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Tato Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu (dále jen „Pravidla“) stanovují pravidla pro
přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu Výtvarná umění
(P8206) na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále jen „DSP FAVU“).
DSP FAVU je určen absolventům magisterského studia na vysoké škole, jejichž výsledky v praktické
a teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti výtvarného umění. Po složení státní doktorské zkoušky
a úspěšném obhájení doktorské disertační práce je absolventům udělen akademický titul doktor (Ph.D.).
Přijímání uchazečů o studium na FAVU VUT se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jako „zákon“), Statutem VUT, Statutem FAVU VUT a těmito Pravidly.
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Studijní program

Výtvarná umění (P8206)

Obor studia

Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138)

Forma studia

prezenční a kombinovaná

Délka studia

Standardní doba studia v prezenční i kombinované formě
DSP FAVU je 4 roky.

Počet přijímaných studentů

5 uchazečů

Termín přijímací zkoušky

23. květen 2018
Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.
Uchazeči jsou povinni se dostavit k přijímací zkoušce v čase, který
jim je písemně stanoven pozvánkou odeslanou nejpozději 14 dní
před termínem přijímací zkoušky.

Termín pro podání přihlášky

od 1. dubna do 30. dubna 2018 (včetně)

Podmínky pro přijetí ke studiu

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je
úspěšné složení přijímací zkoušky a řádné ukončení studia
v magisterském studijním programu.
Dojde-li k situaci, že termín přijímací zkoušky předchází v daném
akademickém roce státní závěrečné zkoušce v magisterském
stupni studia, dodá uchazeč kopii vysokoškolského diplomu
a vysvědčení o vykonané státní závěrečné zkoušce dodatečně.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu v tomto případě nabývá platnost až
po předložení dokladů prokazujících absolvování magisterského
studia. Tyto doklady musí být doručeny na studijní oddělení fakulty
neprodleně po vykonání magisterské státní závěrečné zkoušky.
Cizí státní příslušníci jsou přijímáni do DSP FAVU za stejných
podmínek jako občané České republiky. Podmínkou k přijetí ke
studiu je osvědčení o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka
na některé k tomu akreditované instituci alespoň na úrovni B2
Evropského referenčního rámce. Prokázání znalosti českého jazyka
se nevyžaduje u občanů Slovenské republiky a cizinců, kteří dosáhli
úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání
nebo vyššího vzdělání na školách v ČR s výukou v českém jazyce.
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Školitelé a témata

Seznam školitelů a rámcových témat doktorského studia je

disertačních prací

zveřejněn v příloze těchto Pravidel a ve veřejné části internetových
stránek fakulty (http://www.ffa.vut.cz/zajemce/doktorske-studium)
nejpozději čtyři měsíce před konáním přijímací zkoušky. Uchazeč
před podáním přihlášky kontaktuje předpokládaného školitele
a seznámí se se zaměřením studia. Upřesnění tématu disertační
práce probíhá na úrovni konzultace uchazeče se školitelem.

Přihláška k přijímacímu řízení

Přihláška se podává elektronicky a v tištěné formě.

a její náležitosti
Přihláška se podává od 1. dubna do 30. dubna 2018 (včetně)
elektronicky na adrese: http://www.vut.cz/eprihlaska.
Povinným údajem v e-přihlášce (v položce „Předchozí studium
na VŠ“) je informace, zda uchazeč někdy započal (i nedokončené),
příp. úspěšně dokončil doktorské studium na jiné vysoké škole.
*FAVU VUT

Do 2. května 2018 (rozhoduje razítko pošty) je nutné na adresu

Mgr. Klára Ergensová, DiS.

fakulty k rukám studijní referentky* poslat nebo osobně zanést

studijní oddělení

v úředních hodinách tyto dokumenty:

Údolní 244/53
602 00 Brno

a) výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným
čestným prohlášením a podpisem školitele, ke kterému se

tel. +420 541146804

uchazeč hlásí;

ergensova@ffa.vutbr.cz
b) písemně formulovanou koncepci1 disertačního projektu
v rozsahu 3–5 normostran (ve formátu PDF na digitálním
nosiči);
c) strukturovaný odborný životopis (ve formátu PDF na
digitálním nosiči), ve kterém je mimo jiné uvedena výstavní
a publikační činnost uchazeče;
d) portfolio (ve formátu PDF na digitálním nosiči) představující
v dostatečné šíři dosavadní tvorbu, případně kurátorskou
činnost uchazeče formou výstižné dokumentace;

1

Koncepcí disertačního projektu se rozumí úvaha na zvolené téma disertační práce (pozn.: upřesnění tématu disertační práce probíhá

na úrovni konzultace uchazeče se školitelem), ve které uchazeč posuzuje problém v širším kontextu, jako jsou základní shrnutí
současného stavu poznání, specifikace cílů a výstupů budoucí disertační práce a naznačení zamýšlených metod řešení. Nedílnou
součástí koncepce disertačního projektu je rovněž seznam tuzemské a světové literatury, kterou autor použil k jejímu zpracování.
Koncepce musí obsahovat rovněž popis připravovaného praktického výstupu disertačního projektu.
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e) kopie dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání
(originály nebo úředně ověřené doklady předloží uchazeč
při zápisu do studia DSP FAVU); v případě uchazeče
ze zahraničí (vyjma Slovenské republiky) i osvědčení
o uznání vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v ČR;
f)

cizí státní příslušníci (vyjma příkladů uvedených v těchto
Pravidlech v Podmínkách pro přijetí ke studiu) dokládají
osvědčení o úspěšném složení zkoušky z českého jazyka
na některé k tomu akreditované instituci alespoň na úrovni
B2 Evropského referenčního rámce.

Má-li přihláška (nebo její povinné přílohy) formální nedostatky,
bude vrácena uchazeči k opravě a doplnění. Pokud uchazeč
ve stanovené lhůtě nedoručí opravenou a doplněnou přihlášku
na studijní oddělení fakulty, přijímací řízení se zastavuje.
Poplatek za úkony spojené

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí:

s přijímacím řízením
a) 600 Kč při podání přihlášky a její platbě na území ČR;
b) 23 € při podání přihlášky a její platbě na území Slovenské
republiky nebo ostatních států.
Platba probíhá převodem na účet VUT. Podrobné pokyny k platbě
poplatku (včetně informace o číslech účtů) se zobrazí při zadávání
e-přihlášky. Při úhradě poplatku je uchazeč povinen vyplnit variabilní
symbol a specifický symbol podle pokynů elektronické přihlášky.
Pokud uchazeč poplatek neuhradí nejpozději do 2. května 2018,
přijímací řízení nebude zahájeno. Poplatek je nevratný.
Forma, obsahová náplň

Přijímací zkouška se koná 23. května 2018 před přijímací komisí

a metodika hodnocení

jmenovanou děkanem fakulty. Komise má nejméně pět členů.

přijímací zkoušky

Přijímací zkouška má formu osobního pohovoru uchazeče se členy
komise o předloženém doktorském projektu s důrazem na
teoretické znalosti oboru, na dosavadní praxi uchazeče v oblasti
umění a její výsledky a ohlasy, a na kvalitu prezentovaného
doktorského projektu. Součástí zkoušky je rovněž prověření
znalosti anglického jazyka během pohovoru o projektu disertační
práce. Přijímací zkouška je hodnocena body. Každý člen přijímací
komise hodnotí předpoklady ke studiu jednotlivých uchazečů
individuálně a své hodnocení vyjadřuje bodováním v rozpětí
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0–10 bodů v těchto kategoriích:
a) kvalita předloženého doktorského projektu;
b) přínos doktorského projektu a jeho výstupů pro fakultu;
c) dosavadní profesní činnost uchazeče;
d) schopnost argumentace a teoretická připravenost
uchazeče;
e) rozprava o projektu v anglickém jazyce.
Počet bodů získaných z každé z těchto kategorií se sčítá a dělí
počtem hlasujících členů komise. Výsledek se zaokrouhluje na celá
čísla. Součet bodů ve všech pěti kategoriích určí pořadí uchazečů.
Na uzavřeném jednání komise doporučí děkanovi nejvhodnější
uchazeče s nejvyšším počtem bodů k přijetí ke studiu. O přijetí
uchazeče rozhoduje s konečnou platností děkan.
Rozhodnutí o přijetí

O přijetí či nepřijetí ke studiu rozhoduje děkan fakulty na návrh
přijímací komise s přihlédnutím k výsledkům přijímací zkoušky.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude uchazeči zasláno písemně do
vlastních rukou do 30 dnů od ověření podmínek o přijetí ke studiu
(§ 50 odst. 4 zákona). Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude
uchazeči, který neuspěl u přijímací zkoušky nebo nemohl být přijat
z kapacitních důvodů, zasláno do 30 dnů ode dne konání přijímací
zkoušky. Součástí rozhodnutí je i poučení o možnosti podat žádost
o přezkoumání. Pokud uchazeč nepřevezme jemu zaslané
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí, považuje se poslední den úložní
doby za den doručení.
Na základě § 50 odst. 5 zákona má uchazeč právo nahlédnout do
všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho
přijetí nebo nepřijetí ke studiu. Tuto možnost mohou uchazeči
využít dne 6. června 2018 od 10:00 do 12:00 hodin na studijním
oddělení FAVU VUT, Údolní 244/53, Brno.

Schváleno AS FAVU dne 20. prosince 2017.
doc. MgA. Milan Houser

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

děkan FAVU VUT

předseda AS FAVU VUT
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Příloha: Seznam školitelů v doktorském studijním programu FAVU VUT pro akad. rok 2018/2019

Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Údolní 244/53, 602 00 Brno
Doktorský studijní program

Výtvarná umění (P8206)

Studijní obor

Výtvarná umění a umělecký provoz (8206V138)

Forma studia

prezenční a kombinovaná

Standardní doba studia

4 roky

Školitelé
prof. akad. soch. Jan Ambrůz

ambruz@ffa.vutbr.cz

doc. MgA. Filip Cenek

filip.cenek@vut.cz

doc. Mgr. Richard Fajnor

richardf@ffa.vutbr.cz

prof. akad. soch. Michal Gabriel

gabriel@ffa.vutbr.cz

doc. MgA. Milan Houser

qvhouser@ffa.vutbr.cz

doc. Mgr.A. Lenka Klodová, Ph.D.

qvklodova@ffa.vutbr.cz

doc. Mgr. Pavel Korbička

korbicka@ffa.vutbr.cz

prof. MgA. Petr Kvíčala

kvicala@ffa.vutbr.cz

doc. MgA. Mikuláš Macháček

qvmachacek@ffa.vutbr.cz

doc. Mgr. Tomáš Medek

tmedek@ffa.vutbr.cz

doc. Mgr. Art. Svatopluk Mikyta

qvmikyta@ffa.vutbr.cz

doc. MgA. Luděk Rathouský

qvrathousky@ffa.vutbr.cz

prof. akad. soch. Tomáš Ruller

ruller@ffa.vutbr.cz

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

zalesak@ffa.vutbr.cz

Upřesnění tématu disertační práce probíhá na úrovni konzultace mezi uchazečem a školitelem.
Další informace vizte na http://www.ffa.vut.cz/zajemce/doktorske-studium.

Seznam školitelů byl schválen Oborovou radou DSP FAVU VUT dne 22. listopadu 2017.
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