
 

 

 

V Brně dne 25. 6. 2020 

 

 

Obsah talentové zkoušky 

 pro akademický rok 2023/2024 

ČINOHERNÍ REŽIE a  

DIVADELNÍ DRAMATURGIE 

(společné pro obě specializace) 

1.kolo 

Uchazeč do termínu 9. 1. 2023 nahraje jako přílohu č. 3 do IS: 

 

1. Analýzu dvou z uvedených divadelních her: 

Sofoklés: Antigona 

Nikolaj Vasilijevič Gogol: Revizor 

Friedrich Dürrenmatt: Fyzikové  

Florian Zeller: Otec (hra dostupná na https://df.jamu.cz/prijimaci-rizeni/ ) 

Každá z analýz by si měla všímat důležitých složek dramatického textu, jako například: tématu, 

dramatické situace, fabule a syžetu, práce s dialogem, charakteristiky jazykových prostředků; 

dále by měla obsahovat úvahu, v čem by mohla spočívat aktuálnost hry pro současného diváka 

apod. Rozsah analýz: maximální rozsah 9000 znaků – včetně mezer každá.  

2. Vlastní představu o inscenování jednoho z analyzovaných dramatických textů  (tj. jakými 

prostředky bych hru inscenoval/a, popsat vlastní vizi), včetně vizuální představy (nákres, kresba 

některých situací). Maximální rozsah 4500 znaků – včetně mezer. 

 3. Esej na téma: „Člověk si nemá stýskat na svou dobu, ano, doba je zlá, ale jsme tady, 

abychom ji zlepšili.“ 

Maximální rozsah 3600 znaků včetně mezer.  

 

https://df.jamu.cz/prijimaci-rizeni/


 

 

 

 

 

 

 

4. Rozbor divadelní inscenace (nebo televizního přepisu divadelní inscenace), kterou jste v 

poslední době viděl/a/ - (Maximální rozsah 1800 znaků – včetně mezer).   

 

Uchazeči dále přiloží vlastní literární či jinou uměleckou tvorbu (záznamy vlastních inscenací či 

filmů, výtvarných děl, apod.). Důležitá není kvantita, ale kvalita dodaných ukázek. 

 

V rámci přijímacího řízení bude dále prověřován: 

a) kulturní rozhled uchazeče, včetně znalostí významných uměleckých děl minulosti i 
současnosti, 

b) znalost divadelních her i divadelních inscenací,  
c) talentové předpoklady – schopnost napsat příběh na určené téma 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Dodržujte prosím rozsah – počty znaků (včetně mezer) předepsaný u 

povinných písemných materiálů v bodech 1–4. Nejde o kvantitu, ale o kvalitu, též o schopnost 

vyjádřit se v zadaném rozsahu – větší rozsah psaného textu není kladem! 

 

Vzhledem k náročnosti přijímacího řízení počítejte s tím, že přijímací zkouška potrvá celý den.                                

POZOR: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ JE DVOUKOLOVÉ! 


