Portfolio - 2 nebo 3 leté navazující magisterské studium
Katedra architektury
Architektura I

Strukturovaný životopis se zaměřením na obor s odstavcem stručného „motivačního“ textu. Výběr projektů z oboru architektury a jejich srozumitelná
komplexní prezentace (doporučený formát portfolia - A3). Výběr 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

Rozsah dle uvážení a záměru uchazeče, doporučení 15 – 20 kusů. 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, texty..) –
vše adjustováno do libovolného formátu, maximálně však na A1, dynamické obrazy a zvuky komprimované na CD.

Architektura III

Motivační dopis životopis (včetně mimooborových zájmů), prezentace tří vybraných projektů (v digitální i tištěné podobě); v českém i anglickém jazyce.

Architektura IV

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

Malba

krátký popis vlastní práce a oblasti zájmů, životopis, tištěné portfolio - NE ORIGINÁL - vlastních prací realizovaných za poslení 3 roky
1) vytištěné portfolio max A3 - minimálně 20 prací za poslední 3 roky, u každého díla, název, technika, rozměry, rok vzniku, NEPOSÍLAT originály prací
2) teoretický rozbor vlastní tvory - max 1 strana A4
3) strukturovaný životopis max 3 strany A4
vše v v jedné obálce

Intermediální konfrontace

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

Fotografie

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

Portfolio uchazeče na NM 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. Důležitým prvkem prezentace jsou i mimoškolní
práce a ukázky z vlastní volné tvorby, jakož i ukázky studijní kresby a modelace.
Další požadavky: Stručný životopis s fotografií a uvedením předchozího vzdělání a výstavních aktivit + stručný motivační dopis (životopis a mot. dopis se
odevzdává jako součástí přihlášky) + stručný teoretický rozbor vlastní práce. Vlastní kvalitní a funkční webové stránky. Elektronické nosiče nebudou
akceptovány.

K. O. V.

Portfolio - průřez vlastní tvorby - školní, mimoškolní práce (Hlavní část portfolia v tištěné podobě), stručný životopis, krátký motivační dopis s představou o
projektech, kterými by se chtěl uchazeč zabývat.
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.

Módní tvorba

Portfolio dosavadních prací zahrnujíci minimálně 3 projekty módní kolekce obsahující inspiraci, rešerše, návrhy, technické kresby, fotografie finálnich
modelů+ jakákoliv dokumentace jiné (volné) tvorby vítaná+ motivační dopis

Design oděvu a obuvi

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

Textilní tvorba

Portfolio, životopis, motivační dopis (shrnutí svého dosavadního směřování a vize do budoucna), foto vlastních prací, elektronické prezentace nebudou
akceptovány

Keramika a porcelán

Katedra grafiky

Ilustrace a grafika

Tvorba písma a typografie

Graf. design a viz. komunikace

Uchazeči do magisterského studia musí mít svoje domácí práce zpracovány ve formě „papírového” portfolia. (sešit,katalog atd). Ne na elektronických
nosičích.Vlastní portfolio, obsahující reprezentativní tvorbu, kterou se uchazeč o studim Mg. zabývá, v celé jeho šíři a pestrosti. Rozsah, výběr prací,
formát je na vlastním uvážení a výběru uchazeče
Portfolio s průřezem výsledků studijních prací v bakalářském studiu v tištěné podobě. Ukázky mimoškolních prací jsou páteří celé prezentace. Stručné
CV, obsahující popis mimoprofesních 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.
Vlastní práce v rozsahu cca 20 ks, formát A3 (žádné ukázky volných prací např. kresby figur, zátiší, apod.) Stručný životopis s uvedením předchozího
vzdělání. Stručný motivační dopis (stručná charakteristika zájmu uchazeče). Elektronické prezentace nebudou akceptovány.

Filmová a televizní grafika

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

Graf. 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.

Fotografie II

Výběr prací vlastní autorské tvorby spolu s povinnou textovou explikací v rozsahu 20 – 30 fotografií (digitální tisk, C-print nebo analogová zvětšenina
maximálně do formátu 70x100 cm, doporučená velikost 24x30). V případě prezentace výstav, videoinstalace a jiných realizací, můžou být tyto i v
elektronické podobě ve formátu pdf, .mp4, mp3 na CD/DVD. Součástí portfolia může být i autorská kniha, katalog - pouze ve fyzické podobě. Součástí
portfolia je 1 ks autoportrétu. Desky, obálky, atd. s výběrem prací je nutné viditelně označit jmenovkou.

