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Článek 1
Základní ustanovení
Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (dále jen FaVU VUT) otevírá v akademickém
roce 2022/2023 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 (dále jen
Zákon), Statutem VUT, Statutem FaVU VUT a touto Směrnicí. Přijímací řízení a studium probíhají v českém
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 (Čl. 30).
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Podmínkou přijetí ke studiu na FaVU VUT je úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Cizí státní příslušníci, kteří
úspěšně vykonají přijímací zkoušku a obdrží rozhodnutí o přijetí, musí nejpozději v den zápisu doložit
osvědčení o znalosti českého jazyka na úrovni alespoň B1.
Studijní program

Výtvarná umění (B8206)

Obory studia

Design, Intermediální a digitální tvorba, Výtvarná tvorba

Forma studia

prezenční

Standardní doba studia

4 roky

Počet přijímaných studentů

nejvýše 75

Termín pro podání přihlášky

od 1. října 2021 do 30. listopadu 2021

Termín přijímací zkoušky

1. kolo: 14. prosince 2021
2. kolo: 1. února 2022 a 2. února 2022

Článek 2
Podávání přihlášek
Přihláška se podává elektronicky na adrese: https://www.vutbr.cz/eprihlaska. Prostřednictvím elektronické
přihlášky uchazeč/ka zašle:
a) životopis ve formátu PDF;
b) motivační dopis ve formátu PDF;
c) v případě, že uchazeč/ka získal/a středoškolské vzdělání na zahraniční škole, předloží doklad
dle § 48 odst. 4 zákona.
Zohlednění specifických potřeb uchazečů o studium
Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce
(adaptace průběhu přijímací zkoušky) a následně i v rámci studia, a to vyplněním příslušné části elektronické
přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické
somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační
schopnosti apod.). Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské
centrum VUT Alfons.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
Výše administrativního poplatku je stanovena Rozhodnutím rektora č. 5/2021. Podrobné informace k výši
poplatku a způsobu jeho úhrady včetně informace o číslech účtů se zobrazí při zadávání e-přihlášky.

Vady přihlášky
Má-li přihláška vady, fakulta vyzve uchazeče k jejich odstranění. Pokud uchazeč/ka neodstraní vady
přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím
řízením, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto důsledku musí být uchazeč/ka poučen/a.
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Článek 3
Forma, obsahová náplň a metodika hodnocení přijímací zkoušky
Přijímací řízení do bakalářského studijního programu B8206 je dvoukolové. Má charakter talentové zkoušky,
která je v druhém kole doplněna o test znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Cizí státní
příslušníci mohou být ke studiu ve studijním programu v českém jazyce přijati za podmínek shodných
s domácími uchazeči.

1. kolo talentové zkoušky – předložení portfolií

Předložení portfolií
Digitální portfolio se odevzdává elektronicky v rozhraní e-přihlášky na určená místa pro vkládání do
30. listopadu 2021, včetně. Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních výtvarných prací, jejichž
charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Portfolio je vhodné opatřit
doprovodnými texty. Další specifická doporučení jednotlivých ateliérů jsou zveřejněná na adrese
https://www.favu.vut.cz/uchazeci/prijimacky/bakalarsky-program#doporucena-forma-domacich-praci.1
Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka
soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor.

Hodnocení portfolií
Dne 14. prosince 2021 jsou portfolia hodnocena přijímací komisí v uzavřeném jednání bez účasti uchazečů.
Hodnotí se bodovací stupnicí 0–10 bodů. Hodnocena je tvořivá stránka talentu, schopnost osobitého myšlení
a jeho vyjadřování výtvarnými prostředky s ohledem na zaměření ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí.
Uchazeči, kteří obdrží 5–10 bodů, postupují do 2. kola talentové zkoušky. Body získané v 1. kole se do
hodnocení 2. kola přijímacího řízení nezapočítávají. Uchazečům, kteří v 1. kole obdrží hodnocení 0–4 body,
je odesláno rozhodnutí o nepřijetí.

Výdej originálů portfolií po 1. kole přijímacího řízení
Nepřijatým uchazečům, kteří předložili originály prací v portfoliu, se práce vydají ve dnech 1. a 2. února
2022. Práce se vydávají v ateliéru, do kterého byla podána elektronická přihláška. Originály odevzdaných

1

S ohledem na specifika zvoleného ateliéru je kromě povinného odevzdání digitálního portfolia možné

předložit i originály prací, a to fyzicky v prostorách FaVU VUT, Údolní 244/53, Brno, dne 30. listopadu 2021
od 9:00 do 13:00 hod. Originály prací musí být výrazně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru,
do kterého se hlásí, a musí být součástí odevzdaného digitálního portfolia. Originály prací zaslané poštou
nebudou akceptovány. Originály prací se předávají proti podpisu osobám pověřeným vedoucími ateliérů.
Za obsah jednotlivých souborů ručí fakulta jen tehdy, vyplní-li uchazeč/ka formulář s názvy prací, rozměry
a materiály, ve kterých jsou provedeny. Tyto formuláře jsou k dispozici při předávání prací v ateliérech.
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prací může vyzvednout i jiná osoba, pověřená uchazečem, ovšem pouze na základě úředně ověřené plné
moci s podpisem uchazeče/ky.

2. kolo talentové zkoušky – praktické úkoly v ateliéru, test teoretických znalostí

Průběh 2. kola talentové zkoušky
Druhé kolo talentové zkoušky se skládá ze čtyř praktických úkolů a testu. První a druhý praktický úkol je
domácí. Třetí a čtvrtý praktický úkol je prezenční. Praktické úkoly vychází z ateliérových specializací
a stanovují je příslušní vedoucí ateliérů.
Zadání prvního a druhého úkolu bude uchazečům odesláno elektronicky na emailovou adresu uvedenou
v elektronické přihlášce ve středu 12. ledna 2022. Vypracované úkoly vloží uchazeč/ka elektronicky na
určené datové úložiště v e-přihlášce (pod záložkou Přílohy) nejpozději ve středu 26. ledna 2022 do 12:00
hod. (v poledne). V případě zpracovaní úkolu ve fyzické formě, do e-přihlášky odevzdá fotodokumentaci
nebo video dokumentaci díla a slovní doprovod obsahující rozměry díla, techniku a krátkou anotaci či
zdůvodnění. Maximální velikost jednoho odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat v rámci
jednoho úkolu více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá
v rámci jednoho úkolu právě jeden soubor.
Zadání třetího a čtvrtého úkolů je písemné a pověřeným pedagogem je zveřejněno vždy bezprostředně před
začátkem příslušné části zkoušky. Úkoly se zadávají fyzicky v prostorách ateliéru, do kterého se uchazeč
hlásí, a to v průběhu 1. a 2. února 2022. Na každý praktický úkol je vymezen čas 4 hodiny.
Test teoretických znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu se uskuteční v úterý 1. února 2022.
Přípravu, administraci a vyhodnocení testu zajišťuje Katedra teorií a dějin umění. Na test je vymezen čas
30 minut.

Hodnocení 2. kola talentové zkoušky
Přijímací komise hodnotí výsledky 2. kola talentové zkoušky při neveřejném jednání ve čtvrtek 3. a pátek
4. února 2022. V případě, že se uchazeč/ka nezúčastní některé části 2. kola talentové zkoušky (nebo
neodevzdá některý ze zadaných domácích úkolů), bude tato část hodnocena 0 body. Každý praktický úkol
včetně jeho prezentace je ohodnocen ve stupnici 0–10 bodů. Test je rovněž vyhodnocen 0–10 body. Součet
bodů z hodnocení čtyř praktických úkolů a testu teoretických znalostí určí pořadí uchazečů v jednotlivých
ateliérech. Maximální počet dosažitelných bodů je 50. Minimální počet bodů pro přijetí ke studiu je 35.

Výdej originálů portfolií po 2. kole přijímacího řízení
Výdej originálů prací z portfolia odevzdaných v 1. kole přijímacího řízení uchazečům, kteří se zúčastnili
2. kola přijímacího řízení, je stanoven na 13. dubna 2022. Domácí práce se vydávají v ateliéru, do kterého
byla podána elektronická přihláška. Originály odevzdaných prací může vyzvednout i jiná osoba, pověřená
uchazečem, ovšem pouze na základě úředně ověřené plné moci s podpisem uchazeče/ky.
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Poučení pro účastníka přijímacího řízení
Účastník je povinen vykonat přijímací řízení osobně, jeho osobní účast v přijímacím řízení je nezastupitelná.
Uchazeč je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolat pochybnosti o tom, že přijímací
řízení konal osobně nebo za použití nepovolených prostředků. Přijímací řízení končí, jakmile vyjde najevo,
že se uchazeč dopustil uvedeného. Vyjde-li najevo uvedené v průběhu studia, bude takový student podle
ust. § 67 zákona o vysokých školách ze studia vyloučen.

Článek 4
Rozhodnutí o přijetí
O přijetí nebo nepřijetí rozhoduje na základě doporučení přijímací komise vyjádřené bodovým hodnocením
děkan FaVU VUT. Proti rozhodnutí se uchazeč/ka může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení,
a to prostřednictvím děkana. Děkan může sám napadené rozhodnutí změnit, pokud tím plně vyhoví
odvolání, jinak jej předá k rozhodnutí rektorovi VUT. Uchazeč má právo nahlížet do spisu od data oznámení
rozhodnutí v úředních hodinách studijního oddělení. Fakulta může namísto toho poskytnout uchazeči
kopii spisu.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tato pravidla byla schválena AS FaVU dne 22. června 2021 a nabývají účinnosti dnem uvedeným v jejím
záhlaví.

doc. MgA. Filip Cenek, v. r.

MgA. Karel Bařina, DiS., v. r.

děkan FaVU VUT

předseda AS FaVU
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