
Podmínky pro přijetí ke studiu na Hudební fakultě JAMU do 
pětiletého magisterského studijního programu 

 
(studijní program Kompozice, studijní program Dirigování, zpěv a operní režie) 

 

 
I. Základní podmínky pro přijetí ke 
studiu Statut JAMU čl. 14 a 15 
 
 
Vzdělávání na JAMU je dostupné všem uchazečům o studium, kteří prokáží talent 
v příslušné oblasti a osobnostní předpoklady pro jeho rozvíjení. 
 
Podmínkou přijetí ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu je dosažení 
středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také 
uchazeči s vyšším odborným vzděláním na konzervatoři, nebo výjimečně též uchazeči bez 
dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání na 
konzervatoři. Splnění podmínky uchazeč dokládá odevzdáním kopie maturitního 
vysvědčení nebo kopie vysvědčení o absolutoriu v případě dosažení vyššího odborného 
vzdělání. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva 
jinak, musí přijatý uchazeč předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání 
zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR. 
 
Při přijímání cizinců ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu musí děkan 
dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká 
republika vázána.  
 
V případě, že se nejedná o akreditovaný studijní program pro cizince v cizím jazyce, a studenti 
– cizinci – tedy budou studovat v českém jazyce, tj. za stejných podmínek jako čeští studenti, 
jsou povinni složit ověřovací zkoušku znalostí českého jazyka na Katedře cizích jazyků HF 
JAMU. Požadována je úroveň B1 podle SERR/CEFRL (Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky). Uznány mohou být též zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě 
Karlově (ÚJOP), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), a rovněž maturitní 
zkouška z českého jazyka složená v ČR. O uznání zkoušek rozhoduje vedení Katedry cizích 
jazyků HF JAMU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. Další podmínky pro přijetí ke studiu 
Statut JAMU čl. 16 až 18 
 
 
Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v pětiletém magisterském studijním programu je 
ověření úrovně talentových předpokladů přijímací zkouškou konanou formou talentové 
komisionální zkoušky. 
 
  
Konkrétní požadavky (zadání) k talentové komisionální zkoušce pro jednotlivé studijní 
programy a jejich specializace zveřejní fakulta spolu s Vyhláškou pro přijímací řízení 
každoročně 4 měsíce před zahájením příslušného přijímacího řízení. 
Vzhledem k tomu, že studijní programy jsou v roce 2020 nově akreditovány, je tato lhůta dle 
§ 49 odst. 6, zákona č.111/1998 Sb., pro tento rok zkrácena. 

 
Povaha studia u specializace Zpěv vyžaduje, aby student dále předložil lékařské 
potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, jehož obsah specifikuje Vyhláška děkana 
pro přijímací řízení. 
 
Další součástí přijímací zkoušky uchazeče o studium v pětiletém magisterském studijním 
programu je teoretická část zkoušky - vědomostní test z oblasti dějin hudby, hudební 
teorie a všeobecného kulturního přehledu, který je součástí přijímací zkoušky.  
 

III. Kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky 
 
 
Talentová i teoretická část přijímací zkoušky v pětiletém magisterském 
stupni studia jsou hodnoceny zvlášť. 
 
Rozhodující je pak výsledek, vážený průměr bodů obou částí přijímací zkoušky dle pravidel, 
která stanoví Vyhláška děkana pro přijímací řízení. 
 
Minimální počet bodů potřebných pro přijetí je 20. Uchazeč, jehož výsledný bodový 
vážený průměr nedosáhne této hranice, bude hodnocen jako neúspěšný. 
 
Pořadí uchazečů je dáno seřazením podle váženého průměru bodů, získaných 
v jednotlivých částech přijímací zkoušky. 
 
Fakulta může stanovit nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů, kteří splnili stanovené 
podmínky; splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí. O počtu uchazečů 
o studium přijímaných ke studiu fakultou rozhoduje její děkan a zveřejní ho ve Vyhlášce pro 
přijímací řízení pro konkrétní akademický rok. 
 

 

IV. Platnost a účinnost 

 
Tyto Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Hudební fakultě JAMU byly 
schváleny Akademickým senátem HF JAMU dne 19. 2. 2020.  
Tyto Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na Hudební fakultě JAMU nabývají platnosti 
a účinnosti dne 20. 02. 2020. 


