
 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
v roce 2020 na Fakultě umění OU 

 

 
Bakalářský studijní program B0215A310002 – Instrumentální hra 
Forma přijímací zkoušky: talentová  - praktická 
Hra na nástroj 
maximální možný počet bodů                             70 
hranice nedoporučení k přijetí      50 
 
Komise hodnotí talentové a instrumentální dispozice, zejména pak manuální dovednosti, 
zvukovou představivost, stylové cítění, pamětní dispozice a individuální interpretační přínos. 

 
  
Bakalářský studijní program B0215A310001 – Zpěv 
Forma přijímací zkoušky: talentová  - praktická 
Zpěv 
maximální možný počet bodů                             70 
hranice nedoporučení k přijetí      50 
 
Komise hodnotí talentové a hlasové dispozice včetně technického zvládnutí, fyziologických 
předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, hlasového rozsahu, 
pamětních dispozic, jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu. 

 
Bakalářský studijní program B0211A310001 – Intermediální umění 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení domácích prací 
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 

 
Komise hodnotí úroveň zpracování portfolia, kreativní stránku talentu, schopnost osobitého 
myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, kresebné schopnosti s ohledem na 
zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí. 
 

Bakalářský studijní program B0213A310001 – Sochařství – volná tvorba 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení domácích prací 
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 

 
Komise hodnotí úroveň zpracování portfolia, kreativní stránku talentu, schopnost osobitého 
myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, kresebné schopnosti s ohledem na 
zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí. 
 

Bakalářský studijní program B0213A310002 – Grafika a kresba 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení domácích prací 
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 

 
Komise hodnotí úroveň zpracování portfolia, kreativní stránku talentu, schopnost osobitého 
myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, kresebné schopnosti s ohledem na 
zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí. 



  

Bakalářský studijní program B0213A310003 – Malba 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení domácích prací 
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 

 
Komise hodnotí úroveň zpracování portfolia, kreativní stránku talentu, schopnost osobitého 
myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, kresebné schopnosti s ohledem na 
zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí. 
 

Bakalářský studijní program B8206  – Výtvarná umění 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení domácích prací 
maximální možný počet bodů                                            100 
hranice nedoporučení k přijetí      75 

 
Komise hodnotí úroveň zpracování portfolia, kreativní stránku talentu, schopnost osobitého 
myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky, kresebné schopnosti s ohledem na 
zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí. 
 

Navazující magisterský studijní program N0215A310002 – Instrumentální hra 
Forma přijímací zkoušky: talentová  - praktická 
Hra na nástroj 
maximální možný počet bodů                             70 
hranice nedoporučení k přijetí      50 
 

Komise hodnotí talentové a instrumentální dispozice, zejména pak manuální dovednosti, 
zvukovou představivost, stylové cítění, pamětní dispozice a individuální interpretační přínos. 

 

Navazující magisterský studijní program N0215A310001 – Zpěv 
Forma přijímací zkoušky: talentová  - praktická 
Zpěv 
maximální možný počet bodů                             70 
hranice nedoporučení k přijetí      50 

Komise hodnotí talentové a hlasové dispozice včetně technického zvládnutí, fyziologických 
předpokladů pro zdravý hlasový rozvoj, zvukové představivosti, pamětních dispozic, 
jevištních dispozic a individuálního interpretačního přínosu. 

 

Navazující magisterský studijní program N0211A310002 – Intermediální umění 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení portfolia 
maximální možný počet bodů          40      
hranice nedoporučení k přijetí      30  
     
Komise hodnotí úroveň grafického zpracování portfolia a jeho rozsahu, úroveň uměleckých 
výstupů a kvalitě jejich prezentace. 

 



 
 
 
Navazující magisterský studijní program N0213A310005 – Sochařství – volná tvorba 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení portfolia 
maximální možný počet bodů          40      
hranice nedoporučení k přijetí      30  
     
Komise hodnotí úroveň grafického zpracování portfolia a jeho rozsahu, úroveň uměleckých 
výstupů a kvalitě jejich prezentace. 

 

Navazující magisterský studijní program N0213A310003 – Grafika a kresba 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení portfolia 
maximální možný počet bodů          40      
hranice nedoporučení k přijetí      30  
     
Komise hodnotí úroveň grafického zpracování portfolia a jeho rozsahu, úroveň uměleckých 
výstupů a kvalitě jejich prezentace. 

 

Navazující magisterský studijní program N0213A310004 – Malba 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení portfolia 
maximální možný počet bodů          40      
hranice nedoporučení k přijetí      30  
     
Komise hodnotí úroveň grafického zpracování portfolia a jeho rozsahu, úroveň uměleckých 
výstupů a kvalitě jejich prezentace. 

 

Navazující magisterský studijní program N8206  – Výtvarná umění 
Forma přijímací zkoušky: talentová  
Hodnocení portfolia 
maximální možný počet bodů          40      
hranice nedoporučení k přijetí      30  
     
Komise hodnotí úroveň grafického zpracování portfolia a jeho rozsahu, úroveň uměleckých 
výstupů a kvalitě jejich prezentace. 

 
 

 

 

Zpracovala dne 4.11.2020 Mária Šolonková 

Za správnost zodpovídá: MgA. Michal Bárta, Ph.D. 

 


