Portfolio - bakalářské studium nebo 6 leté magisterské studium
Katedra architektury
Architektura I

Soubor domácích prací, který dokládá výtvarné kompetence a talent, zájem o obor a komplexně vypovídá o adeptově osobnosti. Charakter ani rozsah nejsou
striktně omezeny, samotný výběr, skladba a množství mohou být projevem případných předpokladů. Max. formát A1v podobě listů ložených do desek popř.
knih, sešitů. skicáků apod. Nenoste prosím práce v rolích. Příprasná audiovizuální díla v běžných formátech na CD/DVD.

Architektura II

Cca 15 – 20 kusů se zaměřením na zvolený obor. Soubor má charakterizovat uchazečův vztah k architektuře, jeho osobnost, zájmy a dosavadní tvorbu
(např. kresby, skici, fotografie, dokumentace 3D objektů, modelů, příp. realizací, plány, vizualizace, grafika, hudba, video, web..) – vše adjustováno do
formátu A2 (může být i menší portfolio) maximálně však na A1, dynamické obrazy komprimované na CD.

Architektura III

Cca 15 – 20 kusů se zaměřením na zvolený obor-architektura, originály kreseb, modely ve fotografiích; nepředkládejte práce na CD nosičích; kresby
architektury, venkovní a vnitřní prostory podle skutečnosti, volné téma, příp. fotografie modelů – vše adjustováno na formátu A3 "booklety, vlastní
architektonické návrhy

Architektura IV

Vlastní výběr prací (cca 15-20 kusů) ve formě protfolia ve formátu A3. Originály prací v libovolném formátu. Audio/video v běžně dostupných datových
formátech.

Katedra designu
Ateliér průmyslového designu

Max. 30 kusů se zaměřením na zvolený obor, formát portfolia A3 – A2; datové nosiče nebudou akceptovány.

Ateliér designu nábytku a interiéru

20 - 30 kusů se zaměřením na zvolený obor, formát portfolia A4 - A3 ; datové nosiče nebudou akceptovány.

Ateliér produktového designu

Domácí práce (cca 15-20 ks, velikost A4-A2) prezentující dosavadní výtvarné i řemeslné zkušenosti a potenciál pro zvolený obor. Rozměrné 2D práce, 3D
modely a realizace ve fotografiích; nepředkládejte práce na datových nosičích.

Katedra volného umění
Sochařství

Krátký, ale informativní popis vlastní práce, oblasti zájmů a záměrů, strukturovaný životopis, tištěné portfolio vlastních prací - NE ORIGINÁLY - realizovaných
za poslední 3 roky (max. 25 ks, max. formát A3)

Malba

1) vytištěné portfolio max A3 - minimálně 20 prací - s důrazem na vlastní autorskou tvorbu a linii, nikoliv stylistická/ řemeslná cvičení na zadané téma (akt,
zátiší a podobně) u každého díla, název, technika, rozměry, rok vzniku, NEPOSÍLAT originály prací
2) strukturovaný životopis max 3 strany A4
vše v v jedné obálce

Intermediální konfrontace
Fotografie

15 – 25 kusů se zaměřením na zvolený obor, originály kreseb, plastické práce a realizace ve fotografiích; práce nepředkládejte na CD nosičích.
1. krátký ale informativní popis vlastní práce a oblasti zájmů 2. tištěné portfolio vlastních prací; z toho tři projekty z portfolia ve své původní podobě
(například černobílé fotografie, digitální výtisky, 3D objekty, mp4, mp3 nebo jiné)

Katedra užitého umění

Sklo
Keramika a porcelán
K. O. V.
Módní tvorba
Design oděvu a obuvi

Textilní tvorba

Portfolio uchazeče na BC studium by mělo obsahovat alespoň 15 - 25 ks prací vlastní tvorby s ohledem na zaměření ateliéru: dokumentace návrhů (skici,
případně rendery) a realizací (fotografie) vč. popisu ideje projektu a zvolených materiálů / technik, prezentace mimoškolních prací a ukázky z vlastní volné
tvorby. Důležitou složkou portfolia jsou studijní kresby - portrét, figura (originály kreseb je možno donést i v rolích), zátiší a modelace v hlíně - portrét,
prostorové studie (fotodokumentace). Hodnotí se také kvalita úpravy portfolia. Elektronické nosiče nebudou akceptovány.
Cca 15 – 20 kusů se zaměřením na zvolený obor, originály kreseb, plastické práce a realizace pouze ve fotografiích; Hlavní část portfolia v tištěné podobě.
Portfolio nemusí mít jednotný formát a mělo by obsahovat průřez školní i mimoškolní tvorbou - dokumentace návrhů a realizací (fotografie) vč. popisu ideje
projektu a zvolených materiálů / technik, plus skicák nebo deník, fotografii uchazeče. Elektronické prezentace nebudou akceptovány.
Cca 15 – 20 kusů se zaměřením na zvolený obor, originály kreseb, vlastní barevné kompozice; práce a realizace ve fotografiích; nepředkládejte práce na
CD nosičích.
Cca 15 – 20 kusů se zaměřením na zvolený obor, originály kreseb, práce a realizace ve fotografiích; práce nepředkládejte na CD nosičích; odevzdávané
práce zaměřit především na studijní kresby, figurální kresby, (návrhová skica), fotografie realizovaných modelů.
Cca 15 – 20 děl (kresby, malby, kompozice, koláže - volné práce i podle zadání), portfolio dosavadní práce, kresebný deník, skici, realizace v materiálu
(textil), originály kreseb, plastické práce a realizace ve fotografiích; nepředkládejte práce na CD nosičích.

Katedra grafiky

Ilustrace a grafika

Domácí práce v deskách. Na elektr.nosičích nebudou akceptovány. Cca 20 – 40 kusů se zaměřením na zvolený obor, (max.5 ks originály kreseb
figura/hlava), kreslené deníky, komiksy, ilustrace, plakáty, případné větší realizace (A1 a větší) stačí na fotografiích, nepředkládat práce na elektronických
nosičích-nebudou akceptována! (vyjímkou jsou případné animace-nejsou podmínkou). Velkoformátové kresby ne stočené v rolích! Negarantujeme, že
budeme vše rozbalovat a narovnávat. Práce vytvořené v počítači předkládejte vytištěné. Desky, obálky, tašky atd s domácími pracemi je nutné viditelně
označit jmenovkou!!!

Tvorba písma a typografie

Soubor prací do formátů A2, se zaměřením na typografii, knihu, plakát. Deníky a skicáře, rozměrnější díla ve fotodokumentaci, nebo v portfoliu A4. Vše v
uměřeném množství. Digitální média nebudou akceptována.

Graf. design a viz. komunikace
Filmová a televizní grafika
Graf. design a nová média

Fotografie II

Vlastní práce v rozsahu cca 20 ks, se zaměřením na typografii, plakát, jednotný vizuální styl, apod. Formát A4 - A3 (nevyžadujeme ukázky volných prací
např. kresby figur, zátiší, apod.) Stručný motivační dopis (stručná charakteristika zájmu uchazeče). Elektronické prezentace nebudou akceptovány.
Cca 15 – 20 kusů se zaměřením na zvolený obor; studijní kresby, vlastní kompozice se zaměřením na animovaný film; animovanou tvorbu je možné
předložit i na CD / DVD v běžných formátech.
Vlastní výběr prací zaměřený na daný obor. Rozsah max. 20 kusů, ideálně do formátu A3, neakceptují se figury, zátiší a jiné pokusy z volné tvorby. 3D
objekty/realizace výhradně ve formě fotodokumentace. Audio/video v běžně dostupných datových formátech.
Výběr prací vlastní autorské tvorby v rozsahu 20 – 30 fotografií (digitální tisk, C-print nebo analogové zvětšeniny maximálně do formátu 70x100 cm doporučená velikost 24x30). Součástí může být textová explikace. V případě prezentace videoinstalace odevzdávejte na CD/DVD. Součástí portfolia může
být i autorská kniha (odevzdávejte pouze ve fyzické podobě, nikoliv na digitálních nosičích). Součástí portfolia je 1 ks autoportrétu. Desky, obálky, atd. s
výběrem prací je nutné viditelně označit jmenovkou.

