
Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Komenského nám. 6, 662 15 Brno 
 
V Brně dne 2. 3. 2009 
Vyřizuje: J.Jarošová/tel. 542591605 
      jarosova@jamu.cz  
 
Informace pro absolventy bakalářského a navazujícího magisterského studia 
v akademickém roce 2008/2009 
 
Dodatek k diplomu 

- zašlete na adresu vala@jamu.cz takové doplňující informace o Vašem studiu /zahraniční 
stáže, výsledky soutěží, kurzy, profesní úspěchy/, ze kterých pak budou vybrány údaje 
 do Dodatku k diplomu -  termín do konce dubna.  

 
Indexy 
- odevzdáte na studijním oddělení k uzavření posledního ročníku studia – nejpozději 

 do 22. 5. 2009, resp. musí být  v SIS uzavřené všechny předměty. 
Po státní závěrečné zkoušce si indexy vyzvednete na stud. oddělení. 

 
Písemnou diplomovou/bakalářskou práci + na CD v souboru PDF 
- v pevné vazbě /+ CD v kapse desek/ v jednom vyhotovení včetně anotace  
     (v češtině i v angličtině vč. názvu) a s Vaším podpisem odevzdáte nejpozději do 15. 5. 2009  

přímo na příslušnou katedru – vedoucímu katedry nebo předem určené osobě. 
Současně s DP odevzdáte stručné písemné hodnocení vedoucího práce,  
které musí obsahovat prohlášení, že práce byla zpracována samostatně a bylo použito  
pouze uvedených pramenů. Vedoucí Vám také zapíše zápočty za předmět  
Diplomová/bakalářská práce do indexu (do SIS zapíšu já sama). 

      Oponentské posudky Vám budou zasílány elektronicky na Vaši školní adresu, příp.  
      je naleznete tištěné ve schránce v přízemí. 
 
CD koncertu a absolventského představení 
 
- mi odevzdá za každého absolventa Bc. Pejcha z AVS  (jestliže nebylo natáčení zajištěno jinak) 
 
Státní závěrečné zkoušky 
- se konají v týdnu od 1. 6. do 12. 6. 2009 tak, že v prvním státnicovém týdnu se budou konat  

pouze zkoušky z Pedagogiky a psychologie pro bakalářské obory a zkoušky z Filosofie 
umění pro navazující magistry. V druhém týdnu pak samostatně katedrální státní zkoušky a 
obhajoby DP a AP. Otázky k SZZ jsou vyvěšeny na informačním webu HF /sekce 
Dokumenty/. 
- časový harmonogram SZZ  dle kateder se jmenným rozpisem upřesním během května, 
sdělím opět e-mailem a zároveň vyvěsím na nástěnce studijního oddělení. 

Není možné měnit harmonogram!!!! 
Ke zkoušce se dostavíte v časové rezervě!!! 
 

O odklad konání SZZ 
 

- pouze z vážných rodinných nebo zdravotních důvodů, je nutno zažádat v termínu nejpozději 
do 22. 5. 2009 a zároveň se žádostí o odklad podat také žádost o přerušení studia od 1. 6. 2009 do 
30. 4. 2010. V této době nebudete studenty JAMU a nemáte práva vysokoškolského studenta. 
Náhradní termín SZZ bude možný v řádných termínech následujícího akademického roku – tzn. 
v červnu 2010!   
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Slavnostní předání diplomů – promoce  
 
- se uskuteční dne 30. června 2009 v aule Hudební fakulty JAMU. Oznamte, prosím, na 

studijním oddělení, zda se promoce zúčastníte nejpozději do konce května!! Poplatek za promoci, 
které činí 200,- Kč dle Rozhodnutí rektora JAMU o poplatcích, zaplaťte na studijním oddělení 
nejpozději v den SZZ, fotografování a videozáznam bude zajištěn za cenu, kterou zjistíte v den 
promoce u pozvané firmy k tomuto účelu. 
Harmonogram bude vyvěšen dle nahlášeného počtu studentů. Na promoci je nutné se dostavit 
vždy hodinu před stanoveným časovým termínem promoce k nácviku a prezenci. 
 
 
 
Absolventi jsou povinni včas vrátit všechny vypůjčené předměty – knihy, noty, skripta, 
CD, nástroje, klíče apod. a poté si nechají potvrdit  výstupní list (viz formuláře v kastlíku 
u studijního oddělení) od knihovny JAMU, správy majetku HF a kolejí Astorka.  
 

 
 
 
Absolventi bakalářského studia 

 
- se můžou přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu do 17. dubna 2009, směrnici  
o přijímacím řízení a elektronickou přihlášku ke studiu naleznou na www.jamu.cz –
http://hf.jamu.cz/studium/pro_uchazece.html. 

 
 
 
 

  
Další doplňující informace hledejte průběžně  
v e-mailové poště, příp. na nástěnce studijního 
oddělení. 
Dodržujte úřední hodiny na studijním oddělení, které 
budou pro absolventy rozšířeny. 
 
 
 
Formuláře si vyzvedávejte v poličce vedle studijního oddělení a řádně vypsané 
odevzdejte – jsou to :                              
 
• výstupní list 
• uplatnění absolventa (pro statistické účely) 
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