
TERMÍNY TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO 

BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH NENAVAZUJÍCÍCH 

STUDIJNÍCH OBORŮ 

pro akademický rok 2011/2012 
 

ČINOHERNÍ HERECTVÍ: 25. – 28. 1. 2001, 31. 1. – 4. 2. 2011  

 

MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ: 25. – 30. 1. 2011 

 

ČINOHERNÍ REŢIE A DIVADELNÍ DRAMATURGIE: 1. – 4. 2. 2011 

 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA: 25. – 26. 1. 2011 

 

TANEČNÍ PEDAGOGIKA: 4. 2. 2011 

 

SCÉNOGRAFIE: 31. 1. + 1. 2. 2011 

 

ROZHLASOVÁ A TELEVIZNÍ DRAMATURGIE A SCENÁRISTIKA: 1. 2. 2011 

 

JEVIŠTNÍ TECHNOLOGIE: 7. 2. 2011 

 

DIVADELNÍ  MANAŢERSTVÍ – příjem přihlášek do 28. 2. 2011 

 

 

Upozornění pro uchazeče na ty obory, jejich talentové přijímací zkoušky probíhají ve 

více dnech: 

 

Konkrétní datum konání přijímací zkoušky bude uvedeno v pozvánce, kterou uchazeč obdrží 

poštou na adresu trvalého bydliště (v současné době jsou rozeslány pozvánky na téměř 

všechny obory s výjimkou činoherního a muzikálového herectví – u těchto oborů se budou 

pozvánky zasílat začátkem ledna).  

 

Podklady pro talentové zkoušky jsou od začátku listopadu na této webové adrese: 

http://difa.jamu.cz/prijimaci-rizeni/podminky-talentovych-zkousek.html 

 

Rozdělení uchazečů do skupin pro účely přijímacího řízení je pevně dané – žádné přesuny 

mezi skupinami nejsou možné. 

 

Posuzování omluv nepřítomnosti u přijímací  zkoušky: 

 

Pokud se ze zdravotních důvodů nemůže uchazeč talentové přijímací zkoušky zúčastnit, zašle 

písemnou žádost o náhradní termín a přiloží lékařské potvrzení, a to nejpozději v den konání 

přijímací zkoušky. Po uplynutí data, ve kterém mělo k přijímacímu řízení dojít, nelze 

dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci přijímacího řízení a nelze uznat zdravotní 

problémy (v době přijímací zkoušky) jako důvod ke změně rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. 

 

Uchazeč, který se před konáním přijímací zkoušky (nejpozději v den konání) řádně omluví ze 

zdravotních důvodů (řádně doloženo lék. Potvrzením), může požádat o konání přijímací 

zkoušky v náhradním termínu. O rozhodnutí konat zkoušku v náhradním termínu, jakož i o 

termínu samém, bude uchazeč uvědoměn. 
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