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Základní informace pro uchazeče o studium



Co u nás můžete studovat?

Naše studijní programy připravují učitele pro tři typy škol:

1. Druhý stupeň základních škol (Bc. program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání 
na 2. stupni ZŠ, navazující Mgr. program Učitelství pro 2. st. ZŠ se specializací hudební 
výchova). Lze kombinovat se všemi dalšími specializacemi ped. fakulty 
(https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php)

2. Střední školy (Bc. program Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání pro střední 
školy, navazující Mgr. program Učitelství pro SŠ – specializace hudební výchova). Lze 
kombinovat s dvěma specializacemi ped. fakulty (tělesná výchova, základy společenských 
věd: https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/bc.php) a jedním programem teologické 
fakulty (Náboženství a etika se zaměřením na vzdělávání pro střední školy: 
https://www.tf.jcu.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studijni-obory/nabozenstvi-a-etika-se-
zamerenim-na-vzdelavani-pro-stredni-skoly).

3. Učitelství klavíru na ZUŠ nebo SŠ (Bc. program Hra na nástroj se zaměřením na 
vzdělávání pro SŠ a ZUŠ, nav. Mgr. program Učitelství hry na nástroj pro střední školy a ZUŠ). 
Toto studium je jednooborové.
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Kde se naši absolventi uplatní?

• Na zvoleném typu školy jako učitelé (poptávka 
je veliká a COVIDová opatření nebudou trvat 
věčně)

• Ve volnočasové sféře (domy dětí a mládeže, 
hudební kroužky, zážitková pedagogika,…)

• V jakékoli instituci či profesi, kde je výhodou 
široký přehled o hudbě (média, agentury, 
vydavatelství, kulturní odbory veřejné 
správy,…)



Konají se u nás přijímací zkoušky?

Ano (protože nám není lhostejné, koho učíme a kdo bude jednou učitelem našich 
dětí)
Přijímací zkoušky na všechny Bc. programy mají dvě části:
1. Hra na nástroj, který u nás budete dále studovat (klavír, housle, kytara). U 
programů pro učitelství HV na ZŠ nebo SŠ předpokládáme zhruba úroveň 
absolventa 1. stupně ZUŠ. U programu Hra na nástroj se zaměřením na vzdělávání 
pro SŠ a ZUŠ předpokládáme ve hře na klavír úroveň 4. ročníku konzervatoře.
2. Prokázání základních hudebních předpokladů (schopnost zazpívat zadané tóny, 
dvojzvuky či krátké melodie, schopnost zopakovat tleskáním rytmický model, 
udržet dané tempo,…).
U navazujících Mgr. programů pro učitelství HV na ZŠ nebo SŠ je zkouška 
kombinovaná (hra na nástroj na úrovni absolventa 2. stupně ZUŠ, zpěv z listu, 
ústní ověření historicko-teoretických znalostí na úrovni absolventa Bc. studia), u 
programu Učitelství na nástroj je zkouška talentová (dramaturgicky vyvážený 
program v rozsahu 60 minut s jedním význačným dílem romantické literatury).

Podrobné informace a požadavky najdete na 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/khv/moznosti-studia/prijimaci-
rizeni/

https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/khv/moznosti-studia/prijimaci-rizeni/


Jaké předměty vás čekají?

1. Hudebně praktické (hlasová výchova, 
intonace, dirigování, hra na nástroj, 
improvizace doprovodů,…)

2. Hudebně didaktické (didaktika HV, hudební 
pedagogika, praxe na zvoleném typu školy,…)

3. Hudebně teoretické a historické (dějiny 
hudby klasické i populární, harmonie, etnická 
hudba, rozbor skladeb, nauka o hudebních 
nástrojích,…)



Kde zjistit více informací?

• web katedry hudební výchovy: 
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/khv/

• obecné informace o přijímacím řízení na webu PF JU: 
https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/

• konkrétní dotazy ohledně studia na KHV lze adresovat vedoucímu 
katedry: mvorisek@pf.jcu.cz

• pro detailní informace ohledně náplně jednotlivých předmětů lze 
nahlédnout do portálu STAG: 
https://wstag.jcu.cz/portal/studium/prohlizeni.html, dále odkaz 
„Programy a obory“, zde vybrat: Fakulta = FPE, Forma = Prezenční, 
Typ = Bakalářský, příp. Navazující (programy pro učitelství na 2. 
stupni ZŠ jsou pod odkazy „Oborové studium se zaměřením na 
vzdělávání na 2. stupni základní školy“ (Bc.), resp. „Učitelství pro 2. 
stupeň základních škol“ (nav. Mgr.)
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Zdraví vás budějovičtí hudebkáři


