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Směrnice děkana č. 2/2018
Směrnice děkana FaVU VUT o podmínkách přijímacího řízení do
prezenční formy bakalářského studijního programu B8206 na
akademický rok 2019/2020

Základní ustanovení
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického Brně (dále jen FaVU VUT) otevírá v
akademickém roce 2019/2020 bakalářské studium v českém jazyce ve studijním programu Výtvarná
umění (B8206). Bakalářské studium je určeno uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním
s maturitou, nebo studujícím v posledním, maturitním ročníku střední školy. Po složení státní
bakalářské zkoušky a úspěšném obhájení bakalářské práce je absolventům udělen akademický titul
bakalář umění (BcA.).
Přijímání uchazečů o studium na FaVU VUT se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. O vysokých školách ve
znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), Statutem VUT, Statutem FaVU VUT a touto Směrnicí.
Přijímací řízení a studium probíhají v českém nebo slovenském jazyce. Na uchazeče, kteří nejsou
občany České republiky nebo Slovenské republiky, se vztahují ustanovení Ministerstva školství
mládeže a tělovýchovy ČR pro cizince: § 49 Zákona a Statut VUT v Brně, čl. 30.

1

Směrnice děkana č. 2/2018 o podmínkách přijímacího řízení do prezenční formy bakalářského
studijního programu B8206 na akademický rok 2019/2020

Studijní program
Obory studia
Forma studia
Standardní délka studia
Počet přijímaných studentů
Termín pro podání přihlášky od
Termín přijímacích zkoušek

Výtvarná umění (B8206)
Design, Intermediální a digitální tvorba, Výtvarná tvorba
prezenční
4 roky
1
zpravidla 50
10. října 2018 do 19. listopadu 2018 včetně
1. kolo: 2. ledna 2019
2. kolo: 5. a 6. února 2019

Podávávání přihlášek
Přihláška se podává elektronicky a v tištěné podobě.
Elektronicky se přihláška podává od 10. října 2018 do 19. listopadu 2018 včetně na adrese:
2
http://www.vutbr.cz/eprihlaska.
Po vložení e-přihlášky je třeba zaslat na adresu fakulty k rukám studijní referentky do 19. listopadu
2018 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:
•

výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;

•

uchazeči, kteří již složili maturitní zkoušku, vyplní v e-přihlášce pouze maturitní předměty
a jejich hodnocení a dokládají notářem nebo matrikou ověřenou kopii maturitního vysvědčení;

•

uchazeči, kteří v době podání přihlášky nemají ukončený maturitní ročník, vykazují ve
formuláři e-přihlášky prospěch za 1., 2. a 3. ročník ze všech předmětů. V tomto případě
potvrzuje formulář ředitel školy;

•

životopis (ve formátu PDF jej zadá uchazeč také do elektronického formuláře přihlášky);

•

cizí státní příslušníci (s výjimkou občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího vzdělání na školách v
České republice s výukou v českém jazyce) dokládají úředně ověřenou kopii osvědčení o
úspěšném složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci alespoň
na úrovni B2 Evropského referenčního rámce a nostrifikované doklady předchozího vzdělání s
překladem do ČJ.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Výše administrativního poplatku je stanovena Přílohou č. 1 k Rozhodnutí rektora č. 5/2017
následovně: 600 Kč pro přihlášky podané na území České republiky nebo 23 € při podání přihlášky na
území Slovenské republiky nebo ostatních států. Platby v obou případech probíhají převodem na účet
VUT v Brně; čísla účtů stanovuje výše uvedený předpis.
Podrobné pokyny k platbě poplatku (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání epřihlášky. Pokud uchazeč stanovený poplatek neuhradí nejpozději do termínu pro podání přihlášky,
přijímací řízení uchazeče nebude zahájeno.

1

Počet přijatých studentů do tohoto programu je stanoven limitem, vyhlášeným vedením VUT.
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Uchazeč je povinen v e-přihlášce pravdivě vyplnit položku „Předchozí studium na VŠ“ včetně studií, která byla
ukončena jinak než řádně.
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Přijímací řízení do bakalářského studijního programu B 8206
1. kolo talentové zkoušky – předložení vlastních výtvarných prací (2. ledna 2019)
Předložení prací
•

Ve středu 2. ledna 2019 mezi 9–12 a 13–16 hod. předloží uchazeč osobě pověřené vedoucím
ateliéru originály vlastních výtvarných prací – dle požadavků jednotlivých ateliérů
zveřejněných na adrese http://www.ffa.vutbr.cz/informace/prijimaci.html. Práce musí být
výrazně označeny jménem uchazeče a názvem ateliéru, do kterého se hlásí. Výtvarné práce
zaslané poštou či elektronicky nebudou akceptovány.

•

Soubory domácích prací se předávají proti podpisu osobám, stanoveným vedoucími ateliérů.
Za obsah jednotlivých souborů ručí FaVU jen tehdy, když si uchazeč vyplní formulář s názvy
prací, rozměry a materiály, ve kterých jsou provedeny. Tyto formuláře jsou k dispozici při
předávání prací v ateliérech.

Hodnocení prací
•

Ve dnech 3. ledna a 4. ledna 2019 jsou domácí práce hodnoceny přijímací komisí
v uzavřeném jednání. Hodnotí se bodovací stupnicí 0 – 10 bodů. Pozornost je věnována
tvořivé stránce talentu, schopnosti osobitého myšlení a jeho vyjadřování výtvarnými
prostředky, s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí.

•

Uchazeči, kteří obdrží 5 – 10 bodů, postupují do 2. kola talentové zkoušky. Uchazečům, kteří v
1. kole talentové zkoušky obdrží hodnocení 0 – 4 body, je přijímací řízení ukončeno. Body
získané v 1. kole se nezapočítávají do hodnocení 2. kola talentové zkoušky.

•

S výsledkem hodnocení budou uchazeči seznámeni písemně nejpozději do 14 dnů ode dne
předložení domácích prací. Výsledky tohoto kola si mohou uchazeči prohlížet ve své epřihlášce. Výsledky zveřejněné na internetu nejsou závazné.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí
•

Proti rozhodnutí o nepřijetí si mohou nepřijatí uchazeči podat odvolání.

•

Termín odvolacího řízení bývá stanoven děkanem až po skončení všech částí přijímacího
řízení. Pokud si uchazeč vyzvedne své domácí práce dříve, než proběhne tento termín, ztrácí
právo na odvolací řízení. Uchazeči mohou nahlédnout do své dokumentace přijímací zkoušky.
Žádost o nahlédnutí do svých materiálů podává uchazeč na studijním oddělení v průběhu
odvolací lhůty.

Vyzvednutí domácích prací
•

Práce uchazečů, kterým bylo přijímací řízení ukončeno po 1. kole a nemají v úmyslu podat
odvolání proti rozhodnutí, se vydávají ve dnech 5. a 6. února 2019 v ateliéru, ve kterém byly
přijaty. Práce může vyzvednout i jiná osoba, pověřená uchazečem. Tato osoba se prokáže
úředně ověřenou plnou mocí s podpisem uchazeče.

2. kolo talentové zkoušky – práce v ateliéru, test teoretických znalostí (5. a 6. února 2019)
Uchazeči, kteří dosáhli v prvním kole alespoň 5 bodů, jsou písemně pozváni do 2. kola talentové
zkoušky, které probíhá ve dnech 5. a 6. února 2019 v ateliérech FaVU VUT. Zkouška se skládá ze
čtyř praktických úkolů a testu.
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Průběh 2. kola talentové zkoušky
•

První praktický úkol je společný pro celý studijní program (stanoví jej děkan). Druhý, třetí a
čtvrtý úkol vychází z ateliérových specializací (stanovují příslušní vedoucí ateliérů). Zadání
úkolů je písemné a je pověřeným pedagogem zveřejněno vždy bezprostředně před začátkem
příslušné části zkoušky. Na každý praktický úkol je stanoven čas – 4 hodiny.

•

Test z teoretických znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu je zadán dne
5. února 2019, zpravidla od 13.00 hod. Přípravu testu, administraci a vyhodnocení zajistí
Katedra teorií a dějin umění. Na test je stanoven čas – 30 minut.

Hodnocení 2. kola talentové zkoušky
•

Přijímací komise hodnotí výsledky 2. kola talentové zkoušky při neveřejném jednání ve čtvrtek
dne 7. února 2019, popř. v pátek 8. února 2019. V případě, že se uchazeč nezúčastní některé
části 2. kola talentové zkoušky, bude tato část hodnocena nula body. Každý úkol je
ohodnocen ve stupnici 0 – 10 bodů. Test je rovněž vyhodnocen body 0 – 10. Součet bodů
z hodnocení 4 praktických úkolů a testu teoretických znalostí určí celkové pořadí uchazečů a
jejich pořadí v jednotlivých oborech. Maximální počet dosažitelných bodů je 50, minimální
počet bodů pro přijetí ke studiu je 35.

•

V případě, že uchazeč na základě doporučení přijímací komise pokračuje ve druhém kole
přijímacího řízení v jiném ateliéru než v tom, do kterého se původně hlásil, je hodnocen každý
jeho úkol v tom ateliéru, ve kterém v přijímacím řízení pokračuje.

•

S výsledkem hodnocení budou uchazeči seznámeni písemně nejpozději do 14 dnů ode dne
vyhodnocení talentové zkoušky. Výsledky přijímacího řízení si mohou uchazeči prohlížet ve
své e-přihlášce. Výsledky zveřejněné na internetu nejsou závazné.

•

Uchazeči vykonají přijímací řízení v ateliéru, do kterého se hlásí, nebo v ateliéru, který jim byl
po postupu do 2. kola PŘ komisí doporučen, a na základě návrhu přijímací komise jsou
přijímáni do akreditovaného oboru, pod kterým je daný ateliér zřízen. O přijetí nebo nepřijetí
rozhoduje děkan FaVU. Po úspěšném absolvování tohoto přijímacího řízení jsou uchazeči
zařazováni do prvního ročníku bakalářského stupně studia, pokud přijímací komise
nedoporučí a děkan nestanoví jinak.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí a výdej domácích prací
•

Uchazeči mají právo se odvolat v průběhu odvolací lhůty po obdržení rozhodnutí o výsledku
přijímací zkoušky na základě žádosti a nahlédnout na studijním oddělení v rámci vymezených
úředních hodin do svých materiálů, které měly význam pro rozhodnutí.

•

V případě nemoci, doložené lékařským potvrzením, opatřeném datem, či z jiné závažné
příčiny, která uchazeči znemožní účast na zkouškách, může děkan stanovit náhradní termín
k vykonání druhého kola zkoušky. O tento termín si musí uchazeč písemně zažádat
nejpozději v první den řádného konání talentové zkoušky. Jiné okolnosti musí být rovněž
patřičně písemně doloženy. O oprávněnosti omluvy rozhoduje děkan.

•

Termín pro výdej domácích prací je stanoven na 10. dubna 2019. Uchazeči, kteří si
vyzvednou své domácí práce dříve než 10. dubna 2019, ztrácejí právo na odvolací řízení.
Práce uchazečů se vydávají v ateliéru, ve kterém byly přijaty. V případě, že se k vyzvednutí
dostaví jiná osoba, práce budou vydány jenom na základě úředně ověřené plné moci s
podpisem uchazeče.
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Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. 3. 2018. Uvedeným datem pozbývá platnost směrnice
děkana č. 2/2017 ze dne 20. 4. 2017.
Schváleno AS FaVU dne: 14. 3. 2018
V Brně dne 20. 3. 2018

MgA. Milan
Houser

Digitálně podepsal MgA. Milan Houser
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00216305,
o=Vysoké učení technické v Brně [IČ
00216305], ou=1004362, cn=MgA. Milan
Houser, sn=Houser, givenName=Milan,
serialNumber=P324249
Datum: 2018.03.20 14:12:11 +01'00'

……………………………………..

……………………………………..

doc. MgA. Milan Houser

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

děkan FaVU VUT

předseda AS FaVU VUT
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