
Nová koncepce hodnocení absolventského výkonu žáka 

schválená uměleckou radou Konzervatoře Plzeň dne 19. 9.2022  

 
Umělecká rada školy se dne 19. září 2022 usnesla na následujících změnách v koncepci a hodnocení 

absolventských výkonů žáků školy s platností od školního roku 2022-2023: 

1) Absolventský výkon může mít podobu veřejného vystoupení, které je klasifikováno 

absolventskou komisí. 

 

2) V případě klasifikovaného absolventského výkonu v podobě veřejného vystoupení je 

stanovena hodnotící komice (vždy přítomná na veřejném vystoupení absolventa) v rozsahu 4 

členů: 

a) Místopředseda absolventské komise 

b) Vedoucí absolventského výkonu (učitel hlavního oboru žáka) 

c) Oponent (vedoucí oddělení, pokud není učitelem hlavního oboru žáka) 

d) Přísedící – jeden z členů oddělení, nominovaný do komise ředitelem školy na návrh 

vedoucího oddělení 

Pokud je vedoucí oddělení učitelem hlavního oboru absolventa, je oponentem absolventského 

výkonu jiný nominovaný člen příslušného oddělení. 

 

3) Hodnotící komise veřejného absolventského výkonu žáka se sejde ihned po ukončení 

veřejného vystoupení (absolventského výkonu) žáka ke klasifikační poradě. Na celém jednání 

komise musí být přítomni všichni čtyři členové hodnotící komise po celou dobu jednání komise 

až do definitivního stanovení klasifikace absolventského výkonu.  

 

4) Hodnotící komise po jednání rozhodne o klasifikaci absolventského výkonu absolventa. O 

jednání absolventské komise vznikne písemný protokol, kde je stanovena klasifikace 

absolventského výkonu. Protokol je podepsaný všemi čtyřmi členy hodnotící komise. 

 

 

5) Absolventský výkon je vždy nahráván v celém rozsahu. Nahrávka veřejného absolventského 

výkonu je poskytnuta nepřítomnému předsedovi/nepřítomné předsedkyni absolventské 

komise na veřejném vystoupení žáka. Předseda/předsedkyně absolventské komise může po 

poslechu nahrávky vyzvat komisi k revizi stanovené známky. 

 

6) Pokud se absolvent školy rozhodne absolvovat nikoliv veřejným vystoupením, nýbrž před 

absolventskou komisí, zahraje celý stanovený program absolventské zkoušky před 

absolventskou komisí v termínu stanoveném ředitelem školy. 

 

 

7) V případě, že ze závažných a neočekávaných  důvodů na veřejném vystoupení absolventa není 

přítomna kompletní (čtyřčlenná) hodnotící komise, veřejné vystoupení nebude hodnoceno 

jako platný absolventský výkon. Bude stanoven jiný termín absolventského výkonu. 

 

    MgA. Miroslav Brejcha 

ředitel Konzervatoře Plzeň 


