
Vyhláška pro přijímací řízení 
 ke studiu v akademickém roce 2020/2021 

 
V akademickém roce 2020/2021 budou otevřeny následující navazující magisterské obory 
(číslo 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 oborů, při současném dodržení celkového počtu studentů 
všech ročníků v daném oboru).   
 

• Dirigování orchestru   1 
• Dirigování sboru   2 
• Historická interpretace  2 
• Hra na bicí nástroje   1 
• Hra na fagot    1 
• Hra na flétnu    1 
• Hra na hoboj    1 
• Hra na housle    2 
• Hra na klarinet   1 
• Hra na klavír    2 
• Hra na klavír a klavírní pedagogika 2 
• Hra na kontrabas   1 
• Hra na kytaru    1 
• Hra na lesní roh   1 
• Hra na trombon   1 
• Hra na trubku    1 
• Hra na tubu    1 
• Hra na varhany   1 
• Hra na violoncello   2 
• Hra na violu    1 
• Hudební produkce   3 
• Jazzová interpretace   2 
• Kompozice    2 
• Multimediální kompozice  1 
• Operní režie    1 
• Zpěv     2 

 
Způsob podání přihlášky: 
 
Přihlášky se podávají do 19. 4. 2020 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 i poplatků na každý obor zvlášť.  
 
 

http://is.jamu.cz/


Povinnou přílohou přihlášky je: 
 

- doklad o absolvování bakalářského stupně studia, ti kteří absolvují v akademickém 
roce 2020/21, dodají doklady o absolutoriu bakalářského studia ihned po vykonání 
státní závěrečné zkoušky (viz Podmínky pro přijetí ke studiu na Hudební fakultě 
JAMU) 

- strukturovaný životopis 
- u oboru Zpěv musí přihláška obsahovat vyjádření foniatra, které uchazeč dodá 

nejpozději v den konání talentové zkoušky  
- cizí státní příslušníci (s výjimkou uchazečů ze Slovenské republiky), musí předložit 

vysvědčení o vykonání požadované zkoušky z českého jazyka dle stanovených 
podmínek (B1 SERR) nejpozději do 17. 6. 2020 a dále do českého jazyka úředně 
přeložené doklady o absolutoriu bakalářského studia (viz Podmínky pro přijetí ke 
studiu na Hudební fakultě JAMU) 

- u oboru Hudební produkce musí přihláška obsahovat portfolio dosavadních umělecko-
produkčních a producentských aktivit 
 
 
Podmínkou přihlášení již NENÍ zaslání vytištěné přihlášky spolu s přílohami, ale 
povinné přílohy je nutné nahrát do IS JAMU k založené přihlášce. 

 
Platba za přijímací řízení se provádí přes Obchodní centrum v Informačním systému  
JAMU a činí 800,- Kč. 
Administrativní poplatek za přijímací řízení, jehož se uchazeč z jakéhokoliv důvodu 
nezúčastní, se nevrací! 
Bez uhrazeného poplatku za přijímací řízení a všech příloh nemůže být přihláška přijata 
k dalšímu zpracování a uchazeč bude vyřazen z přijímacího řízení. 
Zkontrolujte si potvrzení své přihlášky studijním oddělením po uzávěrce, tzn. po 19. 4. 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Průběh přijímacího řízení: 
 
Zkoušky se uskuteční od 18. června do 24. června 2020 podle následujícího harmonogramu: 
 
KKI  18. 6.  klavír; klavír a klavírní pedagogika   
 
KHP  19. 6.  hudební produkce 
 
KKDOR 22. 6.  kompozice, multimediální kompozice 

22. 6.  dirigování orchestru, dirigování sboru 
22. 6.  operní režie 
 

KZP  22. 6.  zpěv 
 
KJI  23. 6. 
 
KVHI  23. 6.  varhany, historická interpretace (cembalo a historické  

klávesové nástroje, loutna, historická flétna, historický zpěv, 
historické housle, historické violoncello) 

   
KSN  23. 6.  kytara, housle, viola, violoncello, kontrabas 
 
KDN  24. 6.  flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trombon, trubka, tuba 
     
KBN  24. 6.  bicí nástroje 
 
 
Přijímací řízení je jednokolové.  
Součástí přijímací zkoušky je zkouška z cizího jazyka, která se bude konat v těchto 
termínech: 
18. 6. 2020, 22. 6. 2020 pro uchazeče instrumentálních oborů a uchazeče oboru Zpěv, kteří si 
zvolí jazykový test z angličtiny nebo němčiny.  
24. 6. 2020 obor Zpěv (italština) 
19. 6. 2020 obor Hudební produkce (angličtina) 
 
Pozvánka k přijímacímu řízení bude vložena do aplikace E-přihláška v IS JAMU nejméně  
14 dní před konáním zkoušek. 
 
Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven! 
 
Zkušební komise pro jednotlivé obory jmenuje děkan 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. 
 
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 budou uchazeči vyrozuměni písemně. Přijímací komise zasedá 
29. 6. 2020. Kromě toho si každý uchazeč může po termínu zasedání přijímací komise ověřit 
své umístění pomocí registračního kódu přihlášky v informačním systému JAMU nebo na 
adrese http://hf.jamu.cz/studium/pro_uchazece.html.  
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 řeší individuálně. 
Přijetí k vysokoškolskému studiu nezakládá automaticky nárok 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 18. 12. 2019         prof. MgA. Jindřich Petráš 
         děkan HF JAMU 
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