
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů v roce 2015 
 

Studijní program B8201  – 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 

 

  

     

 Studijní obor Fagot 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  90 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    88 

 

 Studijní obor Flétna 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    5 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  91 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    67 

 

 Studijní obor Hoboj 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    2   

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  90 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    71 

 

 Studijní obor Housle 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    9   

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  88 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    80 

 



 Studijní obor Klarinet 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  85 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    68 

 

 Studijní obor Klavír 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    3 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:             85  

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    76 

 

 Studijní obor Kontrabas 

 Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  88 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    88 

 

 Studijní obor Lesní roh 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  86 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    86 

 

 Studijní obor Pozoun 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    5 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  89 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    79 

 

 Studijní obor Trubka 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    4 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  83 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    75 

 

 Studijní obor Viola 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  85 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    85 

 

 Studijní obor Zpěv        

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:  20 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  90 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    75 

 

 Studijní obor Saxofon 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    2 



Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  94 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    92 

 
 

Studijní program B8206  – Výtvarná umění 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  

maximální možný počet bodů                                      100 

hranice nedoporučení k přijetí     75 

 

1.kolo – posouzení domácích prací – talentová zkouška 

   počet bodů potřebných k postoupení do 2.kola   10 

 

Části 2.kola přijímací zkoušky: 

-  Výtvarné umění a dějiny výtvarného umění –  ústní zkouška 

maximální počet bodů      30 

 

-  Praktické úkoly v ateliéru 

maximální počet bodů      60 

 

     

 Studijní obor Tvůrčí fotografie 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 49 

Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    13 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  92 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    22 

 

 Studijní obor Grafika 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky:        135 

Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    60 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:           100 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    29 

 

 Studijní obor Intermediální umění 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 37 

Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:      33  

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:           100 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    59 

 

 Studijní obor Malba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 44 

Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:      25 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  90 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    44 

 



 Studijní obor Sochařství-volná tvorba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky:           8  

Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:     8 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   98  

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    73 

 

 Studijní obor Kresba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 34 

Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    23 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:               100  

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    33 

 

 

Studijní program N8201  – Hudební umění 
 

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 obor Flétna 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    4 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:             85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  81 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    68   

  

 Studijní obor Hoboj 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    2 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                         85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   83 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:     72 

    

 Studijní obor Housle 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  60 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    60 

 



 Studijní obor Klarinet 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    2 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  80 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    61 

 

 Studijní obor Klavír 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    4 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                        85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  76 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    71 

  

 Studijní obor Lesní roh 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    1 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  81 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    81 

 

 Studijní obor Trubka 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    2 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  82 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    71 

 

 Studijní obor Zpěv 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:             13 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       85 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  85 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    75 

 

 

Studijní program N8206  – Výtvarná umění 
 

Forma přijímací zkoušky: talentová  

maximální možný počet bodů                                       40 

hranice nedoporučení k přijetí     30 

 

Části přijímací zkoušky: 

-  Domácí práce – talentová zkouška 

maximální počet bodů      20 

 

-  Výtvarné umění a dějiny výtvarného umění –  ústní zkouška 

maximální počet bodů      20 

 

 Studijní obor Grafika 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:  18 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:            40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  40  

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    32  

      



 Studijní obor Intermediální umění 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:  19 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:            40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  40 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    33  

    

 Studijní obor Malba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    9 

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:            40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  40  

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    33  

  

 Studijní obor Sochařství-volná tvorba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:    4   

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:            40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  39  

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    35   

 

 Studijní obor Kresba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímací zkoušky:                      6  

Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       40 

Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  38 

Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    23 

 

 

 
 

Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková 

13.11.2015 

 


