
SPECIFICKÉ PODMÍNKY PŘIJETÍ DO STUDIA DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PRO 

AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 A ZPŮSOB OVĚŘOVÁNÍ JEJICH PLNĚNÍ 

O přijetí do bakalářského studia na FAMU se v tomto případě může ucházet pouze cizinec, 

kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých 

opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk 

Ruské federace v návaznosti na prováděcí rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 

2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve 

smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, (dále jen 

"Cizinec"). 

 

Název studijního programu:   Zvuková tvorba (B0211A310011) 

 

 

Předpoklady ke studiu 

Základními předpoklady pro studium oboru jsou především tvůrčí vlohy a hluboký zájem o 

kinematografii a její múzické zdroje (literatura, výtvarné umění, hudba…). Dále je to 

představivost, schopnost abstraktního myšlení, muzikálnost a vynikající schopnost sluchové 

analýzy. Předpokládají se základní znalosti z elektroakustiky a praktické zkušenosti se 

zvukovou technikou. Z osobnostních vlastností jsou podstatné zejména smysl pro týmovou 

práci, komunikační schopnost, samostatnost a pohotovost v rozhodování, psychická odolnost, 

spolehlivost a obětavost. 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení 

1. 7. - 22. 8. 2022 otevření přihlášky 

22. 8. 2022 nejzazší termín odeslání přihlášky 

22. 9. 2022 Prezenční kolo PŘ 

 

 

A) PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH) 

 

písemný rozbor zvukové složky promítnutých filmových ukázek 

praktický úkol – mixáž mluveného slova a hudby (hodnotí se výběr z dané nabídky hudeb, 

vzájemné poměry hlasitosti, umístění a provedení zvukové prolínačky a estetičnost řešení 

začátku i závěru). 

celkový kulturní přehled – písemný test (známé osobnosti a díla, umělecké slohy historie i 

současnosti v oblasti hudby, filmu, literatury, výtvarného umění…) 

test základních znalostí z elektroakustiky a zvukové techniky písemná část 



Další část přijímacího řízení začíná krátkým seznamovacím pohovorem, při kterém se prověří 

muzikálnost uchazeče (zahraje na klavír či donesený melodický nástroj skladbu, kterou si 

připravil, absolvuje zkoušku paměti pro výšku tónu a rytmický diktát) a test sluchové analýzy 

– zvuková paměť a představivost (úkolem je např. rozlišit jemné zvukové odlišnosti, udat 

počet znějících tónů, zjistit interpretační či technickou závadu v nahrávce, odhadnout dobu 

dozvuku, schematicky načrtnout průběh melodického útvaru, rozpoznat hudební nástroje, 

určit známé hudební dílo apod.). 

Následuje: 

– test základních znalostí z elektroakustiky a zvukové techniky ústní část 

– závěrečný pohovor, v němž si zkušební komise ověřuje informace o 

předpokladech uchazeče pro zvolený obor, získané v dílčích částech přijímacího řízení. 

 

B) ZPŮSOB HODNOCENÍ (KRITÉRIA VYHODNOCENÍ) 

 

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje zkušební komise formou 

bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Zkušební komise navrhne uchazeče, 

kteří tuto hranici splnili, děkance FAMU k přijetí do studia. 

 

Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí 

ke studiu: 

 

Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti ke studiu uchazeče posuzuje zkušební 

komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí.  

  

Pro uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího řízení je celkovou minimální hranicí pro 

splnění podmínek přijímacího řízení 35 bodů ze 100 možných. 

 

C) NEJVYŠŠÍ POČET UCHAZEČŮ PŘIJÍMANÝCH KE STUDIU 

 

FAMU stanovuje nejvyšší počet uchazečů přijímaných ke studiu v jednotlivých studijních 

oborech. Počet uchazečů přijatých do studia může být nižší než stanovený nejvyšší počet v 

případě, že bude nižší počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení. Pokud splní 

podmínky přijímacího řízení větší počet uchazečů, budou do studia přijati uchazeči do 

nejvyššího stanoveného počtu podle pořadí nejlepších. 

Maximální počet přijatých uchazečů do studijního programu: 1 

 

D) ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 

 

Pro přijetí do tohoto studijního programu se nevyžaduje. 

 

E) TERMÍN, KDY MŮŽE UCHAZEČ NAHLÉDNOUT DO MATERIÁLŮ, KTERÉ MAJÍ 

VÝZNAM PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ 

 

Uchazeč může nahlédnout do materiálů (Protokol o přijímacím řízení), které mají význam pro 

rozhodnutí o jeho přijetí, respektive nepřijetí do studia, po doručení písemného rozhodnutí 



děkanky o přijetí, respektive nepřijetí do studia, a to nejpozději 30 dnů po doručení tohoto 

rozhodnutí, a to na základě předběžné domluvy se Studijním oddělením FAMU. 

 

 

 

F) ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ OMLUV 

 

V případě, že uchazeč se přijímací zkoušky nemohl z velmi vážných důvodů zúčastnit, může 

nejpozději následujícího dne po termínu zkoušky děkanku FAMU písemně požádat o možnost 

konat ji v náhradním termínu. V žádosti uchazeč důvody své neúčasti podloží relevantními a 

přezkoumatelnými dokumenty. Děkanka v součinnosti s předsedou zkušební komise 

neprodleně posoudí, zda lze, nebo nelze vzhledem k harmonogramu probíhajícího přijímacího 

řízení a vzhledem ke kapacitním a personálním možnostem fakulty žádosti vyhovět, a 

písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí s odůvodněním. Na náhradní termín zkoušky 

uchazeč nemá právní nárok. 

 

G) ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

 

Po přijímacích zkouškách může uchazeč sledovat v jakém stavu je rozhodnutí o jeho přijetí/ 

nepřijetí na: https://prihlaska.amu.cz. 

Rozhodnutí děkanky o přijetí nebo nepřijetí uchazeč obdrží písemně. Přijatým uchazečům 

bude rovněž oznámen den zápisu a případně další informace. 

 

H) DOPORUČENÉ STUDIJNÍ MATERIÁLY 

 

Bláha Ivo – Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla, AMU 2004, 2006 

Cooke Mervyn – Dějiny filmové hudby, Casablanca 2011 

Janoušek Ivo – ABC akustiky pro hudební praxi, Supraphon 1979 

Matzner Antonín, Pilka Jiří – Česká filmová hudba, Dauphin 2002 

Monaco James – Jak číst film, Albatros 2004 

Smetana Ctirad – Praktická elektroakustika, SNTL 1981 

Syrový Václav – Malý slovník pojmů z elektroakustiky a hudební akustiky, AMU 2001 

Töteberg Michael – Lexikon světového filmu, Orpheus 2006 

Zenkl Luděk – ABC hudební nauky, Supraphon 1986 (či jiná učebnice hudební nauky). 

 

 

https://prihlaska.amu.cz/

