Portfolio - navazující magisterský program
Katedra architektury
Architektura I

Strukturovaný životopis se zaměřením na obor s odstavcem stručného „motivačního“ textu. Výběr 3 projektů z oboru architektury a jejich
srozumitelná komplexní prezentace (doporučený formát portfolia - A3). Výběr max. 3 dalších prací (nemusí jít jen o oblast výtvarného umění),
které s oborem nemusí přímo souviset, ale adept je považuje za důležité, potažmo vypovídající o jeho osobnosti.

Architektura II

Komplexní projekty vždy v celém spektru architektonických dovedností. Důraz bude kladen na osobní přístup, svobodu a zodpovědnost.

Architektura III
Architektura IV

Motivační dopis životopis (včetně mimooborových zájmů), prezentace tří vybraných projektů (v digitální i tištěné podobě); v českém i
anglickém jazyce.
Strukturovaný životopis. Motivační dopis. Soubor prací, které uchazeč považuje za stěžejní. Samotný výběr prací je kritériem pro posouzení
uchazeče.

Katedra designu
Ateliér průmyslového designu

Tištěné portfolio; může být doplněno elektronickým. Životopis s fotografií. Motivační dopis. Pohovor s vybranými uchazeči může být doplněn o
praktickou zkoušku.

Ateliér designu nábytku a interiéru Autorské portfolio ve formátu A4 - A3 v maximálním rozsahu 20 prací. Strukturovaný životopis s fotografií. Krátký motivační dopis.
Ateliér produktového designu

Tištěné portfolio - nejméně 10 prací z oboru; ostatní dle vlastního uvážení. Životopis s fotografií. Motivační dopis.

Katedra volného umění
Sochařství

krátký popis vlastní práce a oblasti zájmů, životopis, tištěné portfolio vlastních prací realizovaných za poslení 3 roky

Malba

Portfolio za poslední 3 roky + teoretický rozbor vlastí práce.

Intermediální konfrontace

Portfolio dosavadní tvorby (zejména za poslední 3 roky). Anotace výstavní činnosti.

Supermédia

Cca 15 kusů se zaměřením na zvolený obor, videa nebo animace o maximální délce 5 minut (DVD) nebo sestřih realizací o maximální délce 10
minut, internetové projekty v off-line verzi, fotodokumentace akcí nebo instalací na CD, grafické práce o maximálním počtu 10 kusů na CD,
veškerá data v běžně dostupných formátech.

Fotografie

Portfolio na volné téma, skladba portfolia je také parametrem, který je součástí hodnocení uchazeče (pouze klasické fotografie; práce
v elektronické podobě nebudou akceptovány), životopis. Motivační dopis (zamyšlení se nad svoji aktuální prací, aktivitami a zájmy, stejně jako
nad svými záměry, ocekávání a plány, eventuelně projekty během magisterského programu

Katedra užitého umění
Sklo

Porfolio dle uvážení

Keramika a porcelán

Portfolio - průřez vlastní tvorby - školní, mimoškolní práce (tištěná podoba nebo možnost prezentace v digitální podobě), stručný životopis,
krátký motivační dopis s představou o projektech, kterými by se chtěl uchazeč zabývat.

K. O. V.

Portfolio dle uvážení.

Design oděvu a obuvi

Portfolio dosavadních prací, životopis, krátký motivační dopis. Portfolio má osahovat minimálně 2 autorské projekty kolekce - rešerši, návrhy,
dokumentaci pracovního procesu a fotografie realizací. Vše v tištěné podobě.
KRESEBNÁ ČÁST – FIGURA, PRÁCE S BARVOU, DRAPÉRIE; ODĚVNÍ ČÁST – PRÁCE S OBLEČENOU FIGUROU, NÁVRHY; PREZENTACE –
PŘEHLED DOSAVADNÍ ČINNOSTI; PREZENTACE REALIZOVANÝCH MODELU

Textilní tvorba

Portfolio dle vlastního uvážení, životopis, motivační dopis, foto vlastních prací

Módní tvorba

Katedra grafiky
Ilustrace a grafika

Tvorba písma a typografie

Gr. design a viz. komunikace

Reprezentativní výběr prací s přihlédnutím k zaměření atelieru (tzn. autorské knihy, ilustrace, kresby, grafiky, komiksy, obrazové deníky,
skicáky). Knihy mohou být i ve formě maket; realizované knihy (vydané v nakladatelství) nejsou podmínkou.
Portfolio s průřezem výsledků studijních prací v bakalářském studiu v tištěné podobě. Ukázky mimoškolních prací jsou páteří celé prezentace.
Stručné CV, obsahující popis mimoprefesních aktivit a zálib, krátké zhodnocení dosavadního studia a představu o tom, co by mělo přinést
magisterské studium. (Týká se především uchazečů z jiných škol.) Přehled realizací a ocenění. Prezentace na digitálních nosičích nebude
akceptována.
Reprezentativní výběr prací z posledních čtyř let s důrazem na adjustaci. Rozsah cca 10 – 20 ks, se zaměřením na tištěná, digitální, interaktivní
média a komunikaci včetně stručných doprovodných textů každého projektu. Spektrum prací by mělo zohledňovat jak realizace, tak koncepce a
vize, případně mezioborové přesahy.
Formát libovolný
Akceptujeme jak tištěné, tak digitální výstupy
Elektronické prezentace jsou akceptovány ve formátech SD, USB, ideálně online – žádná CD/DVD.
Neakceptujeme ukázky kresby figur, zátiší, apod.
Text, max. 3 ns: Pohled na vlastní práci v kontextu daného oboru, popis dosavadních zkušeností a dalších intelektuálních zájmů. Alespoň
stručnou představu o tématu nebo okruhu budoucí diplomové práce velice vítáme, není však podmínkou.

Filmová a televizní grafika

Reprezentační výběr prací s přihlédnutím k zaměření ateliéru + DVD s animací.

Gr. design a nová média

Vlastní výběr prací zaměřený na daný obor. Rozsah max. 20 kusů, do formátu A3, neakceptují se figury, zátiší a jiné pokusy z volné tvorby.
3Dobjekty/realizace výhradně ve formě fotodokumentace. Audio/video v běžně dostupných datových formátech. Stručný životopis s fotografií a
uvedením předchozího vzdělání + stručný motivační dopis.

