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Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) – tento údaj se píše na složenku: 
JAMU v Brně, Beethovenova 2, 662 15  Brno  
 
Adresa DIFA (pro odeslání přihlášky + kontakt na případné dotazy): 
DIFA JAMU,  Mozartova 1, 662 15  Brno; tel.: 542 591 303; fax: 542 591 352;  
e-mail: oulehlova@jamu.cz;  web: http://difa.jamu.cz 
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1. Divadelní fakulta JAMU v Brně přešla akademickým rokem 2003/2004 na třístupňový systém studia. V současné 
době jsou na Divadelní fakultě vyučovány obory v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu 
„Dramatická umění“ (divadelní manažerství se zaměřením na produkční management, činoherní režie, divadelní 
dramaturgie, scénografie, rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika – všechny v prezenční formě; dramatická 
výchova/divadlo a výchova – v prezenční i kombinované formě; taneční a pohybové divadlo a výchova – 
v kombinované formě; výchovná dramatika pro Neslyšící – bakalářský stupeň prezenčně, navazující magisterský 
prezenčně i kombinovaně, obory pouze bakalářské (klaunská scénická a filmová tvorba, divadelní manažerství se 
zaměřením na jevištní management a technologie), obor pouze magisterský navazující dvouletý (audiovizuální tvorba a 
divadlo, světelný design), obory pouze magisterské nenavazující čtyřleté (činoherní herectví, muzikálové herectví), obor 
pouze magisterský nenavazující pětiletého studijního programu „Taneční umění“ (taneční pedagogika – realizovaný 
v kombinované formě) a obor doktorského studia „Dramatická umění“ v prezenční i kombinované formě). 

 
Pro akademický rok 2015/2016 nabízím fakulta dodatečně, vzhledem k malému počtu zájemců, ke studiu tento obor: 
 
I. Doktorský  studijní program  „Dramatická umění“ prezenční i kombinovaná forma studia: 
 Dramatická umění       4 roky  8203V000 

 
2.  Povinné přílohy k přihlášce ke studiu: 

• xerokopie maturitního vysvědčení;  
• dále xerokopie dokladu (diplomu) o absolvování magisterského stupně studia (uchazeči, kteří jej ještě nemají, 

dodají ho nejpozději v den konání přijímací zkoušky – v opačném případě jim nebude umožněno přijímací zkoušku 
vykonat); 

• strukturovaný životopis; 
• uchazeči o studium doktorského studijního programu zašlou společně s přihláškou několikastránkovou koncepci 

budoucí disertační práce (ta musí obsahovat především téma práce, představu o metodách jejího zpracování a 
přehled odborné literatury k tématu); dále při přijímacím řízení uchazeči rovněž předloží svou magisterskou 
diplomovou práci. 

 
3. Termín podání přihlášky ke studiu: 20. 9. 2014 

Upozornění pro uchazeče o studium – toto datum je dnem, ke kterému musí být přihláška ke studiu doručena na 
studijní oddělení fakulty (uchazeči přihlášku nechť doručí na studijní oddělení osobně nebo zašlou poštou v předstihu 
tak, aby bylo zaručeno, že k uvedenému datu bude přihláška k dispozici přijímací komisi). Nedodržení výše uvedeného 
termínu bude mít za následek vrácení přihlášky a nemožnost vykonat přijímací zkoušku. 

 
 
4. Způsob podání přihlášky: 

Uchazeči vyplní formulář „E-PŘIHLÁŠKA“ na webových stránkách JAMU http://is.jamu.cz; formulář je poté nutné 
uložit (!!!), vytisknout, podepsat a spolu s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení (Kč 560,-; viz čl. 8) a 
s předepsanými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na studijní oddělení DIFA JAMU, Mozartova 1, 662 15  Brno.  

 
pozn.: DIFA JAMU akceptuje pouze přihlášky založené v Informačním systému;  v případě podání přihlášky na 
jiném než uvedeném oficiálním formuláři bude přihláška považována za neplatnou a bude uchazeči o studium 
vrácena.  

 
 
5. Průběh přijímacího řízení: 

• přijímací zkouška probíhá formou  rozhovoru nad zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou 
zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro studium zvoleného oboru, především schopnost teoretické reflexe 
umělecké tvorby; 

• uchazeč v rámci přijímacího pohovoru taktéž prokáže znalost jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, 
francouzština, ruština). 

 
6.  Termín přijímací zkoušky: 25. 9. 2014 (přesný čas a místnost, ve které bude přijímací pohovor probíhat, obdrží 

uchazeč prostřednictvím e-mailové korespondence). 
 
7.  Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů 

Přijímací komise dle přijímacího pohovoru zhodnotí všechny uchazeče, kteří vykonali přijímací zkoušku – výsledky 
přijímacího pohovoru zanese do protokolu přijímacího řízení a navrhne děkanovi k přijetí takový počet uchazečů, aby 
vyhovoval kapacitním možnostem fakulty.  
Výsledky přijímací zkoušky budou následně zveřejněny na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz). Výsledky na 
tomto místě uvedené mají jen informativní charakter; závazné je pouze písemné rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí, 
které je každému uchazeči zasláno na adresu trvalého bydliště. Proti výsledkům, uveřejněným na webových stránkách 
fakulty se nelze (díky jejich informativnímu charakteru) odvolat!  
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8. Administrativní poplatek: 
Za účast na přijímací zkoušce uchazeč uhradí poplatek ve výši Kč 560,--.. Útržek složenky (poukázka typu A či kopie 
výpisu z bankovního účtu) o zaplaceném poplatku zašle uchazeč současně s přihláškou ke studiu na adresu fakulty 
(viz. str. 2 – kontaktní informace). Potvrzení o úhradě poplatku uchazeči vlepí do prostoru na přihlášce k tomu 
určenému nebo přiloží potvrzení o provedené bezhotovostní transakci (oznámení o zadání příkazu k úhradě/kopie 
jednorázového příkazu k úhradě/oznámení o domácí platbě NENÍ dokladem potvrzujícím úhradu poplatku)! 

 

Informace pro platbu: 
• číslo účtu 27 – 0493900217 / 0100 u Komerční banky Brno – město; 
• adresa majitele účtu: JAMU v Brně, Beethovenova 2, 662 15 Brno; 
• variabilní symbol: 3920; konstantní symbol: 0379 (viz vzor složenky – bod 16). 

 
Bankovní spojení pro platby ze zahraničí (převodem z účtu) jsou následující: 

 Číslo účtu: 27-0493900217/0100 
 IBAN: CZ7701000000270493900217 
 SWIFT: KOMBCZPPXXX 
 Komerční banka a.s., regionální pobočka Brno; Náměstí svobody 21, PSČ 631 31 
 Variabilní symbol: 3920 
 

Uchazeči ze zahraničí uhradí poplatek buď přímo v českých korunách, nebo v zahraniční měně tak, aby 
výsledná částka po odečtení všech poplatků za směnu zahraniční měny byla částkou požadovanou (tj. Kč 560,- ). 

  
 Pro úhradu poplatku prostředním poštovní poukázky použijte pouze poukázku typu A (nikoliv C – ta je určena pro 

výplatu poukázané částky do vlastních rukou!!!). Potvrzení o úhradě administrativního poplatku (výpis z účtu nebo 
ústřižek složenky) zašlete spolu s přihláškou a potřebnými přílohami na adresu studijního oddělení DIFA JAMU, Brno, 
Mozartova 1, 662 15. 

 Žádáme uchazeče, aby při zadávání plateb uváděli pouze to, co je po nich požadováno výše (neuvádějte rodná 
čísla apod.)!!! 

 
Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se nevrací!        

 
9.  Různé 

a) Přihlášky ke studiu (včetně příloh) se nepřijatým uchazečům (ani uchazečům, kteří se k přijímací zkoušce 
nedostavili) nevracejí, ani se nepřevádějí na jinou vysokou školu, zůstávají v archivu fakulty. Po uplynutí doby 
stanovené k archivaci budou protokolárně skartovány. Dodané materiály se také nevracejí – v případě zájmu je 
možné si je vyzvednout nejpozději 1 měsíc po daném kole přijímacích zkoušek. 

b) Uchazeči mají právo po obdržení rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky na základě žádosti (a po dohodnutí 
termínu s referentkou studijního oddělení) nahlédnout v průběhu odvolací lhůty na studijním oddělení do svých 
materiálů, které měly význam pro rozhodnutí. 

c) Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné. Každý si ho tedy řeší 
individuálně. 

d) Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji JAMU.  
 
10.  Způsob sestavení zkušebních komisí a vymezení jejich povinností 

Zkušební komisi a jmenuje děkan fakulty z řad pedagogů příslušných oborů, případně přizvaných odborníků. Současně 
ustavuje předsedu každé komise, který děkanovi garantuje: 
• patřičnou obsahovou kvalitu přijímací zkoušky, respektování správných pedagogických a metodických zásad a 

postupů; regulérní přípravu a průběh přijímací zkoušky v souladu s příslušnými zákony a vnitřními předpisy JAMU 
• zajištění práva jednotlivých uchazečů na patřičné zacházení s osobními údaji a informacemi o samotném průběhu 

přijímací zkoušky 
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