSD, DČD, Teorie divadla 
30. 9. – 2. 10. 2011, učebny DV – psychologie, pedagogika, didaktika DV 
 
Scénografie (bakalářské + navazující magisterské studium): 
12. 9. 2011 od 11:00 hodin, ateliér scénografie – Bayerova ul.  
 
Muzikálové herectví (magisterské nenavazující studium): 
13. 9. 2011 od 10:00 hodin, uč. č. 106 
 
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (magisterské nenavazující studium): 
13. 9. 2011 od 9:00 hodin, uč. č. 107 
 
Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika (bakalářské studium): 
14. 9. 2011 od 9:00 hodin, uč. č. 107 
 
Divadelní manažerství (bakalářské + navazující magisterské studium) a Jevištní 
technologie (bakalářské studium): 
16. 9. 2011 od 8:30 hod., uč. č. 104 v pořadí: DM bc. - DM mg. - JT bc. 
 
Činoherní režie a Divadelní dramaturgie (navazující magisterské studium, ateliér prof. 
PhDr. Václava Cejpka): 
23. 9. 2011 od 9:00 do 14:00 hod., uč. č. 106 
 
Činoherní režie a Divadelní dramaturgie (bakalářské studium, ateliér prof. PhDr. Josefa 
Kovalčuka): 
14. 9. 2011 od 10:00 hodin, uč. č. 106 
 
Taneční pedagogika: 
9. 9. 2011 od 9:00 hodin, taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3 
 
Teorie a metody herecké tvorby: 
15. 9. 2011 od 8:30 hodin, uč. č. 106 
 
 
Termíny obhajob a státních závěrečných zkoušek pro obory 
 
činoherní režie a divadelní dramaturgie – ateliér prof. Mgr. Petra Oslzlého, 
klaunská scénická a filmová tvorba – ateliér Mgr. Pierra Nadauda, 
činoherní herectví – ateliér Oxany Smilkové a 
audiovizuální tvorba a divadlo – ateliér Mgr. Aleše Záboje 
 
budou zveřejněny jakmile o jejich konání bude studijní oddělení informováno. 


