
 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
v roce 2022 na Fakultě umění OU 

 

 
Bakalářský studijní program B0215A310002 – Instrumentální hra 
forma přijímací zkoušky: talentová  
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. 

forma přijímací zkoušky: ústní 
hudebně-kulturní přehled  
maximální možný počet bodů                             15 
hranice nedoporučení k přijetí        5 
Komise hodnotí všeobecný kulturní přehled a orientaci ve zvolené specializaci. 
  
Bakalářský studijní program B0215A310001 – Zpěv 
forma přijímací zkoušky: talentová  
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. 

forma přijímací zkoušky: ústní 
hudebně-kulturní přehled  
maximální možný počet bodů                             15 
hranice nedoporučení k přijetí        5 
Komise hodnotí všeobecný kulturní přehled a orientaci ve zvoleném studijním programu. 
 

 
Bakalářský studijní program B0211A310001 – Intermediální umění  
Bakalářský studijní program B0213A310001 – Sochařství – volná tvorba 
Bakalářský studijní program B0213A310002 – Grafika a kresba 
Bakalářský studijní program B0213A310010 – Grafický design a vizuální komunikace 
Bakalářský studijní program B0213A310003 – Malba 
forma přijímací zkoušky: talentová a ústní 

bodové hodnocení domácích prací      max. 10 

Uchazeč, který získal méně než 10 bodů, nepostupuje do 2. kola přijímací zkoušky. 

ústní zkouška: orientace ve výtvarném prostoru    max. 30 

talentová zkouška: praktické úkoly dle zvolené specializace  max. 60 

maximální možný počet bodů                                            100 

hranice nedoporučení k přijetí      75 

Rozprava nad domácími pracemi a teoretické znalosti z dějin umění s důrazem na umění 20. 

a 21. století a všeobecný kulturní přehled (literatura, hudba, divadlo, kinematografie atd.). 

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  
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. 

forma přijímací zkoušky: ústní 
hudebně-kulturní přehled  
maximální možný počet bodů                             15 
hranice nedoporučení k přijetí        5 
Komise hodnotí všeobecný kulturní přehled a orientaci ve zvolené specializaci. 
 

Navazující magisterský studijní program N0215A310012 – Komorní hra 
forma přijímací zkoušky: talentová 
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. 

forma přijímací zkoušky: ústní 
hudebně-kulturní přehled  
maximální možný počet bodů                             15 
hranice nedoporučení k přijetí        5 
Komise hodnotí všeobecný kulturní přehled a orientaci ve zvolené specializaci. 
 

Navazující magisterský studijní program N0215A310001 – Zpěv 
forma přijímací zkoušky: talentová  
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. 

forma přijímací zkoušky: ústní 
hudebně-kulturní přehled  
maximální možný počet bodů                             15 
hranice nedoporučení k přijetí        5 
Komise hodnotí všeobecný kulturní přehled a orientaci ve zvoleném studijním programu. 
 

Navazující magisterský studijní program N0211A310002 – Intermediální umění 
Navazující magisterský studijní program N0213A310005 – Sochařství – volná tvorba 

Navazující magisterský studijní program N0213A310003 – Grafika a kresba 

Navazující magisterský studijní program N0213A310004 – Malba 
Navazující magisterský studijní program N0213A310012 – Grafický design a vizuální 
komunikace 
forma přijímací zkoušky: talentová a ústní 

hodnocení portfolia        20 

pohovor         20 

maximální možný počet bodů          40      

hranice nedoporučení k přijetí      30  

Reflexe dosavadního studia, schopnost vyjádřit se k vlastní tvorbě, orientace v současném 

výtvarném umění, odborné literatuře a v technologiích dle zvoleného ateliéru, přístup 

k výtvarnému provozu.      

Komise hodnotí úroveň grafického zpracování portfolia a jeho rozsahu, úroveň uměleckých 

výstupů a kvalitu jejich prezentace. 

 



Navazující magisterský studijní program N0211P310008 – Produkce v kulturních a 
kreativních odvětvích 
forma přijímací zkoušky: ústní 

maximální možný počet bodů          50      

hranice nedoporučení k přijetí      30 

Komise hodnotí všeobecný kulturní přehled, orientaci v institucionálním rámci provozu 

v kulturních a kreativních odvětvích, znalosti z relevantních uměleckých oborů (s 

přihlédnutím k individuálnímu zaměření uchazeče) a schopnost artikulovat představu o 

individuální profesní profilaci. 

 

Zpracovala dne 15.12.2022 Mária Šolonková 

Za správnost zodpovídá: MgA. Martina Farana, Ph.D. 

 


