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Požadavky k magisterské přijímací zkoušce z hlasové výchovy 

(pro studijní obor Hlasová výchova N-SS HL2S) 

 

Předpokladem ke studiu je perspektivní hlasový materiál s rozsahem alespoň 

dvou oktáv bez fonačních a artikulačních vad, zkušenost s pěveckým školením, 

prokazatelný vyhraněný zájem o zvolený obor. 

 

 

Pěvecká interpretace 

 

- árie z oratoria G. F. Händela nebo J. S. Bacha  

- závažná árie z opery českého skladatele 19. nebo 20. století  

- výběr alespoň dvou částí z písňového cyklu období romantismu 

 

Teoretická část 

 

- dějiny a literatura zpěvu 

- fyziologie a hygiena hlasu 

- základní pojmy metodiky výuky zpěvu 

 

 

Doporučuje se přednes zpaměti. Klavírní doprovod si zajišťuje uchazeč sám! 
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