
 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů v roce 2019 
 na Fakultě umění OU 

 

 
Bakalářský studijní program B0215A310002 – Instrumentální hra 
 

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 

   

• Studijní specializace Fagot 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   76 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     76 
 

• Studijní specializace Flétna 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     4 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   59 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     53 

 

• Studijní specializace Hoboj 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     2 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   88 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     70 
 

• Studijní specializace Housle 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     5  
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   81 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     75 

 

• Studijní specializace Klarinet 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     5 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   72 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     55 
 

• Studijní specializace Klavír 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     6 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:              85  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     71 



 

• Studijní specializace Pozoun 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   79 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     79 

 

• Studijní specializace Saxofon 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   88 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     88 

 

• Studijní specializace Viola 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   74 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     74 
 

• Studijní specializace Violoncello 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   76 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     76 

 

 

Bakalářský studijní program B0215A310001 – Zpěv 
 

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 

        
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   20 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   89 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     72 

 

 
 

 

 

 

 



Písemný test z hudební teorie 

 

OTÁZKA 1: 

Ludwig van Beethoven, Sonatina G dur: Romanze 

https://www.youtube.com/watch?v=TWfVwlKuDZk 

 

Ve své analýze zodpovězte následující otázky. Uvádějte pouze informace, které se vztahují 
k těmto specifickým otázkám a podporují vaše odpovědi. Na otázky nemusíte odpovídat 
písemně, pokud odpověď jasně vyplývá z analytických poznámek v partituře; v ostatních 
případech připojte slovní komentář na volná místa tohoto listu.  

1. Proveďte harmonický rozbor prvních osmi taktů. Pod notovou osnovou předepište 
tóninu, v níž se daný úsek nachází, a jednotlivé harmonie popište harmonickými 
značkami nebo římskými číslicemi označujícími harmonický stupeň v dané tónině.  
 

2. Proveďte harmonický rozbor středního dílu skladby. Do jaké tóniny tento díl moduluje? 
Kdy a jak dochází k modulaci z hlavní do vedlejší tóniny? Vyznačte kadenční postup, 
kterým je tento díl uzavřen. 
 

3. Vyznačte spojovací úsek, který připravuje návrat prvního dílu. Kde přesně spojovací 
úsek začíná a kde končí? Na jaké harmonii je založen? 
 

4. Jak byste popsali celkovou formu skladby? Označte jednotlivé díly tiskacími písmeny. 
Jak byste popsali formální funkci taktů 30–40? 
 
 

  



 

 

 



OTÁZKA 2: 

Vysvětlete rozdíl mezi homofonní a polyfonní sazbou. 

....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................

... 

Vysvětlete pojmy paralelní a stejnojmenná tónina. 

....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................

... 

Vysvětlete rozdíl mezi rytmem a metrem.  

....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................

... 

Vysvětlete, za jakých částí se skládá sonátová forma a jaké jsou tonální vztahy mezi 
jednotlivými částmi. 

....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................

... 

....................................................................................................................................................

... 

Seřaďte níže jmenované skladatele chronologicky od nejstaršího po nejmladšího. Ke 
každému jménu připište zleva pořadové číslo a zprava století, v němž daný skladatel 
vytvořil převážnou část svého díla. 

- Philippe de Monte -   Gustav Mahler  
- Giuseppe Verdi -   Igor Stravinsky 
- Claudio Monteverdi -   J. S. Bach 
- Philip Glass -   Ludwig van Beethoven 
- Felix Mendelssohn -   Perotinus 

Seřaďte níže jmenované hudební pojmy nejstaršího po nejmladší. Ke každému pojmu 
připište zleva pořadové číslo a zprava století, s nímž (s nimiž) je daný pojem převážně 
spojován. 

- dodekafonie -   paralelní organum 
- minimalismus -   nizozemská vokální polyfonie 
- fuga -   izorytmické moteto 
- sonátová forma -   Gesamtkunstwerk 
- minimalismus  -   seconda prattica  

Zakroužkujte dvojice tónů, které jsou enharmonicky zaměnitelné. 

- Ais-Hes -   His-Ces 
- Es-D -   G-Asas 
- E-Fes -   Cis-Des 
- Dis-E -   His-C 



Bakalářský studijní program B0211A310001 – Intermediální umění 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 
 

Části přijímací zkoušky: 
praktická zkouška – zadané úkoly    
maximální možný počet bodů       60 
 
rozprava nad domácími pracemi a pohovor z dějin umění  
maximální počet bodů        40 

     

• Studijní specializace  Animovaná tvorba 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   18 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   87 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     60 
 

• Studijní specializace Fotografie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   11 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   80 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     60 
 

• Studijní specializace Koncept-objekt-instalace 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     4 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   90 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     48 
 

• Studijní specializace Knižní design 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   10 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   93 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     41 
 

• Studijní specializace Video-multimédia-performance 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     6 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   95 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     54 
 

 

Bakalářský studijní program B0213A310001 – Sochařství – volná tvorba 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 
 

Části přijímací zkoušky: 
praktická zkouška – zadané úkoly 
maximální možný počet bodů       60 
 
rozprava nad domácími pracemi a pohovor z dějin umění  
maximální počet bodů        40 

 

 



Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     9 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   91 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     55 

 

 

Bakalářský studijní program B0213A310002 – Grafika a kresba 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                                100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 
 

Části přijímací zkoušky: 
praktická zkouška – zadané úkoly 
maximální možný počet bodů       60 
 
rozprava nad domácími pracemi a pohovor z dějin umění  
maximální počet bodů        40 

  

• Studijní specializace Grafika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:             56 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:                         90 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     44 
 

• Studijní specializace Kresba 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   43 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:            100 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     61 

 

 

Bakalářský studijní program B0213A310003 – Malba 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                         100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 
 

Části přijímací zkoušky: 
praktická zkouška – zadané úkoly  
maximální možný počet bodů       60 
 
rozprava nad domácími pracemi a pohovor z dějin umění  
maximální počet bodů        40 

 

• Studijní specializace Malba I 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:              23 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:              90 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     52 
 

• Studijní specializace Malba II 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:   11 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:                   91  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     41 

 



 

Bakalářský studijní program B8206  – Výtvarná umění 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                       100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 
 

Části přijímací zkoušky: 
1.kolo – posouzení domácích prací  

   počet bodů potřebných k postoupení do 2.kola    10 

 
praktická zkouška – zadané úkoly 
maximální možný počet bodů       60 
 
rozprava nad domácími pracemi a pohovor z dějin umění  
maximální počet bodů        30 

     

• Studijní obor Tvůrčí fotografie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky:  18 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:     14 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   80 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     24 
 

• Studijní obor Grafika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky:       36 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:     24 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:              93 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     30 
 

• Studijní obor Intermediální umění 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky:  38 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:       34  
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:      95 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     45 

 

 

Navazující magisterský studijní program N0215A310002 – Instrumentální hra 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                               85 
hranice nedoporučení k přijetí        55 

 (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 
 
  



• Studijní specializace Fagot 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   78 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     78 
 

• Studijní specializace Flétna 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     2 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   81 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     79 

 

• Studijní specializace Hoboj 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   72 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     72 
 

• Studijní specializace Housle 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3  
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   82 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     70 

 

• Studijní specializace Klavír 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:              74  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     68 
 

• Studijní specializace Lesní roh 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:          79  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     79 

 

• Studijní specializace Pozoun 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     2 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   81 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     78 

 

• Studijní specializace Saxofon 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     2 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   82 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     76 

 

• Studijní specializace Violoncello 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   79 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     79 

 

 

 

Navazující magisterský studijní program N0215A310001 – Zpěv 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                               85 
hranice nedoporučení k přijetí        55 

 (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 

       
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     8 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   81 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     72 

 

 

Navazující magisterský studijní program N0211A310002 – Intermediální umění 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                              40 
hranice nedoporučení k přijetí      30 
 

Části přijímací zkoušky: 
talentová zkouška – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti 
maximální možný počet bodů       20 
 
pohovor – všeobecmý přehledu v oboru a dějinách umění 
maximální počet bodů        20 

     

• Studijní specializace Fotografie 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:                5 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   40 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     35 
 

• Studijní specializace Knižní design a animace 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     9 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   40 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     31 
 

• Studijní specializace Koncept-objekt-instalace 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   38 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     36 

 

• Studijní specializace Video-multimédia-performance 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   40 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     21 
 

 

Navazující magisterský studijní program N0213A310005 – Sochařství – volná 
tvorba 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  



maximální možný počet bodů                                             40 
hranice nedoporučení k přijetí      30 
 

Části přijímací zkoušky: 
talentová zkouška – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti 
maximální možný počet bodů       20 
 
pohovor – všeobecmý přehledu v oboru a dějinách umění 
maximální počet bodů        20 

 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     1 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   37 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     37 

 

 

Navazující magisterský studijní program N0213A310003 – Grafika a kresba 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                              40 
hranice nedoporučení k přijetí      30 
 

Části přijímací zkoušky: 
talentová zkouška – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti 
maximální možný počet bodů       20 
 
pohovor – všeobecmý přehledu v oboru a dějinách umění 
maximální počet bodů        20 

 

• Studijní specializace Digitální grafika ve virtuálním prostředí 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:                6 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:               40 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     30 
 

• Studijní specializace Grafika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:                9 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:              38 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     23 
 

• Studijní specializace Kresba 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     6 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:                40 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     38 

 

 

 

Navazující magisterský studijní program N0213A310004 – Malba 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                           40 
hranice nedoporučení k přijetí      30 
 

Části přijímací zkoušky: 



talentová zkouška – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti 
maximální možný počet bodů       20 
 
pohovor – všeobecmý přehledu v oboru a dějinách umění 
maximální počet bodů        20 

 

• Studijní specializace Malba I 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:               9 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:                  39 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     34 
 

• Studijní specializace Malba II 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:                40  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     23 

 

 

Navazující magisterský studijní program N8206  – Výtvarná umění 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  
maximální možný počet bodů                                           40 
hranice nedoporučení k přijetí      30 
 

Části přijímací zkoušky: 
talentová zkouška – dokumentace dosavadní tvůrčí činnosti 
maximální možný počet bodů       20 
 
pohovor – všeobecmý přehledu v oboru a dějinách umění 
maximální počet bodů        20 
 

• Studijní obor Grafika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   36  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     29 
       

• Studijní obor Intermediální umění 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:     3 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   33 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     13 
     

 
 

Zpracovala dne 5.11.2019 Mária Šolonková 

Verifikoval: Mgr. Martin Čurda, Ph.D. 

 


