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Obsah ročníkových zkoušek žáků hudebního oboru 

smyčcové nástroje, cimbál 

 

 
  HRA NA HOUSLE, HRA NA VIOLONCELLO 

 Obsah ročníkové zkoušky: 
1. ročník 
Žák: 

●  zahraje jednu etudu nebo cvičení (pizz. nebo arco), 

●  zahraje jednu píseň nebo skladbičku zpaměti (pizz. nebo arco). 
 
2. ročník 
Žák: 

●  zahraje dvě stupnice (jedna oktáva), akordy, 

●  zahraje jednu etudu nebo cvičení, 

●  zahraje jednu skladbu zpaměti, 

●  vyjádří slovy náladu skladby a základní dynamické rozdíly (f, p). 
 

3. ročník 
Žák: 

●  zahraje jednu durovou stupnici (dvě oktávy), jednu mollovou stupnici (jedna oktáva), akordy, 

●  zahraje jednu etudu, 

●  zahraje jednu skladbu zpaměti, 

●  vyjádří slovy náladu skladby. 
 
4. ročník 
Žák: 

●  zahraje jednu durovou a jednu mollovou stupnici (dvě oktávy), akordy, 

●  zahraje jednu etudu, 

●  zahraje jednu skladbu zpaměti. 

5. ročník 
Žák: 

●  zahraje jednu durovou a 1 mollovou stupnici přes 2 oktávy s přechodem do poloh, akordy, 

●  zahraje jednu etudu, 

●  zahraje jednu skladbu zpaměti, 

●  vyjádří slovy charakter a náladu interpretované skladby (veselá, smutná, rychlá, pomalá). 
 

6. ročník 
Žák: 

●  zahraje dvě stupnice (podle individuálních schopností do 3. polohy), akordy, 

●  zahraje jednu etudu, 

●  zahraje jednu skladbu zpaměti, 

●  vyjmenuje různá stylová období (baroko, klasicismus, romantismus, hudbu XX. století a hudbu         

současnosti). 
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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. 

 
 
 

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

●  zahraje durovou stupnici, včetně malého akordického rozkladu, 

●  zahraje jednoduché jednohlasé cvičení v G klíči, 

●  zahraje jednoduchou píseň zpaměti. 
 
2. ročník 
Žák: 

●  zahraje durovou stupnici, včetně malého a velkého akordického rozkladu a akordických tercií, 

●  zahraje jednoduchou jednohlasou, nebo dvouhlasou píseň, nebo cvičení zpaměti. 
 

3. ročník 
Žák: 

●  zahraje durovou a mollovou stupnici včetně akordického rozkladu, 

●  zahraje zpaměti jednoduchou melodii, nebo lidovou píseň, 

●  zahraje jednoduchý harmonický doprovod v jednoduchých harmoniích k lidové písni. 
 

4. ročník 
Žák: 

●  zahraje durovou a mollovou stupnici včetně akordického rozkladu, 

●  zahraje zpaměti jednoduchou melodii, nebo lidovou píseň, 

●  zahraje harmonický doprovod v jednoduchých harmoniích k lidové písni. 
 

5. ročník 
Žák: 

●  zahraje durovou a mollovou stupnici s akordy a jejich obraty, 

●  zahraje zpaměti přednesovou skladbu, 

●  vyjmenuje stylová období baroka, klasicismu, moderní hudby. 
 
6. ročník 
Žák: 

●  zahraje stupnice durové i mollové s akordy a jejich obraty, 

●  zahraje zpaměti přednesovou skladbu, 

●  zahraje harmonický doprovod. 
 
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. 
 


