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ZPRÁVA O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO
MAGISTERSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 NA AVU V PRAZE
Přijímací řízení do magisterského studijního programu Výtvarná umění (M8206) a navazujícího magisterského
studijního programu Výtvarná umění (N8206) proběhlo ve dvou výběrových kolech.
První kolo proběhlo ve dnech 14. – 16. ledna 2019 bez přítomnosti uchazečů. Předložené domácí práce všech
uchazečů byly posuzovány přijímací komisí, kterou tvoří všichni vedoucí pedagogové a asistenti jednotlivých
speciálních ateliérů. Vybraní uchazeči postoupili do 2. kola k praktické talentové zkoušce ve speciálních ateliérech.
Druhé kolo proběhlo v termínu 28. – 31. ledna 2019 formou talentové zkoušky dle následující skladby:
1. den – kresebná či plastická studie dle reálného modelu
2. den – kompozice na dané téma, test ověřující všeobecný kulturní přehled
3. den – volná kompozice v libovolném médiu (technice)
4. den – speciální ověřovací zadání příslušného pedagoga, souběžně probíhají pohovory s jednotlivými uchazeči
V oborech Architektonická tvorba a Restaurování výtvarných uměleckých děl byl tento průběh modifikován
v duchu oborových potřeb.
Na základě komplexních výsledků přijímacího řízení navrhli vedoucí pedagogové jednotlivých speciálních ateliérů
pořadí a počty uchazečů doporučených pro přijetí do 1. ročníku. Seznam uchazečů doporučených pro přijetí od
akademického roku 2019/2020 byl projednán na společném zasedání Pedagogického pléna AVU dne 4. 2. 2019
a návrh byl poté předán rektorovi ke konečnému rozhodnutí.
HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
Uzávěrka pro podávání přihlášek pro přijímací řízení na akademický rok
2019/2020
První kolo přijímacího řízení – bez účasti uchazečů, výběr prací pro postup do
druhého kola přijímacího řízení
Oznámení o výsledcích prvního kola přijímacího řízení
Druhé kolo přijímacího řízení s účastí uchazečů, kteří postoupili z prvního kola
Zasedání pedagogického pléna – závěrečné zhodnocení přijímacího řízení
Oznámení o výsledcích druhého kola přijímacího řízení

30. listopadu 2018
14. – 16. ledna 2019
21. ledna 2019
28. – 31. ledna 2019
4. února 2019
18. února 2019

POČTY UCHAZEČŮ O STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020:
Studijní
program
magisterský

Nedostavil/a se do Neuspěl/a Postoupil/a Nedostavil/a
Počet
Počet
se do 2.
Nepřijatí
přihlášek uchazečů 1. kola (nedodal/a v 1. kole do 2. kola
kola
domácí práce)

Přijatí

405

292

27

162

103

2

59

42

navazující
magisterský

97

70

9

21

40

1

19

20

Celkem

502

362

36

183

143

3

78

62

V Praze dne 20. 2. 2019
Vypracovala: Lenka Sejkorová
Vedoucí studijního oddělení AVU

