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Jsme škola
s vlastním
příběhem

Milé studentky a studenti, jsem
velmi rád, že Vaše rozhodnutí
studovat kreativní vysokou školu
s výrazně praktickým zaměřením
profesní přípravy Vás přivedlo
na VYSOKOU ŠKOLU KREATIVNÍ
KOMUNIKACE.
Zahajujeme nový akademický rok
2019/2020 – již čtvrtý akademický rok
bakalářského studia – s cílem trvale
zkvalitňovat výuku, přinášet nejnovější
poznatky marketingové komunikační praxe
do výuky, aplikovat nejnovější poznatky
teorie marketingové komunikace a teorie
dalších blízkých vědních oborů do všech
tří studijních programů, k nimž má naše
vysoká škola akreditační oprávnění.

Prohlubujeme spolupráci s praxí nejen
formou Vašich stáží v nejlepších komunikačních agenturách – členech AKA – Asociace komunikačních agentur – a v řadě
dalších, sdružených v jiných profesních
spolcích. Intenzivně rozvíjíme aktivity
Kreativního kanclu – naší profesní agentury, která realizuje komerční objednávky
pro různé zadavatele. Samozřejmě ti
nejlepší z Vás zde mohou být zapojeni
v řadě zakázek. Naše vysoká škola je členem některých profesních uskupení.
Je členem České marketingové společnosti,
evropské asociace vysokých škol EDCOM,
která vzdělává v oboru marketingové komunikace. V rámci jejich aktivit studenti
VŠKK také velmi dobře reprezentují naši
vysokou školu v mezinárodních soutěžích
a přivážejí vysoká ocenění díky své kreativní práce.
Vedle akademických pracovníků na
VŠKK působí řada špičkových praktiků
z komunikačních agentur různého typu,
kteří do prostředí vysoké školy vnášejí
výuku koncipovanou na příkladech a zkušenostech z praktické realizace kampaní
nejrůznějšího zaměření.
Vysoká škola kreativní komunikace
poskytuje svým studentům řadu možností, v nichž mohou uplatnit své praktické

dovednosti, vycházející ze zvládnuté teorie. Budu velice rád, když nebudete podceňovat svoji teoretickou přípravu, širší
kulturní a sociální aspekty studovaného
oboru, protože máte v rukou silný nástroj
ovlivňování lidského vědomí a chování –
marketingovou komunikaci. Ta je dnes
respektovaným formativním nástrojem
nejen v oblasti komerční komunikace,
ale i ve sféře politického a sociálního
marketingu. Vaše kreativní řešení ať již
má podobu propagačního textu, nejrůznějších propagačních prostředků vizuální
či audiovizuální povahy, prostorového
řešení, on-line komunikace, komunikační
strategie apod., nejen že vychází z kultury
současné doby, ale také intenzivně tuto
kulturu ovlivňuje a formuje. To prosím
mějte na paměti.
Během studia je nezbytné pochopit
principy fungování všech komunikačních
možností, které sféra marketingové
komunikace poskytuje – zákonitosti
manažerských řídících a výrobních
postupů, včetně profesní rutiny, faktorů
limitujících kreativitu jako je čas, rozpočet, tlak klienta, nedostatek relevantních
vstupních informací, specializační
požadavky a formy dělby práce v médiích
a agenturách, ovládání principů segmentace, uplatnění poznatků psychologie

a sociologie ve formulaci komunikační
strategie, atd.
Čeká nás hodně společné práce a velké
úsilí, na jehož konci je za tři roky prozatím jen bakalářská promoce. Všichni
pedagogové v současné době intenzivně
pracují na přípravě akreditačního spisu
pro přiznání magisterského stupně
vysokoškolského vzdělávání. Doufejme,
že se nám vše podaří a od září 2020 již
bude naše VYSOKÁ ŠKOLA KREATIVNÍ
KOMUNIKACE poskytovat oba vysokoškolské kvalifikační stupně ve všech
studijních programech.
Všechny naše obory integrují dvě základní složky: profesní dovednosti
s širším kulturním vědomostním zázemím
a manažerské schopnosti. Nezapomínejte
na to a snažte se čas strávený v nejkrásnějším životním období každého
mladého člověka na naší vysoké škole
prožít smysluplně, s tvůrčím a studijním
zaujetím, jehož výsledkem bude vzdělaný,
kultivovaný mladý profesionál. Vysoká
škola kreativní komunikace pro to udělá
maximum a zbytek je na Vás…
prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
rektor VŠKK

Už znáte vedoucí
kateder, ateliérů
a Kreativního kanclu?

prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
Vedoucí Katedry marketingových
komunikací

Mgr. Václav Krištof
Vedoucí Katedry literární tvorby

MgA. Daniel Kubec
Tajemník Katedry
literární tvorby

Začátek
školního roku

ZKONTROLUJTE
ÚHRADU ŠKOLNÉHO

AKTUALIZUJTE SI SVŮJ
PROFIL V UIS ŠKOLY

ZAPIŠTE SE KE STUDIU
NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ

PROSTUDUJTE SI VNITŘNÍ
PŘEDPISY VŠKK A DALŠÍ
DŮLEŽITÉ DOKUMETY
NA WWW.VSKK.CZ

NEZAPOMEŇTE
NA POTVRZENÍ O STUDIU

INFORMUJTE ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNU O VAŠEM
STATUSU STUDENTA

MgA. Marian Beneš, Ph.D., QEP
Vedoucí specializace a Ateliéru
fotografie a audiovize

MgA. Martin Hovorka
Vedoucí specializace a Ateliéru
animace a vizuálních efektů

Dipl. Des. Libor Korman
Vedoucí Katedry
vizuální tvorby

UPLATNĚTE STUDENTSKOU
SLEVU NA JÍZDNÉ

POŽÁDEJTE O KARTU ISIC

PhDr. Michaela Vaculíková, Ph.D.
Vedoucí Katedry
společenských věd

MgA. Miroslav Roubíček
Vedoucí specializace a Ateliéru
grafického a mediálního designu

Mgr. Jana Mužíková
Vedoucí Katedry
cizích jazyků

V ZÁPISOVÉM ARCHU
PŘEDMĚTŮ (UIS) SI
NEZAPOMEŇTE VYBRAT
STUDIJNÍ SKUPINU DLE
ROZVRHU

UPLATNĚTE CERTIFIKÁTY
PRO UZNÁNÍ ANGLICKÉHO
JAZYKA ZA 1. ROČNÍK STUDIA
(AJ 1 + 2)

Funguj
na síti

Wifi: VSKK
heslo: vskkwifi123!

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE STUDENTA

Uživatelské jméno: *prijmeni.jmeno
* je poslední číslice roku vašeho nástupu
do studia. Jména příjmení pište bez diakritiky. Např.: 9novakova.katerina

Heslo dostanete na studijním oddělení.
Heslo si změňte na své vlastní – musí
mít alespoň pět znaků. Pokud ho zapomenete, e-mailem kontaktujte správce:
podpora@vskk.cz.
To platí i v případě, kdy se vám nedaří
připojit se na síť VŠKK.
Sdílený prostor na síťových discích:
složky jsou velikostně omezeny.
K dispozici máte sdílené složky pro obory.
Ke složkám se dá připojit pouze ze školních
počítačů připojených k síti kabelem, přes
Wifi se připojit nelze.

iMac:
Horní panel > Otevřít > Připojit
k serveru.
Zde zadejte adresu dc1.vskk.cz. Připojení
k serveru po vás možná bude chtít přihlášení. Přihlašovací údaje jsou totožné jako
ty, kterými se připojujete na iMac.
Windows PC:
Ve složce „Tento počítač“ byste měli mít
dole na výběr ze všech složek, ke kterým
máte přístup.
Pokud vám některá z těchto složek chybí,
kontaktujte správce: podpora@vskk.cz

Důležitá místa
kolem školy
KDE SE NAJÍST
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KEBAB NA PANKRÁCI

Na Pankráci 1055/61
140 00 Praha 4-Nusle
kebabarny.cz

8
2

9
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RESTAURANT KANDELÁBR

QUBIX Office Building
Štětkova 1638/18
140 00 Praha 4-Nusle
restaurantkandelabr.cz
6

KRUŠOVICKÁ CHALUPA

5. května 798/62
140 00 Praha 4-Nusle
krusovicka-chalupa.com

OSTERIA IL PIANO

Na Dolinách 632/52
147 00 Praha 4-Podolí
osteria-il-piano.cz

U SOTONŮ

Na Pankráci 480/49
140 00 Praha 4-Nusle
5

ARROSTO RISTORANTE

Mikuláše z Husi 1709/1
140 00 Praha 4-Nusle
arrostoristorante.cz

PALATINO

	Lomnického 1705/5
140 00 Praha 4-Nusle
palatino-cz.com
4

RESTAURACE V ČASE

Na Pankráci 353/7
140 00 Praha 4-Nusle
restauracevcase.cz

RESTAURACE NA KLIKOVCE

	Na Klikovce 1008/9
140 00 Praha 4-Nusle
naklikovce.cz
3

RESTAURACE U SMRŤÁKA

	Mikuláše z Husi 341/16
140 00 Praha 4-Nusle
usmrtaka.cz

11

XIANG MAN LOU

Na Pankráci 820/45
140 00 Praha 4-Nusle
12

RED HOOK

nám. Hrdinů 1034/6
140 00 Praha 4-Nusle
restaurantbarredhook.cz

Praxe
a zkušenosti

Během studia na VŠKK na vás čeká
řada příležitostí, jak si zkusit skutečnou
práci v oboru, který studujete. Školní
reklamní agentura Kreativní kancl zajišťuje zajímavé zakázky, které se v rámci
výuky v ateliérech a seminářích během
semestru zpracovávají. Můžete se zapojit
i do dalších, komerčních zakázek
Kreativního kanclu jako člen výběrového
týmu. Ve druhém ročníku absolvujete

Studium v zahraničí
a pracovní stáže

povinnou stáž v některé z významných
komunikačních agentur, v grafickém či
animačním studiu nebo v marketingovém
oddělení zajímavé firmy. Mimo jiné spolupracujeme s Asociací komunikačních
agentur. Pro studenty Literární tvorby
nabízíme možnost stáží například v časopisech či podílení se na psaní tiskových
zpráv nebo PR článků.

VŠKK je držitelem certifikátu Erasmus
University Charter for Higher Education,
který studentům umožňuje získat finanční podporu pro tzv. „mobilitu“ mezi
evropskými vysokými školami. Pod záštitou tohoto programu můžete vycestovat
v rámci studijního pobytu na partnerské
univerzity a v rámci praktických stáží
také do firem a institucí v zemích EU.
Díky členství v EDCOM (Evropský

institut pro vzdělání v oblasti komerční
komunikace) se můžete účastnit mezinárodních kurzů, letních škol a dalších
aktivit v rámci Evropy.

Prezentace loga pro Blanku Matragi

Prezentace projektu Bookafe

Dny otevřených dveří na vŠKKv

Café klub
Domeček

STUDENTSKÁ KAVÁRNA

V atriu naší školy máte k dispozici školní
klub Domeček, který je nejenom místem
setkávání studentů a vyučujících, ale také
prostorem pro pořádání výstav a kulturních akcí pro širokou veřejnost.
Pro studenty zde probíhají akce jako
Beerpong, karaoke, zahájení a oslava
zakončení školního semestru a spoustu
dalších. Pokud byste prostory Domečku

Harmonogram
akademického roku

chtěli využít i vy, měli nápad na nějakou
školní akci, neváhejte se obrátit na obsluhu Domečku, případně nás kontaktujte
e-mailem: klubdomecek@vskk.cz

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)

Období výuky
Zkouškové období
Dny bez výuky

INSTAGRAM.COM/DOMECEKKAFE
FB.COM/DOMECEKKAFE

1. 10. 2019 – 6. 1. 2020
7. 1. – 14. 2. 2020

Rektorské volno		
Den vzniku samostatného
československého státu
Vánoční prázdniny

23. 12. 2019, 2.+3. 1. 2020
28. 10. 2019
24. 12. 2019 – 1. 1. 2020

LETNÍ SEMESTR (LS)

Období výuky
Období výuky pro 3. ročníky
Vědecká konference – Marketingové komunikace
Vědecká konference – Kniha jako dobrodružství
poznání (LT, VT, GMD, MK)
1. a 2. ročník LT
Klauzury
1. a 2. ročník VT
1. a 2. ročník LT+VT
Opravné klauzury
Zkouškové období
Opravné termíny
Velký pátek
Dny bez výuky
Velkonoční pondělí
Svátek práce
Den vítězství
Letní prázdniny

17. 2. – 7. 5. 2020
17. 2. – 17. 4. 2020
12. 3. 2020
19. 3. 2020
11.–15. 5., 18. – 22. 5. 2020
15. – 19. 6. 2020
7. – 11. 9. 2020
11. 5. – 30. 6. 2020
31. 8. – 30. 9. 2020
10. 4. 2020
13. 4. 2020
1. 5. 2020
8. 5. 2020
1. 7. – 28. 8. 2020

Knihovna
a informační zdroje

KNIHOVNA VŠKK

Současný stav knižního fondu je cca 5500
titulů. V odborné knihovně si studenti,
případně i vyučující, mohou půjčovat
české a zahraniční publikace z oblasti
mediální komunikace, reklamy a marketingu, designu a umění, slovníky, učebnice a výukové programy včetně jazykových.
Nedílnou součást tvoří beletrie a poezie,
česká i světová. Část publikací je možno

si zapůjčit nejen do studovny, ale i domů
k samostatnému studiu. Pravidla pro provoz knihovny a studovny včetně půjčování publikací jsou upravena knihovním
řádem VŠKK. Vedle knižních publikací
jsou ve studovně k dispozici i odborné
a vědecké časopisy. Odborná literatura
a další studijní materiály (české i zahraniční) jsou průběžně doplňovány.
Vedoucí knihovny: Ing. Eva Leitnerová

Ubytování

Studentská
místnost

KOLEJE

Volný čas můžete také trávit ve studentské místnosti, kde se nachází plně
vybavená kuchyňka, pohodlné posezení,
LCD TV, volnočasové aktivity, tiskárna.

VŠKK momentálně nedisponuje vlastním
ubytovacím zařízením.
www.studentskebydleni.cz
www.s-bydleni.cz
www.studentreality.cz
www.apartmanstudent.cz
www.dcrezidence.cz
www.fortunahotels.cz
www.tvmtower.cz

Vánoční večrek

Beerpongový turnaj

Mikulášská párty

