
 
Informace pro 1. ročníky 
 

- zahájení výuky a schůzky na domluvu rozvrhů na jednotlivých katedrách je 
3. 10. 2022 (bližší informace Vám sdělí vedoucí každé katedry) 

- slavnostní imatrikulace se koná se 6. 10. v 11 hodin v aule (povinný nácvik a 
seřazení už v 10 hodin, imatrikulace trvá cca 1 hodinu).  Následuje 
POVINNÝ vstupní kurz a ztotožnění distančně zapsaných studentů. 

- důležité termíny pro studium v akademickém roce 2022/23 najdete 
v Harmonogramu akademického roku na webu HF a nástěnkách.  

- v rámci IS máte zřízenu e-mailovou adresu , kterou jste povinni pravidelně 
kontrolovat a používat ke komunikaci s pracovníky a pedagogy HF. Využijte 
možnosti přesměrování zpráv ze školního e-mailu do soukromého. 

- své osobní údaje v IS si průběžně aktualizujte  
(telefony, adresy ...) v odkazu Lidé (osobní stránka) 

- všichni cizinci jsou povinni vypsat si v IS kontaktní adresu, pokud pobývají 
na území ČR. Zároveň je nutné vyřídit platbu za komunální odpad – 
podrobné info najdete v tomto odkazu – https://hf.jamu.cz/studium/studijni-
oddeleni/ 

- webové stránky JAMU, resp. Hudební fakulty i Vývěska v IS je pro vás 
zdrojem informací  

- sledujte průběžně také aktuální příspěvky na nástěnce studijního oddělení, 
zahraničního i koncertního oddělení v 1. patře a dodržujte úřední hodiny 
všech pracovníků děkanátu HF 

- vzkazy a korespondenci si pravidelně vyzvedávejte ve schránkách studentů 
v přízemí u suterénu, nezatěžujte předáváním obálek a vzkazů vrátnici! 

- na stud. oddělení jste povinni (e-mailem, příp. telefonem) ohlásit svoji 
nepřítomnost z důvodu nemoci, koncertní činnosti apod. a ve zkouškovém 
období či zkoušek orchestru je nutné odevzdat i potvrzení lékaře. Omluva 
bude zaznamenána do IS pro potřeby pedagogů. U individuální výuky se 
omlouvejte také přímo u svého pedagoga 

- kopii maturitního vysvědčení odevzdejte nebo naskenované zašlete na stud. 
oddělení co nejdříve, pokud jste to již neudělali. Cizinci (kromě Slováků) si 
vyřídí nostrifikaci středoškolského vzdělání, info zde - 
https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5451/studium/studijni_oddeleni/uznani-
zahranicniho-stredoskolskeho-vzdelani.pdf 

- záležitosti, týkající se počítačové sítě řešte přímo s p. L.Ostrým  (technik ve 
výpočetní technice na HF), kterého najdete na děkanátu fakulty č. dv. 102B, 
telef. č. 542591640, ostry@jamu.cz 

https://is.jamu.cz/do/jamu/doc/5451/studium/studijni_oddeleni/uznani-zahranicniho-stredoskolskeho-vzdelani.pdf
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- všichni studenti mají povinnost v Informačním systému vypsat své číslo 

bankovního účtu, cizinci vč. slovenských studentů– je nutné zařídit si 
bankovní účet v české bance. 

- V IS JAMU najdete během září-října informace o podmínkách získání 
ubytovacího stipendia a žádost. Pro nárokové sociální stipendium – 
informace podá Ing. Oulehlová (studijní referát rektorát JAMU) 

 
 
Registrace předmětů a zápis: 
 
- elektronická registrace předmětů pro oba semestry se otevře dne 1. 8. 2022.  

Pro absolvování každého ročníku musíte mít zapsáno celkem 60 kreditů za 
oba semestry. Za celé bakalářské studium tedy 180 kreditů.  

- postupujte dle nápovědy - „Interaktivní osnova průchodu studiem“ – 
https://is.jamu.cz/do/jamu/2490278/2490346/Pruchod_studiem.qwarp 

- Zapsané předměty, kterým k finálnímu zápisu nebude bránit žádná překážka, 
budou automaticky katedrami přijaty. O zápis ostatních předmětů je třeba 
požádat příslušného pedagoga na základě aktuálních kapacitních možností. 
Je tedy nutné si v tomto následném termínu svůj studijní plán zkontrolovat a 
provést ještě případné změny v zápisu – ale pouze hromadných předmětů 
skupiny B a C. Tyto změny jsou povoleny nejpozději  do 16. 10. 2022.         

- budete-li mít technické problémy s registrací, obracejte se na p. Valu 
(technik ve výpočetní technice na JAMU– vala@jamu.cz.)  
 

- ROZVRHY jazykových skupin, interpretačních seminářů kateder a 
hromadných teoretických předmětů jsou vyvěšeny v 1. patře na rozvrhové 
tabuli, případně na nástěnkách kateder. V IS – odkaz Rozvrhy - budou 
zveřejněny po finalizaci dle zápisů (v případě nejasností se obracejte vždy na 
vedoucí katedry). Individuální rozvrhy si doplníte až po setkání se svým 
pedagogem.  

- označení skupiny jazyků naleznete v 1. patře vedle rozvrhové tabule u 
studijního oddělení nebo v přízemí na nástěnce u Katedry jazyků. Případně 
zašlete dotaz na pedagoga KCJ (viz kontakty v IS). Pokud budete přibírat 
nebo naopak ubírat C jazyk (volitelný), musíte o tom informovat příslušného 
pedagoga, aby mohl upravit příslušnou skupinu. 

- jste povinni uzavřít zimní semestr v řádném vypsaném termínu   
     v Harmonogramu akademického roku, tj. do 10. 2. 2023 a letní semestr  
     do 30. 6. 2023, nejpozději však do konce akademického roku,  
     tzn. do 30. 9. 2023 (jen po domluvě s pedagogy!).  

https://is.jamu.cz/do/jamu/2490278/2490346/Pruchod_studiem.qwarp
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- upozornění pro registraci předmětu základu oboru Interpretace nové hudby 

(dechové, smyčcové a bicí nástroje) – předmět se vyučuje až od letního 
semestru, musíte si jej ale zaregistrovat už na začátku studia a počítat 
s rozvrhem – může se křížit čas výuky s jinými předměty!  

- CIZINCI (netýká se studentů ze Slovenska) – doporučuje se, aby si zapsali 
do svého studijního plánu předmět Vybrané aspekty jazykového projevu 
(český jazyk pro cizince).  

- možnost pro všechny studenty – Katedra cizích jazyků doporučuje zapsat si 
jako volitelný předmět Čeština pro odbornou praxi (viz sylabus předmětu) 

- doporučení pro studenty specializace Kompozice – zápis předmětu Úvod do 
hry na bicí nástroje. 

- žádost o přidělení k pedagogovi je možné zaslat e-mailem na studijní 
oddělení, odkud bude předáno na příslušnou katedru k rozhodnutí dle 
kapacitních možností katedry. 

- studenti JAMU jsou povinni seznámit se a řídit se Studijním a zkušebním 
řádem JAMU, který obsahuje pravidla pro studium.  



 
 
Doplňující informace: 
 

Informace z Katedry cizích jazyků: 

  

Vážené studentky, vážení studenti, 

  

obracím se na Vás s instrukcemi týkajícími se studia cizích jazyků na HF JAMU, 
abyste je měli pohromadě. 

Od prvního ročníku si můžete kromě 1 povinného cizího jazyka angličtiny, nebo 
němčiny (tj. základ oboru, jazyk, který jste uvedli v dotazníku u přijímacích zkoušek), 
zvolit tzv. jazyk osobní specializace. 

Ten naleznete v seznamu předmětů C – osobní specializace - a je v nabídce označen 
jako němčina, angličtina, francouzština, italština, a to ve variantě pro začátečníky, 
mírně pokročilé, pokročilé. Neotevírá se angličtina pro začátečníky! 

Máte-li zájem využít této široké jazykové nabídky, zapište si v době určené pro zápis 
studijních předmětů elektronicky podle svého výběru některý z výše uvedených 
nepovinných jazyků (nesmí být totožný s Vaším povinným jazykem) a vyberte 
prosím také odpovídající variantu pokročilosti, abyste nám usnadnili Vaše 
zařazení do příslušné skupiny. Jazyk osobní specializace pak můžete studovat 1 rok 
nebo podle vlastního uvážení dále i ve vyšších ročnících. Pozor! U povinného jazyka 
v základu oboru variantu nevolíte, pokročilost je pevně stanovena – od A2 SER, 
viz dotazníky, které jste dostali u přijímacích zkoušek – zapisujete si jazyk, který 
jste uvedli v dotazníku.  

Před slavnostním zahájením akademického roku 2020/2021 se studenti, kteří budou 
mít zapsánu angličtinu jako hlavní jazyk, shromáždí, aby napsali test na úrovni B1. 
Těm, kteří tuto úroveň splní, bude uznána znalost jazyka ke zkoušce, nebudou muset 
navštěvovat hodiny gramatiky, ale pouze hodiny hudební terminologie. Po 
absolvování výuky terminologie bude těmto studentům zapsána zkouška se známkou 
vycházející z úrovně zmíněného vstupního testu a testu z terminologie. Účast na 
vstupním testu je povinná a je již součástí výuky. 



 
 

Studující hudebního manažerství mají povinné dva jazyky (angličtinu a němčinu), 
jako jazyk C si přidávají jiný jazyk dobrovolně, pokud chtějí. Výše zmíněný test se 
jich netýká! 

Vzhledem k tříleté formě bakalářského studia podle našich zkušeností 
doporučujeme začít s nepovinným jazykem hned v prvním ročníku, 
neboť druhý ročník se nejlépe hodí pro výjezdy do zahraničí přes projekt 
ERASMUS (vřele doporučuji, všichni studenti se vracejí velmi spokojeni, rozsáhlé 
kontakty jsou zejména v německy mluvících oblastech, kde je aspoň základní 
orientace v jazyce nutná). Studium dvou jazyků doporučuji i proto, že znalost dvou 
cizích jazyků je u vysokoškolských absolventů z EU již standardní stav a např. pro 
úspěšné absolutorium doktorského studia je zapotřebí zvládnutí dvou jazyků. 

Zároveň Vás chci upozornit na předmět Čeština pro odbornou praxi, který byl 
zaveden před několika lety a má dobrý ohlas u studentů, kteří jej absolvovali. Jedná se 
o pomocný předmět, v jehož rámci se máte možnost seznámit s praktickým 
fungováním jazyka, abyste během své praxe mohli komunikovat na dobré gramatické 
i stylistické úrovni, a to nejen písemně, ale i ústně. Součástí předmětu je kromě trošky 
teorie především praktický nácvik kompetencí (mluvené slovo – umět si uvést koncert, 
vystoupení svých žáků, psaní anotací, žádostí, opravování gramatických i stylistických 
chyb atd.) Předmět částečně slouží i jako příprava k úspěšnému zvládnutí formální 
stránky bakalářské i magisterské diplomové práce. Je vhodný především pro obor 
hudební manažerství, kde je umění komunikace nutným předpokladem úspěšné 
kariéry. 

S pozdravem 

doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 

vyučující němčiny a češtiny, vedoucí KCJ 

-- 
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. 
Vedoucí katedry cizích jazyků HF JAMU 
Adresa: Komenského nám. 6, 662 15 Brno 
email: horackova@jamu.cz 
tel.: 542 591 623 
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