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Pozvánka k přijímací talentové zkoušce na bakalářský studijní
program Design,
obor Design kovu a šperku
Na základě hodnocení „VYHOVĚL“ v 1. části přijímacího řízení na Fakultě designu a umění
Ladislava Sutnara Vás zvu k přijímací talentové zkoušce. Dostavte se proto osobně
ke 2. části přijímací zkoušky – k plnění výtvarných úkolů.

V pondělí 7. ledna 2019 v 8. 30 hod. proběhne prezence a podepisování přihlášek
v budově FDULS, Univerzitní 28, areál ZČU v Plzni, Bory.
(pozn.: Uchazeči mají možnost využít parkoviště ZČU na křižovatce ulic Univerzitní a U Letiště.)

Přesný rozpis úkolů na všechny dny bude zveřejněn na označené nástěnce, umístěné v 1. NP
budovy (u recepce).
Pro zaregistrování do druhé části přijímací zkoušky je třeba předložit:
1. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.
2. Dvourozměrné portfolio Vašich výtvarných domácích prací - kresby, malby,
grafické listy, návrhy, realizace na fotografiích (v deskách ve formátu max. cca
100x70 cm, označených jménem, příjmením a názvem oboru, do kterého se hlásíte,
přičemž každé dílo musí být označené jménem autora). Kresby v rolích a fotografie
trojrozměrných prací jsou též vítány. Je možné přinést i reálné ukázky z oblasti
šperku. Soubor má představit co nejširší informaci o Vašich uměleckých
schopnostech, kombinujte práce školní, vlastní i skici. Své portfolio koncipujte tak,
aby Vás dostatečně charakterizovalo.
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Druhá část přijímací zkoušky trvá od pondělí 7. ledna 2019 od 9.00
do středy 9. ledna 2019 cca do 18.00.

Průběh zkoušky
Úkoly mohou být půldenní nebo celodenní. Bližší informace o typech zadávaných úkolů
naleznete na: http://www.fdu.zcu.cz/cz/313-vzorove-testy-k-prijimacim-zkouskam.
S uchazeči budou v průběhu plnění úkolů vedeny krátké pohovory.
V době od zadání do odevzdání úkolů (tedy po celou dobu jejich plnění) nesmějí uchazeči
opouštět budovu. Vybavte se prosím na každý den dostatečným množstvím jídla a pití.

Výtvarné a psací potřeby pro druhé kolo
Uhel, rudku, tužku, pero, rýsovací potřeby, akvarel, tempery, lepidlo Herkules, lepící pásku
(průhlednou i oboustrannou),špachtle na modelování, nůžky, skalpel/řezák. Pro uchazeče
budou připraveny: kleště kombinačky, štípačky, kulaté kleště, kladívka, dráty, alobal, lepicí
pásky, špejle, hřebíčky, papíry.
Přijímací talentová zkouška do oboru Design kovu a šperku,
se koná pouze v tomto termínu a začíná v pondělí 7. ledna 2019.
Pokud se nedostavíte k přijímací talentové zkoušce v tomto termínu, přijímací řízení pro Vás
končí.

Bodové hodnocení bude možné zjistit od 31. ledna 2019 na http://pr.zcu.cz, kde pro zjištění
informace musíte zadat své individuální univerzitní číslo, jež Vám bylo vygenerováno
počítačem při zaregistrování Vaší přihlášky do databáze FDULS.
Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí Vám bude zasláno doporučeným dopisem do vlastních
rukou po ukončení přijímací talentové zkoušky a splnění všech dalších stanovených
podmínek pro přijetí.

Studijní oddělení nesmí podávat informace o výsledku přijímací talentové zkoušky.

Doc. akad. mal. Josef Mištera, v. r.
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