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B8206 na akademický rok 2018/2019

Základní ustanovení
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále jen FaVU VUT) otevírá v
akademickém roce 2018/2019 návazné magisterské studium v českém jazyce ve studijním programu
Výtvarná umění (N8206). Návazný magisterský studijní program je určen pro absolventy bakalářského
studijního programu Výtvarná umění (B8206) a příbuzných bakalářských programů. Po složení státní
magisterské zkoušky a úspěšném obhájení magisterské práce je absolventům udělen akademický titul
magistr umění (MgA.).
Přijímání uchazečů o studium na FaVU se řídí zákonem č. 111/1998 Sb. O vysokých školách (dále jen
Zákon), Statutem VUT v Brně, Statutem FaVU VUT v Brně 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 č.111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut VUT v Brně, čl. 12.
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Studijní program
Obory studia
Forma studia
Standardní délka studia
Počet přijímaných studentů
Termín pro podání přihlášky
- dle výjimky ze zákona
- mimo výjimku
Termín přijímacích zkoušek
- dle výjimky ze zákona
- mimo výjimku

Výtvarná umění (N8206)
Design, Intermediální a digitální tvorba, Výtvarná tvorba
prezenční
2 roky
zpravidla 45
1. května 2018 do 31. května 2018
1. července 2018 do 31. července 2018
od 11. června do 15. června 2018
4. září nebo 5. září 2018

A. Přijímací řízení na základě výjimky ze zákona 1
Toto kolo přijímacího řízení je určeno pro absolventy bakalářského programu FaVU VUT, kteří hodlají
studovat v návazném magisterském programu bezprostředně po vykonání bakalářské státní zkoušky
a splní podmínky pro přijetí na základě výjimky ze zákona.
Podávání přihlášek
Přihláška se podává jak elektronicky, tak i v tištěné podobě.
Elektronicky se přihláška podává od 1. května 2018 do 31. května 2018 včetně na adrese:
http://www.vutbr.cz/eprihlaska.
Po vložení e-přihlášky je třeba doručit na adresu fakulty k rukám studijní referentky do 6. června 2018
tento dokument:
• výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
Studijní referentka:

Jana Janečková, FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno
tel. +420 541146803, e-mail: janeckova@ffa.vutbr.cz

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Toto kolo přijímacího řízení je zproštěno poplatku.
Průběh přijímacího řízení
• Termín konání je totožný s termínem konání státních bakalářských zkoušek z ateliéru ve
dnech 11. – 15. června 2018 a s opravným termínem bakalářských zkoušek ve dnech 28. –
29. srpna 2018.
• Podmínkou pro přijetí do návazného magisterského programu je ukončení bakalářského
studijního programu v tomtéž akademickém roce, podání přihlášky v 1. termínu (nejpozději do
31. 5. 2018) a hodnocení ateliérové části bakalářské státní zkoušky A, B, C.
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Na základě Statutu VUT, čl. 25 odst. 3 je možno prominout přijímací zkoušku těm absolventům
programu B8206 uskutečňovaném na FaVU VUT, kteří ukončí tento program v tomtéž akademickém roce,
přičemž hodnocení ateliérové části bakalářské státní zkoušky je A, B, C. Tato výjimka se vztahuje pouze na
uchazeče, kteří si podali řádnou přihlášku do návazného magisterského studia v termínu 1. – 31. května 2018.
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Hodnocení přijímacího řízení
• Studenti, kteří splní podmínky pro přijetí na základě výjimky ze zákona, obdrží Rozhodnutí
děkana o přijetí do návazného magisterského studijního programu N8206 a následující den
po vykonání bakalářské státní zkoušky jsou automaticky převedeni do dalšího studia.
• Studenti FaVU, kteří vykonají poslední část státní bakalářské zkoušky v opravném nebo
náhradním termínu pro akad. rok 2017/2018, obdrží Rozhodnutí děkana o přijetí nebo
nepřijetí do návazného magisterského studia pro akad. rok 2018/2019 po jejím úspěšném
absolvování. Toto se vztahuje pouze na studenty, kteří si podali přihlášku v do návazného
magisterského studia v 1. termínu, tzn. do 31. května 2018.

B. Přijímací řízení mimo výjimku ze zákona
Podávávání přihlášek
Přihláška se podává elektronicky a v tištěné podobě.
Elektronicky se přihláška podává od 1. července 2018 do 31. července 2018 včetně na adrese:
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http://www.vutbr.cz/eprihlaska.
Po vložení e-přihlášky je třeba zaslat na adresu fakulty k rukám studijní referentky do 31. července
2018 (rozhoduje razítko pošty) tyto dokumenty:
• výtisk formuláře e-přihlášky s vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením;
• úředně ověřené doklady o ukončeném vysokoškolském vzdělání nejméně bakalářského
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stupně;
• kopii dodatku k diplomu (Diploma Supplement) s vyznačením nejvyššího absolvovaného
stupně angličtiny, případně dalších jazyků včetně vytištěné anotace kurzů, popř. mezinárodně
uznávané certifikáty minimálně na úrovni B1 (TOEFL, IELTS, City and Guilds, Cambridge
exams);
• životopis (ve formátu PDF jej zadá uchazeč také do elektronického formuláře přihlášky);
• K přihlášce je třeba doložit písemný projekt magisterského studia. Formulář je ke stažení na
webové stránce fakulty: https://www.ffa.vutbr.cz/studium/studijni-oddeleni/formulare/formularef26633/projekt-magisterskeho-studia-pouze-pro-bakalare-d64675
• 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.
Studijní referentka:

Hana Křížová, FaVU VUT, Údolní 244/53, 602 00 Brno
tel. +420 541146806, e-mail: krizova@ffa.vutbr.cz
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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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Netýká se uchazečů, kteří absolvovali studijní program B8206 na FaVU. Tito uchazeči pouze podepíší
čestné prohlášení o ukončeném vzdělání na FaVU VUT, které je součástí protokolu e-přihlášky.
3

Směrnice děkana č. 3/2018 o podmínkách přijímacího řízení do prezenční formy návazného
magisterského studijního programu B8206 na akademický rok 2018/2019
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,
jeho přijímací řízení nebude zahájeno.
Průběh příjímacího řízení
•
•
•
•

Uchazeči se dostaví k přijímacímu řízení ve dnech 4. nebo 5. září 2018. Přesný termín pro
konkrétního uchazeče je určen v pozvánce k přijímací zkoušce.
Přijímací zkouška má dvě části: talentovou zkoušku a ústní zkoušku.
Každá část zkoušky se hodnotí samostatně.
Talentová i ústní zkouška probíhá před komisí. Komisi pro přijímací řízení jmenuje děkan
fakulty z vedoucích ateliérů a ze zástupců Katedry teorií a dějin umění. Při hlasování o
výsledcích mají vedoucí ateliérů vždy po jednom hlasu, za KTDU hlasují nejvýše dva
z přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas příslušného vedoucího ateliéru. O
přijetí uchazeče rozhoduje děkan FaVU.

Talentová zkouška
• Talentová zkouška sestává z osobní prezentace prací uchazeče nebo jejich dokumentace.
• Komise pak v uzavřeném jednání doporučí vybrané uchazeče k ústní zkoušce, která
proběhne téhož dne odpoledne. Výsledky talentové zkoušky jsou zveřejněny do 14:00 hod. na
úřední desce fakulty (nástěnka vedle vrátnice v budově U2).
• 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
k ústní zkoušce. Uchazečům, kteří obdrží hodnocení 0 – 4 body, je přijímací řízení ukončeno.
Ústní zkouška
• Ústní zkouška sestává z obhajoby projektu do magisterského studia a pohovoru na téma
ateliérového zaměření uchazeče.
• Hodnotí se bodovací stupnicí 0 – 10 bodů. Uchazeči, kteří obdrží 5 – 10 bodů, jsou
doporučeni k přijetí. Uchazečům, kteří obdrží hodnocení 0 – 4 body, je přijímací řízení
ukončeno.
Výsledky přijímacího řízení
• Bodová hodnocení talentové a ústní zkoušky se nesčítají.
• Nezávazné výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny do pěti pracovních dnů v elektronické
přihlášce. Do dvou týdnů od ukončení přijímacího řízení jsou zaslána písemná rozhodnutí
děkana o přijetí nebo nepřijetí ke studiu.
Odvolání proti rozhodnutí a vyzvednutí prací
• 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 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.
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•

•

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 den řádného konání patřičné části zkoušky. Jiné okolnosti musí být rovněž
patřičně písemně doloženy. O oprávněnosti omluvy rozhoduje děkan.
Práce uchazečů se vydávají ve dnech 24. 10. 2018.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 20. 3. 2018. Uvedeným datem pozbývá platnost směrnice
děkana č. S3/2017 ze dne 20. 4. 2017.

Schváleno AS FaVU dne: 14. 3. 2017
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: 2018.03.23 10:20:46 +01'00'

……………………………………..

……………………………………..

doc. MgA. Milan Houser

Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.

děkan FaVU VUT

předseda AS FaVU VUT
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