Podmínky pro přijímací řízení
pro akademický rok 2021/2022
DOKTORSKÉ STUDIUM
studijní program „Dramatická umění“

V Brně, 19. května 2020

1. Pro akademický rok 2021/2022 nabízíme ke studiu tento obor doktorského studijního
programu

Název oboru
Dramatická umění

Délka studia
4 roky

AKVO
8203V085

Obvyklý počet přijímaných uchazečů pro doktorský studijní program „Dramatická umění“ je 5
studentů.

2. Přílohy k přihlášce ke studiu:
Příloha č. 1 – povinná příloha – koncepce, vložte strukturovanou koncepci svého doktorského
projektu podle následující osnovy (celkový rozsah 15 000 – 18 000 znaků – vyjma posledního bodu
h):
a)
b)
c)
d)
e)

Název
Stručně charakterizujte téma výzkumu. (rozsah 2 000 - 3 000 znaků)
Co je záměrem bádání, jaké si kladete výzkumné otázky?
Jaké přístupy a metody chcete použít při svém výzkumu?
Čím by výsledky vašeho bádání (výzkumu) mohly být přínosné pro akademickou obec,
odbornou veřejnost nebo tvůrčí praxi?
f) Uveďte předpokládané fáze výzkumu.
g) Stručný popis osobní motivace k výzkumu. Jak by tento výzkum mohl obohatit Váš profesní
rozvoj?
h) Zdůvodněný soupis relevantní literatury.
Příloha č. 2 – povinná příloha – strukturovaný životopis.
Příloha č. 3 – povinná příloha – sken kopie dokladu (diplomu) o absolvování magisterského stupně
studia.
Příloha č. 4 – nepovinná příloha – vložte svoji magisterskou diplomovou práci ve formátu *.pdf
nebo *.doc.
Příloha č. 5 – nepovinná příloha – vložte podle vlastního uvážení soubor s doklady o Vaší umělecké
praxi (obdržená ocenění, recenze apod.).
Pozn.: pokud uchazeč nevloží magisterskou diplomovou práci v elektronické podobě jako přílohu
k přihlášce, musí ji předložit v tištěné podobě během přijímacího pohovoru. Tato práce mu bude po
přijímacím pohovoru vrácena.

3. Předpoklady pro přijetí ke studiu
-

ukončené magisterské studium v oboru dramatická umění nebo v příbuzném oboru;
schopnost samostatné tvorby a její teoretické reflexe;
schopnost samostatného výzkumu umění, výzkumu uměním (artistic research) či výzkumu
pro umění;
minimální úroveň znalosti anglického jazyka je B1.

Pozn.: za příbuzný obor magisterského stupně studia je považován takový obor, jehož výstupy (získané
znalosti a dovednosti studenta, jeho profesní vybavenost a zaměření) odpovídají výstupům
magisterského stupně studia stejného oboru; pro posuzování příbuzného oboru slouží akreditace MŠMT
(popis oboru studia) nebo „Dodatek k diplomu“ (Diploma Supplement); fakulta si může vyžádat další
materiály (studijní kartu, výkaz o studiu, anotace předmětů studia apod.).

4. Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky)
Při přijímání cizinců ke studiu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních
smluv, jimiž je Česká republika vázána.
V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti – cizinci
– tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, jsou povinni složit
ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF JAMU (zkouška je zpoplatněna
částkou 3 000 kč) a předložit potvrzení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle
stanovených podmínek nejpozději v den přijímací zkoušky na DF JAMU. Uznány mohou být též zkoušky
odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro
cizince), a rovněž maturitní zkouška z českého jazyka složená v ČR. Požadována je úroveň B1 podle
SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

5. Termíny podání přihlášky
Uchazeči o studium v doktorském studijním programu „Dramatická umění“ podávají přihlášky ke
studiu do 31. května 2021.

6. Způsob podání přihlášky
„Elektronickou přihláškou“ – uchazeči vyplní formulář v aplikaci „E-PŘIHLÁŠKA“ v Informačním
systému JAMU http://is.jamu.cz.
POZOR
DF JAMU akceptuje pouze přihlášky založené v Informačním systému JAMU.

7. Průběh přijímacího řízení
Přijímací řízení na doktorské studium je jednokolové. Přijímací zkouška probíhá formou pohovoru nad
zaslanými a předloženými materiály; v pohovoru jsou zjišťovány odborné a tvůrčí předpoklady pro
studium zvoleného oboru, především schopnost teoretické reflexe umělecké tvorby.

8. Termíny přijímacího řízení
Přijímací zkouška se koná 26. a 27. června 2021.
Uvedená data jsou orientační, fakulta má právo na změnu časového rozmezí, ve kterém přijímací řízení
proběhne; o přesném termínu konání přijímací zkoušky se uchazeči dozví v pozvánce k přijímacímu
řízení.

9. U přijímací zkoušky se prověřuje:
Zkouška probíhá formou pohovoru nad dodanými podklady (především koncepcí budoucí disertační
práce) a uchazeč také složí jazykovou zkoušku z angličtiny.
Během pohovoru se zjišťuje zejména odborná způsobilost uchazeče pro studium doktorského
studijního programu a odborná kvalita zamýšleného doktorského výzkumu. Toto je posuzováno v první
řadě podle kvality formulací jednotlivých bodů předložené písemné koncepce.
Písemná zkouška zjišťuje jazykovou vybavenost uchazeče: jeho schopnost odborného vyjadřování
v angličtině na zadané téma.

10. Způsob hodnocení výsledků přijímacích zkoušek a vyrozumění uchazečů
Přijímací zkoušky hodnotí přijímací komise jmenovaná děkanem fakulty v souladu s ustanoveními
platného Zákona o vysokých školách a Statutem JAMU. Komise na základě posouzení odborných kvalit
uchazečů a jejich projektů doktorského výzkumu navrhuje děkanovi jejich přijetí či nepřijetí ke studiu.
Přijímací zkoušky se hodnotí bodovým systémem. Maximální počet dosažených bodů je 100, minimální
počet pro přijetí je 70 bodů.
Po přijímacích zkouškách dostávají uchazeči rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu
doporučeně na adresu trvalého bydliště.
Výsledky zveřejněné na webových stránkách fakulty (http://is.jamu.cz) mají jen informativní charakter,
závazné je pouze písemné rozhodnutí děkana fakulty, které bude všem uchazečům zasláno (jak je
uvedeno výše) – PROTI VÝSLEDKU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ZVEŘEJNĚNÉMU PŘEDBĚŽNĚ V INFORMAČNÍM
SYSTÉMU JAMU A NA WEBU DIVADELNÍ FAKULTY SE TEDY NELZE ODVOLAT!!!

11. Administrativní poplatek
Uchazeč uhradí administrativní poplatek za přijímací řízení ve výši 870,- Kč. Bližší informace naleznete
v Informačním systému JAMU při vyplňování přihlášky ke studiu.
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.
870,- Kč).
Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, se
nevrací!

12. Způsob posuzování omluv nepřítomnosti u přijímací zkoušky a možnost konání
zkoušky v náhradním termínu
Pokud se ze závažných důvodů (zejména zdravotních) uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce,
doloží důvod své omluvy (v případě zdravotních důvodů lékařské potvrzení), a to nejpozději do začátku
konání přijímací zkoušky (lze zaslat e-mailem i v případě, že tento den připadá na sobotu či neděli,
lékařské potvrzení uchazeč dodá ihned následující pracovní den).
Po vykonání přijímací zkoušky nelze dodatečné lékařské potvrzení akceptovat a v rámci odvolacího
řízení nelze uznat zdravotní problémy v době konání přijímací zkoušky jako důvod ke změně rozhodnutí
o nepřijetí ke studiu.
Jestliže se uchazeč ̌ nemohl zúčastnit přijímací ́ zkoušky v řádném termínu ze závažných a doložených
důvodů̊, zejména zdravotních, může do 3 dnů ode dne, kdy měl zkoušku konat, požádat děkana o
náhradní ́ termín přijímací ́ zkoušky. Na náhradní ́ termín nemá́ uchazeč ̌ nárok. Vyhoví-li děkan žádosti,
určí uchazeči náhradní termín přijímací zkoušky; nevyhoví-li děkan žádosti, uvede stručné důvody. O
vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn. Proti vyrozumění není opravný prostředek přípustný.

13. Různé
a) Pozvánka k přijímací zkoušce a případné další upřesnění požadavků bude vložena do aplikace Epřihláška nejpozději 20 dnů před jejím konáním.
b) 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
automaticky nevracejí – v případě zájmu je možné si je vyzvednout nejpozději 1 měsíc po daném kole
přijímacích zkoušek.
c) Uchazeči mají právo (po dohodnutí termínu s referentkou studijního oddělení) nahlédnout v
průběhu odvolací lhůty na studijním oddělení do svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí.
d) Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, uchazeči si je řeší
individuálně.
e) Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok na ubytování ve vysokoškolské koleji
JAMU.

14. Způsob sestavení zkušebních komisí a vymezení jejich povinností
Zkušební komise pro jednotlivé obory studia 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 etických, pedagogických a
metodických zásad a postupů; regulérní přípravu a průběh přijímací zkoušky v souladu s příslušnými
zákony a vnitřními předpisy JAMU; vyhodnocení výsledků jednotlivých kol přijímací zkoušky v souladu
s bodovým systémem, který je pro daný obor zpracován, a to bezprostředně po ukončení příslušného
kola přijímacích zkoušek; zajištění práva jednotlivých uchazečů na patřičné zacházení s osobními údaji
a informacemi o samotném průběhu přijímací zkoušky.

15. Změna organizace studia
Na základě novely zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění, dochází od 1.9. 2016
postupně k přechodu od stávajících studijních oborů k novým šířeji definovaným studijním
programům. Je proto vysoce pravděpodobné, že v případě přijetí ke studiu na fakultu dojde v průběhu
vašeho následujícího studia k redefinování obsahu studijních programů a případně jejich následného
členění na specializace. O všech budoucích změnách budete v případě přijetí ke studiu včas
informováni.

Adresa DF (pro odeslání přihlášky + kontakt na případné dotazy): DF JAMU, Mozartova 1, 662 15
Brno; tel.: 542 591 347; e-mail: drlikova@jamu.cz; web: http://difa.jamu.cz

