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Jsme škola
s vlastním
příběhem

Milé studentky a milí studenti,
vítáme vás na Vysoké škole kreativní 
komunikace.

Škole, kterou jste si zvolili pro přípravu 
na svá budoucí povolání. Škole, která 
jedinečně propojuje teoretickou vysoko-
školskou výuku s odbornou profesní praxí 
a ve které, jak doufáme, získáte nejen 
potřebné znalosti pro uplatnění 
v kreativním průmyslu či jiných odvětvích, 
ale strávíte i mnoho příjemných okamžiků 
pravého studentského života.

Zahajujeme nový akademický rok, již 
šestý rok bakalářského studia a druhý 
rok navazujícího magisterského studia 
a věříme, že po dlouhém a náročném 
roce a půl on-line výuky se budeme 
všichni opět moci pravidelně setkávat 

v prostorách školy. Prezenční výuka je 
svým způsobem nenahraditelná a vy jistě 
oceníte možnost a příležitost se setkat se 
svými pedagogy osobně.

Pro letošní akademický rok se nám podařilo 
rozšířit nabídku našich studijních 
programů, a tak ke stávajícím profesním 
bakalářským programům Kreativní 
marketing a komunikace, Vizuální tvorba, 
Literární tvorba a navazujícím magister-
ským profesním programům Kreativní 
marketing a komunikace a Vizuální 
tvorba se přidává nově profesní navazující 
magisterský program Literární tvorba 
a mediální komunikace.

Všichni naši pedagogové se na vás již 
moc těší. Vedle akademických pracovníků 
působí na VŠKK i řada špičkových 
odborníků z praxe, ředitelů nadnárodních 
agentur či úspěšných uznávaných 
společností, jakožto i nositelů tvůrčích 
a uměleckých ocenění.

Prohlédněte si všechny prostory školy, 
nahlédněte do ateliérů, i když nespadají 
přímo do vašeho programu a specializace, 
a nezapomeňte navštěvovat knihovnu.

Nebojte se zeptat, když vám není něco 
jasné či potřebujete poradit. Jsme tu pro 

vás. Naší odměnou bude vaše úspěšné 
studium a vaše spokojenost.

Zapojte se se svými spolužáky do činnosti 
Kreativního kanclu (KK), který působí na 
škole jako plnohodnotná komunikační 
studentská agentura, a využijte možnosti 
rozvíjet své schopnosti, pracovat pravi-
delně na reálných zakázkách pro reálné 
klienty pod vedením zkušených odborníků 
a pedagogů. Vaše práce odvedená na 
projektech pro KK vám bude započtena 
do celkové požadované praxe.

Seznamte se s možností získání 
Profesního certifi kátu, který uděluje 
VŠKK a AKA (Asociace komunikačních 
agentur) nejlepším studentům bakalář-
ského/magisterského studia za dosažené 
výsledky ve studiu a praktické kreativní 
činnosti. Oceněným absolventům získání 
prestižního certifi kátu zvyšuje možnosti 
jejich uplatnění v budoucím povolání 
a potenciálním zaměstnavatelům 
z kreativního průmyslu napomáhá vybrat 
si ty správné zaměstnance a kolegy.

Relaxujte v nově vybavené studentské 
místnosti v přízemí nebo si zajděte na 
něco dobrého do Café Club Domeček, 
naší studentské kavárny v atriu školy.

Vstupujete do další fáze svého života. 
Pro absolventy středních škol je nástup 
na vysokoškolské studium poměrně velká 
změna. Učíte se být daleko více samostatní 
v mnoha ohledech, jste více zodpovědni 
sami za sebe. Přejeme si, aby tento 
přechod byl pro vás co nejjednodušší, ale 
neslibujeme, že nebude náročný. Naším 
cílem je, abyste byli připraveni po ukon-
čení VŠKK se v plné míře začlenit mezi 
respektované a vyhledávané absolventy, 
kteří mají co svým budoucím zaměstna-
vatelům nabídnout či si založit své vlastní 
podnikání.

Přejeme si, aby se vám u nás líbilo, abyste 
nastoupili plni elánu a optimismu a ten 
neztratili.

Těšíme se na vás a přejeme hodně 
úspěchů!

Ing. Dana Janovská
rektorka VŠKK
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Už znáte vedoucí 
kateder a ateliérů?

Začátek
školního roku

ZKONTROLUJTE
ÚHRADU ŠKOLNÉHO

ZAPIŠTE SE KE STUDIU
NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ

VYZVEDNĚTE SI ČIP 
NA STUDIJNÍM ODDĚLENÍ
(SLOUŽÍ K OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ)

NEZAPOMEŇTE
NA POTVRZENÍ O STUDIU

INFORMUJTE ZDRAVOTNÍ
POJIŠŤOVNU O VAŠEM
STATUSU STUDENTA

UPLATNĚTE STUDENTSKOU
SLEVU NA JÍZDNÉ

POŽÁDEJTE O KARTU ISIC
PROSTŘEDNICTVÍM 
STUDIJNÍHO ODDĚLENÍ

AKTUALIZUJTE SI SVŮJ
PROFIL V UIS ŠKOLY

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

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

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

doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
Garant a vedoucí katedry Kreativního 
marketingu a komunikace

Dr. Tereza Stehlíková
Vedoucí Katedry 
vizuální tvorby

Mgr. Václav Krištof
Vedoucí Katedry literární tvorby
Ředitel Literární akademie

MgA. Daniel Kubec
Tajemník Katedry
literární tvorby

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

Mgr. Jana Mužíková
Vedoucí Katedry 
cizích jazyků

MgA. Marian Beneš,
Ph.D., Master QEP
Vedoucí specializace a Ateliéru 
fotografi e a audiovize

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

MgA. Miroslav Roubíček
Vedoucí specializace a Ateliéru 
grafi ckého a mediálního designu
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Café klub
Domeček

Harmonogram
akademického roku

V atriu naší školy máte k dispozici 
studentskou kavárnu klub Domeček, 
který je nejenom místem setkávání 
studentů  a vyučujících, ale také prosto-
rem 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 chtěli využít i vy, měli 

nápad na nějakou školní akci, neváhejte 
se obrátit na obsluhu Domečku, případně 
nás kontaktujte e-mailem: 

klubdomecek@vskk.cz

INSTAGRAM.COM/DOMECEKKAFE

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)

Imatrikulace  

Období výuky
Vědecká konference 
– 50 let od vzniku exil. nakladatelství ʼ68 Publishers a Index
Zkouškové období
Dny bez výuky

LETNÍ SEMESTR (LS)

Období výuky
Klauzury 

Zkouškové období

Opravné zkouškové období

Opravné klauzury (BcA.)

Dny bez výuky

 4. 10. – 23. 12. 2021

   20. + 21. 10. 2021

 3. 1. – 11. 2. 2022

 28. 10. 2021

 29. 10. 2021

 17. 11. 2021

 24. 12. 2021 – 31. 12. 2021

 14. 2. – 6. 5. 2022

 16. – 27. 5. 2022

 9. – 16. 5. 2022

  7. 6. 2022

 29. + 30. 6. 2022

16. 5. – 30. 6. 2022

 1. 9. – 30. 9. 2022

5. – 9. 9. 2022

 14. 4. 2022 

 15. 4. 2022

18. 4. 2022 

1. 7. – 31. 8. 2022

Podpisem do Imatrikulační knihy VŠKK
(osobně na SO)

  
Den vzniku samostatného
československého státu
Rektorské volno
Den boje za svobodu 
a demokracii a Mezinárodní 
den studenstva
Vánoční prázdniny

1., 2. ročník LT
1., 2. ročník GMD
1., 2. ročník FA
1., 2. ročník AVE

1., 2. ročník LT + VT

Rektorské volno 
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Letní prázdniny
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Literární
akademie

Na Vysoké škole kreativní komunikace 
pokračuje Literární akademie (soukro-
má vysoká škola Josefa Škvoreckého), 
specializující se na výuku tvůrčího psaní. 
Studenti mohou studovat bakalářský 
program Literární tvorba nebo Komerční 
psaní v médiích, k dispozici je také 
magisterský program Literární tvorba
a mediální komunikace. Studenti umí 
psát nejen umělecké a komerční (reklamní) 

texty, ale i pracovat s daty a kontakty, 
komunikovat s médii a veřejností 
prostřednictvím hromadných sdělovacích 
prostředků (internet, televize, rozhlas, 
tisk). Nevyučujeme pouze psaní, 
ale rovněž čtení a porozumění textu 
– v informačním věku zásadní profesní 
kompetence. S pomocí vůdčích osobností 
kulturního průmyslu rozvinou studenti 
svůj talent a své schopnosti.

Je pro váš život
důležitá literární

tvorba? Vítá vás naše
jedinečná akademie.
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Univerzitní
informační
systém (UIS)

Univerzitní informační systém VŠKK
zpřístupňuje akademické obci, zaměst-
nancům univerzity i široké veřejnosti 
řadu informací. Přihlásit se můžete zde, 
případně na odkaze v záhlaví našich 
webových stránek. 

Aplikace je k dispozici v App Store 
i v Google Play:
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Kreativní 
kancl

Plnohodnotná komunikační studentská 
agentura, která dává studentům různých 
oborů příležitost pracovat na reálných 
zakázkách. Klient získává neotřelý pohled 
a čerstvé nápady nové generace, která 
se orientuje v on-line marketingu a zná 
trendy dnešní doby. Průběh jednotlivých 
projektů garantují zkušení pedagogové, 
kteří mají mnohaleté zkušenosti 
z reklamní branže. 

Neváhejte se do agentury přidat již 
od prvního ročníku. 

Sledujte intagram 
INSTAGRAM.COM/KREATIVNI_KANCL

V případě zájmu o spolupráci 
napište na email:
michaela@kreativnikancl.cz

Kreativní 
kancl
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Profesní certifi kát

Prezident AKA – Asociace komunikačních 
agentur české republiky a rektorka Vysoké 
školy kreativní komunikace udělují kaž-
doročně PROFESNÍ CERTIFIKÁT AKA / 
VŠKK nejlepším studentům bakalářského 
a magisterského studia za dosažené 
výsledky ve studiu a praktické kreativní 
činnosti. Profesní certifi kát je udělován 
jednou ročně k datu promoce bakalářské-
ho nebo magisterského studia vybraným 
absolventům. 

Certifi kát je významným profesním osvěd-
čením, které potvrzuje, že absolvent dané-
ho stupně vysokoškolského studia dosáhl 
nadprůměrných výsledků jak ve svých 
praktických profesních dovednostech, 
tak i ve své teoretické přípravě a je zároveň 
spolehlivým, seriózním a týmovým part-
nerem. Toto ocenění bylo poprvé předsta-
veno v únoru 2020 na soutěži kreativity 
v reklamě Zlatá pecka, pořádané AČRA 
MK, jejímž partnerem je i VŠKK.

ČERVENÝ DIPLOM ZA PRAXI V OBORU
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Praxe
a zkušenosti

Stáže a studium 
v zahraničí

Během studia na VŠKK na vás čeká
řada příležitostí, jak si zkusit skutečnou
práci v oboru, který studujete. Školní
reklamní agentura Kreativní kancl zajiš-
ťuje 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

povinnou stáž v některé z významných
komunikačních agentur, v grafi ckém či 
animačním studiu nebo v marketingovém 
oddělení zajímavé fi rmy. Mimo jiné spo-
lupracujeme s Asociací komunikačních 
agentur. Pro studenty Literární tvorby 
nabízíme možnost stáží například v časo-
pisech či podílení se na psaní tiskových 
zpráv nebo PR článků.

VŠKK se vzhledem k orientaci na praktic-
kou stránku vzdělání (všechny studijní
programy jsou akreditovány jako profesní) 
zaměřuje na podporu a realizaci student-
ské mobility především v oblasti nabídky 
zahraničních pracovních stáží. Za tímto 
účelem jsme se stali smluvními partnery 
konsorcií (Evropská rozvojová agentura, 
s.r.o. a Educa International, o.p.s.), která 
spolu s Domem zahraniční spolupráce
zprostředkují pracovní či studijní pobyt 
dle konkrétních požadavků našich 
studentů. Navíc 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. VŠKK 
je také držitelem certifi kátu Erasmus 
University Charter for Higher Education, 
který studentům umožňuje získat fi nanční 
podporu pro mobilitu i mezi partnerskými 
vysokými školami v Evropě (jejichž portfo-
lio bude cíleně rozšiřováno). Pod záštitou 
tohoto programu můžete vycestovat 
v rámci pracovních stáží do fi rem 
a institucí v zemích EU.
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zaměřuje na podporu a realizaci student-
ské mobility především v oblasti nabídky 
zahraničních pracovních stáží. Za tímto 
účelem jsme se stali smluvními partnery 
konsorcií (Evropská rozvojová agentura, 
s.r.o. a Educa International, o.p.s.), která 
spolu s Domem zahraniční spolupráce
zprostředkují pracovní či studijní pobyt 
dle konkrétních požadavků našich 
studentů. Navíc díky členství v EDCOM 



KDE SE NAJÍST

1  KEBAB NA PANKRÁCI

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

2  RESTAURACE NA KLIKOVCE

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

3  PALATINO

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

4  U SOTONŮ

 Na Pankráci 480/49
 140 00 Praha 4-Nusle

5  RESTAURANT KANDELÁBR

 QUBIX Offi  ce 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

7  RESTAURACE U SMRŤÁKA

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

8  RESTAURACE V ČASE

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

9  ARROSTO RISTORANTE

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

10  OSTERIA IL PIANO

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

Restaurace
v okolí

 RESTAURACE U SMRŤÁKA



Knihovna
a informační zdroje

Ubytování Studentská
místnost

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 marke-
tingu, designu a umění, slovníky, učebni-
ce 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 pro-
voz knihovny a studovny včetně půjčo-
vání 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 zahra-
niční) jsou průběžně doplňovány.
Vedoucí knihovny: Ing. Eva Leitnerová

VŠKK nyní nedisponuje vlastním ubytova-
cím zařízením, avšak pracujeme na tom :))

KOLEJE 

www.studentskebydleni.cz

www.s-bydleni.cz

www.studentreality.cz

www.apartmanstudent.cz

www.dcrezidence.cz

www.tvmtower.cz

Volný čas můžete také trávit 
ve studentské místnosti, kde se nachází 
plně vybavená kuchyňka, pohodlné 
posezení, LCD TV, Playstation, volnoča-
sové aktivity. Další pohodlné posezení 
naleznete ve 4. patře.
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Festival autorského
čtení ve vlaku

13    16/9 2021

 Kristýna Sněgoňová — Tomáš Třeštík — Ivona Březinová — Pavel Renčín — Ivana Myšková — Petr Stančík
Patrik Nacher — Jiří Březina — Tomáš Zmeškal — Jiří Dědeček — Irena Dousková — Marek Šindelka — Irena Obermannová 

Martin Hobrland — Michaela Merglová — Veronika Krištofová — Petra Kubašková — Martin Paytok — Petr Borkovec 
Iva Hadj Moussa — Petr Pazdera Payne — David Laňka — Michala Jendruchová — Dora Čechova  — Vratislav Kadlec 

Martina Blažeková — Halina Pawlowská — Michal Viewegh — Martina Šourková

VYSOKÁ

KREATIVNÍ
KOMUNIKACE

Partneři festivalu:

www.ctenivevlaku.cz

Pořadatelé:

Festival 
Čtení ve vlaku

Literární akademie pořádala již osmý 
ročník festivalu Čtení ve vlaku, během kte-
rého mají cestující jedinečnou šanci setkat 
se v pražských příměstských linkách se 
známými českými spisovateli. Po čtyři dny 
předčítali autoři ve vybraných vlakových 
spojích ukázky ze současné české prózy
i poezie, literatury faktu, fantasy, literatury 
pro děti a mládež i žánrové literatury. 
Samotného čtení se zúčastnili i studenti 
Literární akademie s ukázkami těch 

nejlepších prací, které vznikly na seminá-
řích tvůrčího psaní. Festival byl slavnostně 
ukončen v knihkupectví Luxor na hlavním 
nádraží. 

Tato akce se pořádá každý rok v září.
Pokud byste chtěli na organizaci 
spolupracovat nebo měli nápady, jak 
akci posunout dále, neváhejte nás 
kontaktovat na e-mailu:
zadrazilovap@vskk.cz
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Inspiration Camp Dny osobností

Křest knihy Protipól Výuka Fotografi e a audiovize

Prezentace loga pro Blanku Matragi

Výuka Fotografi e a audiovize

Prezentace loga pro Blanku Matragi



Navazující magisterské
studium

Magisterské studium poskytuje studentům 
větší náhled do zvolených specializací 
a umožňuje vše vnímat v širších souvis-
lostech. Díky delšímu studiu dochází 
k výraznému prohloubení znalostí, vět-
šímu osvojení dovedností praxí a získání 
předpokladů pro lukrativnější pracovní 
posty. Schopnost lépe konkurovat na trhu 
práce je pak jedním z nejcennějších bene-
fi tů. Během magisterského studia čerpají 
studenti zkušenosti prostřednictvím 

profesionálů z oboru. Díky neustálému 
prolínání studentů různých generací tak 
na VŠKK vzniká prostor pro sdílení osob-
ních zkušeností. Studenti si přicházejí 
doplnit své znalosti z praxe a získávají 
cenné kontakty, které mohou využít 
v budoucnu při uplatnění na trhu práce. 
Díky magisterskému studiu na VŠKK 
si vytvoříte výhodnější startovací pozici 
pro váš kariérní růst.
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Gaudeamus Praha Den otevřených dveří

Halloweenská pártyMikulášská párty

Den otevřených dveří

Halloweenská párty



Důležité kontakty:

Mgr. Lukáš Novák
prorektor pro studijní záležitosti
novakl@vskk.cz
+ 420 607 041 520

Bc. Petra Zadražilová 
provozní a marketingová ředitelka
zadrazilovap@vskk.cz
+ 420 777 925 400

Studijní oddělení
+ 420 607 041 436
+ 420 606 619 846

 www.fb.com/vskk.cz 

 www.instagram.com/vskk.cz


