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Studijní program B 8201  – Hudební umění 
 
Forma přijímací zkoušky: talentová  

maximální možný počet bodů                                      100 
hranice nedoporučení k přijetí     60 

 (při podmínce dosažení minimálního počtu bodů v každé disciplíně) 
 
Části přijímací zkoušky: 
-  Hlavní obor – praktická zkouška 

maximální možný počet bodů     70 
minimální počet bodů       50 
 

-  Hudebně kulturní přehled – ústní pohovor 
maximální počet bodů      15 
minimální počet bodů         5 
 

-  Hudební teorie –  písemný rozbor skladby 
maximální počet bodů      15 
minimální počet bodů         5 
 

      
a) Studijní obor Fagot 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  75 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    73 
 

b) Studijní obor Flétna 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  82 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    75 
 

c) Studijní obor Hoboj 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  67 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    67 

 
d) Studijní obor Housle 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    6   
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  90 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    77 

 
e) Studijní obor Klarinet 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 



Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  69 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    69 

 
f) Studijní obor Klavír 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:             86  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    73 

 
g) Studijní obor Kontrabas 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  84 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    84 

 
h) Studijní obor Pozoun 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  78 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    72 
 

i) Studijní obor Trubka 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    2 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  77 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    74 
 

j) Studijní obor Violoncello 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   1 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  74 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    74 
 

k) Studijní obor Zpěv        
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:  24 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  95 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    68 

 
 
 
 
Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková 
16.6.2011 


