Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Směrnice rektora
k přijímacímu řízení na ak. rok 2004/2005
v navazujícím magisterském studijním programu
Tato směrnice rektora vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších změn,
(dále jen zákon o VŠ), dále z vyhlášky č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při
zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách ve znění vyhlášky č. 276/2004 Sb.
A. Vzhledem ke specifice vysoké umělecké školy podtrhuji význam zkoušky talentových
nebo odborných předpokladů jako základu přijímací zkoušky a vyžaduji důkladné
zpracování všech součástí přijímacího protokolu v této oblasti.
B. V souvislosti s výše uvedenou vyhláškou a jejím terminologickým výkladem a uplatněním
na naší vysoké umělecké škole zdůrazňuji, že jedinou písemnou součástí
přijímací zkoušky na JAMU je vědomostní test. Při jeho nastavení a vyhodnocení i
dodatečném zveřejnění je třeba respektovat zmíněnou vyhlášku, a to § 1 a § 4 ods.
1 písm. a-d., v souladu se specifickými požadavky jednotlivých studijních oborů.
Další písemnosti (např. vlastní literární či jiná umělecká tvorba, analýzy, koncepce,
psychologické či jazykové testy, diktáty aj.) nejsou exaktně zpracovatelné a slouží pouze
jako doprovodné orientační podklady ke zkoušce talentových či odborných předpokladů.
C. Současně se zveřejněním výsledků přijímacích zkoušek budou na úředních deskách fakult
upřesněny podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají
význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ. Celoškolsky
vymezuji pro tuto možnost lhůtu 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
ke studiu. Žádost o nahlédnutí do uvedených materiálů musí být podána děkanátu fakulty
písemně; studijní oddělení sdělí písemně žadateli termín, kdy se může k tomuto úkonu
dostavit, a zajistí přítomnost pedagoga odpovědného za průběh přijímacího řízení v daném
studijním oboru.
D. Termín skončení přijímacího řízení v navazujícím magisterském studijním programu,
uskutečněného v průběhu června a července 2004, je dán dnem posledního vyjádření
rektora JAMU k odvoláním proti nepřijetí, nejzazším datem skončení přijímacího řízení
je však 4. říjen 2004.

E . Kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky
nebo její části, jsou předem definovány
protokolem o přijímacím řízení na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Tento protokol obsahuje:
I. Základní údaje
 Název fakulty
 Akademický rok
 Jméno uchazeče
 Studijní program a obor studia

II. Zkouška talentových nebo odborných předpokladů
 Obsah zkoušky
 Souhrnné bodové zhodnocení zkoušky talentových nebo odborných předpokladů
(s doložením výsledků dílčích zadání nebo orientačních testů)
 Konkrétní zhodnocení individuálních dispozic uchazeče na základě talentové zkoušky

III. Vědomostní písemný test
 Výsledek vědomostního písemného testu je součástí přijímacího řízení v prvním nebo
druhém kole na obou fakultách JAMU.
 Výsledky této písemné přijímací zkoušky musí být v souladu s § 50 odst. 8 zákona
č.111/1998 Sb., o vysokých školách součástí zprávy o průběhu přijímacího řízení.
Otázky písemného testu, zaměřené na všeobecný kulturně společenský rozhled a orientaci
v oblasti dramatického nebo hudebního umění, zadávají jednotlivé fakulty.
Vzhledem k charakteru vysoké umělecké školy, kde stěžejní podmínkou přijetí uchazeče jsou
talentové předpoklady, nemělo by maximální nastavení výsledků vědomostního testu
přesáhnout 30% z celkového možného bodového ohodnocení uchazeče.
IV. Celkový bodový výsledek uchazeče po 1. (2., 3.) kole přijímacího řízení
V. Návrh zkušební či přijímací komise (podle specifiky jednotlivých fakult)
VI. Datum a podpis předsedy a všech přítomných členů zkušební či přijímací komise
Poznámka: V případě vícekolového přijímacího řízení musí být každé zkušební kolo doloženo
protokolem, vycházejícím z této směrnice.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vydání a za její naplnění jsou odpovědni děkani fakult
a předsedové zkušebních a přijímacích komisí.

V Brně dne 10. června 2004
Prof. PhDr.Václav Cejpek,
rektor

