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DODATEK Č. 3 

 

K PODMÍNKÁM PŘIJETÍ KE STUDIU 
V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH  

STUDIJNÍCH PROGRAMECH 
 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2021/2022 
 
Vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS-CoV-2 
projednal a schválil senát Fakulty umění Ostravské univerzity změnu Podmínek pro 
přijetí ke studiu v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech 
pro akademický rok 2021/2022 ze 14. 11. 2019 (dále jen „Podmínky pro přijetí“).  

Dochází k úpravě Podmínek pro přijetí a zároveň je tímto dodatkem umožněno 
v odůvodněných případech vykonat přijímací zkoušku distanční formou. O 
náhradní termín je nutno písemně požádat děkana fakulty prostřednictvím 
studijního oddělení FU nejpozději do 2 dnů od řádného termínu přijímací 
zkoušky. 

 

Změna se týká tzv. „dalších podmínek“ pro přijetí ke studiu jednotlivých studijních 
programů (na rozdíl od „obecných podmínek“ pro přijetí ke studiu na FU OU) a jejím 
obsahem jsou následující úpravy:  

 
1) bakalářské studijní programy Instrumentální hra a Zpěv 

Podle původního znění Podmínek pro přijetí se přijímací zkouška skládá ze tří dílčích 
částí:  

a) talentová – hra na nástroj (SP Instrumentální hra) nebo zpěv (SP Zpěv)  
b) písemná – rozbor skladby  
c) ústní – hudebně kulturní přehled  

Původní Podmínky pro přijetí se mění následovně: 

ad a)  

Talentová zkouška zůstává zachována dle původních Podmínek pro přijetí 

ad b) a c) 

 Písemná a ústní část přijímací zkoušky se tímto ruší. 

 

2) navazující magisterské studijní programy Instrumentální hra, Komorní hra a 
Zpěv  
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Podle původního znění Podmínek pro přijetí se přijímací zkouška skládá ze dvou 
dílčích částí:  

a) talentová – hra na nástroj (SP Instrumentální hra, SP Komorní hra) a zpěv (SP 
Zpěv)  

b) ústní – hudebně kulturní přehled  

Původní Podmínky pro přijetí se mění následovně: 

ad a)  

Talentová zkouška zůstává zachována dle původních Podmínek pro přijetí 

ad b) a c) 

 Ústní část přijímací zkoušky se tímto ruší. 

 

3) navazující magisterský studijní program Produkce v kulturních a kreativních 
odvětvích 

Původní Podmínky pro přijetí se nemění. 

 
4) bakalářské studijní programy Grafika a kresba, bakalářský studijní program 
Grafický design a vizuální komunikace 
 Z důvodu kapacity budovy a předpokládaných omezení v počtu uchazečů, kteří 
se zároveň mohou účastnit přijímací zkoušky na 10 osob, bude druhé kolo přijímací 
zkoušky probíhat pouze jeden den. Ostatní ustanovení zůstávají nedotčena. 
 
5) bakalářský studijní program Intermediální umění, Malba, Sochařství – volná 
tvorba 
Původní Podmínky pro přijetí se nemění. 

 

6)navazující magisterský studijní program Grafika a kresba,  

navazující magisterský studijní program Grafický design a vizuální 
komunikace, 

    navazující magisterský studijní program Intermediální umění, 

    navazující magisterský studijní program Malba, 

    navazující magisterský studijní program Sochařství – volná tvorba 

Původní Podmínky pro přijetí se nemění. 

 
Pro všechny studijní programy a specializace vstupuje v platnost: 
 
Pokud uchazeč uvede závažný důvod (nemoc, karanténa, uzavření hranic apod.), pro 
který se nemůže účastnit přijímací zkoušky v řádném termínu, bude mu umožněno 
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vykonat přijímací zkoušku distanční formou. Oprávněnost důvodu schvaluje 
prostřednictvím studijního oddělení FU děkan FU. 
Uchazeč je povinen požádat děkana Fakulty umění prostřednictvím studijního 
oddělení FU o náhradní termín a uvést důvody, pro které se nemůže zúčastnit řádného 
termínu v prezenční formě. 
V případě konání přijímací zkoušky distanční formou platí pro výtvarné obory: 
Uchazeč je v tomto případě povinen zajistit si technické prostředky pro přenos obrazu 
a zvuku (počítač s kamerou, mikrofonem a reproduktorem připojený k internetu).  
Pro komunikaci bude využívána platforma ZOOM, kterou uchazeč musí mít k dispozici.  
Zároveň je povinen zajistit si pomůcky potřebné k vykonání přijímací zkoušky. Tyto 
pomůcky určí zkušební komise po schválení žádosti děkanem Fakulty umění. 
Náhradní termín přijímací zkoušky bude uchazeči oznámen prostřednictvím emailu. 
V případě konání přijímací zkoušky distanční formou platí pro hudební obory: 
Uchazeč zašle video nahrávky skladeb v dostatečném video rozlišení (zvuk nejméně 
320kbps) nutných k vykonání přijímací zkoušky na mailovou adresu tajemníka kateder 
jan.garlathy@osu.cz nejpozději 2 dny před dnem konání přijímací zkoušky 
v náhradním termínu. K zaslání videonahrávky je možné použít služeb veřejných 
úložišť a zaslat pouze webový odkaz. 
 
 
 
 
Schváleno Akademickým senátem Fakulty umění Ostravské univerzity  
dne 2.3.2021 
Č.j.: OU-12120/50-2021 


