
 
Vyhláška pro přijímací řízení 

 ke studiu v akademickém roce 2022/2023 
LEX UKRAJINA, zákon č. 67/2022 Sb. 

 
Na základě znění zákona č. 67/2022 Sb. § 1, odst. 1, 2 a § 8, odst. 1 a-e, 2, 3, vypisuji pro 
akademický rok 2022/2023 přijímací řízení pro studium ukrajinských studentů, 
kterým byla po 24. 2. 2022 udělena v ČR dočasná ochrana. Toto přijímací řízení je 
vypsáno pro tyto studijní programy: (číslo za názvem specializace označuje nejvyšší 
počet přijatých uchazečů, počet vychází z předpokladů, které mohou být korigovány 
ekonomickou situací v daném finančním roce a reálnými výsledky talentových 
zkoušek jednotlivých specializací)   
 
Studijní program Dirigování, zpěv a operní režie (pětiletý magisterský):  

• specializace Dirigování sboru    2 
• specializace Zpěv     2  

Studijní program Kompozice (pětiletý magisterský): 

• specializace Kompozice    1 

Studijní program Hra na bicí nástroje a jazz: (bakalářský) 

• specializace Jazz     5 

Studijní program Hra na dechové nástroje: (bakalářský) 

• specializace Hra na hoboj    1 

Studijní program Hra na strunné nástroje: (bakalářský) 

• specializace Hra na housle    5 
• specializace Hra na violu    3 
• specializace Hra na violoncello   4 
• specializace Hra na kontrabas   1 
• specializace Hra na kytaru    1 

Studijní program Hra na strunné nástroje: (navazující magisterský) 

• specializace Hra na housle    3 

• specializace Hra na violu    2    
• specializace Hra na violoncello   1 
• specializace Hra na kontrabas   1 
• specializace Hra na kytaru    1 

Studijní obor:  

• Hra na klavír a klavírní pedagogika (navazující magisterský) 2 



 
 
Způsob podání přihlášky: 
 
Přihlášky se podávají do 15. 7. 2022 elektronickou přihláškou „E-PŘIHLÁŠKA“ 
na webových stránkách JAMU (http://is.jamu.cz.). 
 
HF JAMU akceptuje pouze přihlášky založené v Informačním systému (IS); v případě 
podání přihlášky na jiném než uvedeném oficiálním formuláři, bude přihláška 
považována za neplatnou a bude uchazeči o studium vrácena. Pokud bude mít 
uchazeč zájem přihlásit se na více studijních oborů najednou, je třeba počtu oborů 
přizpůsobit počet založených přihlášek včetně všech příloh na každý obor zvlášť.  
 
Povinnou přílohou přihlášky je: 

- strukturovaný životopis 
- u specializace Zpěv musí přihláška obsahovat vyjádření foniatra nebo 

poznámku, kdy potvrzení uchazeč dodá  
 
Pokud nebudete moci prokázat dosažené vzdělání příslušným dokladem dle § 48 
odst. 4 písm. d) a §. 48 odst. 5 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, 

(maturitní vysvědčení či diplom) je možné je nahradit čestným prohlášením. 
 

Přihlášky ke studiu včetně příloh se nepřijatým uchazečům (ani uchazečům, kteří se 
k přijímací zkoušce nedostavili) nevracejí, ani se nepřevádějí na jinou vysokou školu, 
zůstávají v archívu fakulty. Po uplynutí doby stanovené k archivaci budou 
protokolárně skartovány. Dodané materiály se také automaticky nevracejí, v případě 
zájmu je možné si je vyzvednout nejpozději 1 měsíc po konání přijímacích zkoušek. 
 
Platba za přijímací řízení: na základě rozhodnutí rektora vysoké školy jsou 
uchazeči od poplatku za přijímací řízení osvobozeni. 
 

http://is.jamu.cz/


 
Průběh přijímacího řízení: 
 
Zkoušky se uskuteční od 19. září do 23. září 2022 podle následujícího harmonogramu: 
 
 

KKDOR 19. 9. specializace Dirigování sboru 

 19. 9. specializace Kompozice 

KKI 22. 9. obor Hra na klavír 

 22. 9. obor Hra na klavír a klavírní pedagogika 

KSN 19. 9.  všechny specializace 

KDN 20. 9. specializace Hra na hoboj 

KJI 20. 9. specializace Jazz 

KZP 23. 9. specializace Zpěv 

 
Uchazeči o studium bude zaslána pozvánka nejméně 14 dní před konáním zkoušek. 
 
Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven!  
 
Zkušební komise jmenuje děkanka fakulty. Členové příslušné komise jsou povinni být 
přítomni při zkoušce všech uchazečů o daný obor a na základě bodování určit pořadí. 
Zkušební komise má vyhrazené právo nevyzkoušet uchazeče v celém rozsahu 
požadavků přijímací a talentové zkoušky. 
Přijímací řízení je jednokolové. 
 
Výsledky přijímací zkoušky jsou hodnoceny v každém oboru zvlášť body v rozsahu  
0–25. 

Minimální hranice pro návrh na přijetí je 20 bodů. 
 
 
 
 



 
O výsledku přijímací zkoušky bude vydáno rozhodnutí, které bude uchazeči 
zasláno na kontaktní adresu v ČR uvedenou v přihlášce ke studiu 26. září 2022. 
Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit své 
umístění pomocí registračního kódu přihlášky v informačním systému JAMU. 
Do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu, mohou uchazeči 
nahlédnout po písemném rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu. 
 
Ubytování ve vysokoškolských kolejích v průběhu přijímacích zkoušek není možné, 
každý si jej tedy vyřeší individuálně. 
Přijetí k vysokoškolskému studiu zakládá možnost podat přihlášku na ubytování 
ve vysokoškolské koleji JAMU. 
 
Informace o přesných podmínkách přijímacích zkoušek pro jednotlivé obory jsou 
zveřejněny na adrese www.jamu.cz, dále odkaz Hudební fakulta. 
 
 
 
V Brně dne 26. 5. 2022     prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. 
         děkanka HF JAMU 
 
 
 
 

http://www.jamu.cz/
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