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Obsah ročníkových zkoušek 
žáků hudebního oboru 
kytara, akordeon a bicí nástroje 
 
 

 
HRA NA KLASICKOU KYTARU, HRA NA ELEKTRICKOU KYTARU 
Obsah ročníkové zkoušky: 
1. ročník 
Žák:  

● zahraje jednu etudu nebo cvičení  

● zahraje jednu píseň nebo skladbičku zpaměti 

● vyjmenuje jednotlivé části nástroje 
 
2. ročník 
Žák:  

● zahraje jednu stupnici, akord  

● zahraje jednu etudu  

● zahraje jednu přednesovou skladbu 

● vyjádří slovy náladu skladby  

● naladí si nástroj podle ladičky 

 
3. ročník 
Žák:  

● zahraje jednu stupnici (dvě oktávy), kadence 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje jednu přednesovou skladbu  

● zahraje jednu píseň s akordickým doprovodem  

● vyjádří slovy základní dynamiku a tempo 

 
4. ročník 
Žák:  

● zahraje jednu durovou, jednu mollovou stupnici (dvě oktávy), kadence 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje dvě přednesové skladby různého stylového období 

● zahraje jednu píseň s akordickým doprovodem  

 
5. ročník 
Žák:  

● zahraje jednu durovou, 1 mollovou stupnici (dvě oktávy), kadence 

● zahraje dvě etudy různého stylového období 

● zahraje dvě přednesové skladby různého stylového období 

● vyjádří slovy náladu skladby 

 
6. ročník 
Žák:  

● zahraje jednu durovou, jednu mollovou stupnici (dvě oktávy), kadence 

● zahraje dvě etudy různého stylového období 

● zahraje dvě přednesové skladby různého stylového období 

 
7. ročník základního studia I. stupně 
IV. ročník základního studia II. stupně 
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Žák: 

● vykoná závěrečnou zkoušku formou absolventského vystoupení na Absolventském koncertu,  

   pokud žák veřejně nevystoupí, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí ročníkových zkoušek. 

 
HRA NA AKORDEON 
Obsah ročníkové zkoušky: 
1. ročník 
Žák: 

● zahraje stupnici C dur, pravou rukou 

● zahraje jednu etudu nebo cvičení 

● zahraje jednu píseň nebo skladbičku zpaměti 

 
2. ročník 
Žák: 

● zahraje stupnici C dur, oběma rukama, krátké arpegio 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje jednu přednesovou skladbu 

 
3. ročník 
Žák:  

● zahraje stupnici C dur (dvě oktávy), oběma rukama, arpeg. akord 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje dvě nebo tři přednesové skladby bez etudy 

 
4. ročník 
Žák: 

● zahraje stupnici G dur, stupnici a moll (dvě oktávy), pravou, arp.akordy 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje dvě přednesové skladby různého stylového období 

 
5. ročník 
Žák: 

● zahraje stupnici G dur, stupnici a moll (dvě oktávy), pravou, arp.akordy 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje dvě nebo tři přednesové skladby bez etud 

 
6. ročník 
Žák: 

● zahraje stupnici G dur, stupnici a moll (dvě oktávy), pravou, arp.akordy 

● zahraje jednu etudu 

● zahraje dvě nebo tři přednesové skladby různého charakteru a stylu 

 
7. ročník základního studia I. stupně 
IV. ročník základního studia II. stupně 
Žák: 

● vykoná závěrečnou zkoušku formou absolventského vystoupení na Absolventském koncertu,  

   pokud žák veřejně nevystoupí, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí ročníkových zkoušek. 
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HRA NA BICÍ NÁSTROJE 
Obsah ročníkové zkoušky: 
1. ročník 
Žák: 

● pojmenuje jednotlivé části nástroje 

● zahraje jednu rytmickou stupnici 

● zahraje jednu etudu pro malý buben 

● zahraje jednu etudu pro bicí soupravu 

 
2. ročník 
Žák:  
● zahraje jednu etudu pro malý buben 

● zahraje jednu skladbu pro bicí soupravu  

● zahraje jeden doprovod hudební nahrávky 

● vyjádří slovy náladu skladby 

 
3. ročník 
Žák: 

● zahraje jednu etudu pro malý buben 

● zahraje jednu skladbu pro bicí soupravu  

● zahraje jeden doprovod hudební nahrávky, zpaměti 

● vyjádří slovy náladu skladby  

  
4. ročník 
Žák: 

● zahraje jednu skladbu pro malý buben 

● zahraje jednu skladbu pro bicí soupravu  

● zahraje jednu sólovou skladbu / duo, nebo uskupení více hráčů 

● seřídí si a naladí si nástroj 

 
5. ročník 
Žák: 

● zahraje jednu sólovou skladbu pro malý buben 

● zahraje jedno sólo pro bicí soupravu  

● zahraje jednu komorní skladbu 

 
6. ročník 
Žák: 

● zahraje jedno sólo pro malý buben / souprava 

● zahraje jednu komorní skladbu  

● zahraje jednu skladbu z listu 

 
7. ročník základního studia I. stupně 
IV. ročník základního studia II. stupně 
Žák: 

● vykoná závěrečnou zkoušku formou absolventského vystoupení na Absolventském koncertu,  

   pokud žák veřejně nevystoupí, vykoná závěrečnou zkoušku před komisí ročníkových zkoušek 

 
 
 
 
 


