
Přijímací řízení pro akademický rok 
2018/2019 

  

1. PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY 

Termín podání přihlášky: nejpozději týden před konáním zkoušky. Ve výjimečných 
případech po předchozí domluvě na studijním oddělení den před konáním zkoušky. 

  

Termíny přijímacích zkoušek:        27. března 2018 

15. května 2018 

6. června 2018 

28. června 2018 

6. září 2018 

25. září 2018 

V případě dalšího zájmu uchazečů může rektorka vyhlásit další termíny. 

  

Možnosti podání přihlášky 

 Přihlášky lze podávat od 1. 12. 2016. 

 Nejzazší termín podání přihlášky je 28. 10. 2018. 

 Elektronická přihláška 

 Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení přineste s sebou k přijímacím 
zkouškám. V případě, že budete skládat maturitní zkoušku po absolvování přijímací 
zkoušky, je třeba předložit vysvědčení dodatečně. 

 Studenti, kteří absolvovali předchozí vzdělání na zahraniční škole, předloží i úředně 
ověřený doklad o uznání předchozího vzdělání (nostrifikaci). 

 Po obdržení přihlášky vám studijní oddělení pošle pozvánku k přijímacímu řízení 
s podrobnými instrukcemi. 

  

 

 

https://vskk.moggis.cz/prihlaska.php


Poplatek za přijímací řízení: 

 500 Kč při platbě převodem. Číslo účtu: 5051019919/5500 – Raiffeisenbank, a.s., 

variabilní symbol: rodné číslo. Částka musí být připsána na účet nejpozději dva dny 
před konáním zkoušky. Poplatek lze uhradit též v hotovosti, nejpozději týden před 
termínem, na který se hlásíte. 

 600 Kč při platbě v hotovosti uskutečněné až v den konání zkoušky při prezenci. 

  

2. PODMÍNKY PŘIJETÍ V AKADEMICKÉM ROCE 

2018/2019 

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání 
(maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímací zkoušky. Do akademického roku 
2018/2018 přijímáme 500 studentů.  

  

3. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA 

Přijímací zkouška se u obou oborů (Vizuální i Literární tvorba) skládá ze dvou částí: 

1) Talentová část prověřuje na základě předložených autorských prací uchazečovu 
kreativitu a kritické myšlení. 

Literární tvorba 

Uchazeči zašlou nejpozději týden před termínem konání zkoušky maximálně 2–3 

normostrany vlastního uměleckého, publicistického nebo komerčního textu (libovolné téma, 
libovolný žánr). Texty posílejte jako přílohu e-mailem na adresu info@vskk.cz. 

Vizuální tvorba 

Studenti předloží portfolio svých nejlepších výtvarných prací (nejvýše 20 ks) v tištěné nebo 
elektronické podobě, s ohledem na studijní zaměření (Grafický a mediální design / Fotografie 
a audiovize / Vizuální efekty, 3D animace a gamedesign), propagačních materiálů (nejvýše 5 
ks) či jiný typ prezentace. Vše musí být uloženo v jedné složce nebo na jednom digitálním 
nosiči opatřeném jménem uchazeče. 

2) Ústní část má charakter rozpravy nad předloženým seznamem beletrie, odborné či 
populárně-naučné literatury, zhlédnutých filmů, divadelních představení, výstav apod. 
(celkově alespoň 30 položek). Hodnocena bude schopnost formulovat vlastní názor na 
zvolené položky ze seznamu. Zkušební komise dále prověří uchazečovy autorské a profesní 
ambice, motivaci a předpoklady ke studiu. 

mailto:info@vskk.cz


Hodnocení každého uchazeče tedy sestává z těchto částí. 

1. Talentová zkouška (max. 50 bodů) 
a) domácí autorská práce (max. 25 bodů) – kritéria hodnocení autorských prací: 
invence a originalita, řemeslná stránka; 
b) pohovor prověřující uchazečovu schopnost reflexe vlastní tvorby (max. 25 bodů). 

2. Ústní zkouška (max. 50 bodů): 
a) schopnost reagovat na otázky vztahující se k položkám v předloženém seznamu 
a formulovat vlastní názor (max. 25 bodů), 
b) uchazečovy autorské a profesní ambice, motivace a předpoklady ke studiu (max. 
25 bodů). 

Komise do protokolu o přijímacím řízení zaznamená počet dosažených bodů a předá své 
stanovisko rektorce, která rozhodne o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijati budou uchazeči, 
kteří vykonají všechny části přijímací zkoušky, splní podmínky přijímacího řízení (dodají 
maturitní vysvědčení) a dosáhnou v součtu hodnocení obou částí zkoušky minimálně 60 
bodů z maximálního počtu 100 bodů. 

Podmínky studia cizinců – dle Statutu VŠKK, část II, čl. 6 je součástí ústní části zkoušky 
i posouzení schopnosti studovat obor v českém jazyce. 

  

4. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 

Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny v den konání zkoušky na Úřední desce školy 
na webových stránkách školy www.vskk.cz. Uchazeči budou uvedeni pod číslem jednacím, 
které najdou v levém horním rohu přihlášky. Rozhodnutí rektorky o ne/přijetí obdrží uchazeči 
poštou (doporučeně) poté, co doručí na studijní oddělení maturitní vysvědčení, nejpozději 
však 30 dní po termínu konání zkoušky. Ti, kteří obdrží kladné rozhodnutí, dostanou 
současně pozvánku na zápis, imatrikulaci a další informace o formálních náležitostech 
studia. 

 Po absolvování bakalářského studia oboru Vizuální tvorba nebo Literární tvorba na 
VŠKK obdrží absolvent titul BcA. 

 Po absolvování bakalářského studia je možno studovat návazné magisterské studium 
příbuzných oborů na veřejných i soukromých vysokých školách. 

Případné dotazy posílejte na adresu vainerovas@vskk.cz nebo info@vskk.cz, popřípadě nás 
kontaktujte na čísle 606 619 846. 
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Informace o konání přijímacího řízení pro ak. 
Rok 2018/2019 

(dle Vyhlášky 343/2002 Sb., § 2) 

Vyhlášení přijímacího řízení pro rok 2018/2019: 30. 11. 2017 

Termín zahájení přijímacích zkoušek: 27. 3. 2018 

Termín ukončení přijímacích zkoušek: 31. 10. 2018 

Termín vydání rozhodnutí o výsledku přijímací zkoušky: v den konání zkoušky, nejpozději 
však do 30 dní po konání zkoušky. 

Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu: nejpozději 30 dní po doručení maturitního 
vysvědčení na studijní oddělení. 

Termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí: do 30 dnů od 
podání žádosti. 

Termín a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam 
pro rozhodování o přijetí ke studiu podle § 50 odst. 6 zákona o vysokých školách: Do 
zkušebních materiálů může student nahlédnout na studijním oddělení (Na Pankráci 54, 
Praha 4) v úředních hodinách studijního oddělení, a to 30 dnů od konání zkoušky. 

Termín skončení přijímacího řízení: 31. 10. 2018 

 


