
 

 
 
 
 
 
FAKULTA UMĚNÍ A DESIGNU 
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 
 
 
Děkan FUD UJEP doc. Mgr. A. Pavel Mrkus vyhlašuje podmínky přijímacího řízení  
pro navazující magisterské studium studijních programů Design a Výtvarná  
umění pro akademický rok 2020/2021, ve kterých dochází ke změnám oproti původně 
vyhlášeným podmínkám. 
Účinnost tohoto dokumentu vejde v platnost po schválení Zákona o zvláštních 
pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a  
o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. 
(Všechny změny jsou označeny barevně.) 

 
 

 



Fakulta umění a designu (dále jen "FUD") je vysokou uměleckou školou, zaměřenou  
na vzdělávání studentů v bakalářském studijním programu, v navazujícím magisterském 
studijním programu a v navazujícím magisterském studijním programu v anglickém 
jazyce. 
 
FUD poskytuje dvouleté navazující magisterské studium formou prezenčního studia  
ve studijních programech Design N0212A310004 a Výtvarná umění N0213A310001.  

 

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM 
 

program Design v ateliérech:  

- Design interiéru 
- Design keramiky 
- Grafický design I 
- Grafický design II 
- Oděvní a textilní design 
- Produktový design 
- Přírodní materiály 
- Sklo 
- Vizuální design 
 

program Výtvarná umění v ateliérech: 

- Aplikovaná a reklamní fotografie 
- Digitální média 
- Fotografie 
- Interaktivní média  
- Performance 
- Time-Based Media  
 
 

 

 
 

KONTAKTY 
 
Adresa: Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem 

Tel.: + 420 475 285 111, + 420 475 285 130, + 420 475 285 129 

Fax: + 420 475 285 127 

E-mail: michaela.thelenova@ujep.cz 

www stránky: www.fud.ujep.cz 

 
 
 
 
 
 

mailto:michaela.thelenova@ujep.cz
http://www.fuud.ujep.cz/


TERMÍNY 
 
 
 

Termín přijímacích zkoušek: 4. června 2020  
 
 
 

OTEVÍRANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  
 

Navazující magisterské studijní programy                    PS – prezenční studium 

Kód  Program / ateliér Titul Forma Délka 
Počet 
přijímaných 

 Design MgA. PS 2 30 

  Design - Design interiéru MgA. PS 2 3 

  Design - Design keramiky MgA. PS 2 3 

 Design  - Grafický design I MgA. PS 2 4 

  Design  - Grafický design II MgA. PS 2 4 

 Design - Oděvní a textilní design MgA. PS 2 3 

 Design - Produktový design MgA. PS 2 3 

 Design - Přírodní materiály MgA. PS 2 3 

 Design - Sklo MgA. PS 2 3 

 Design  - Vizuální design MgA. PS 2 4 

 Výtvarná umění    20 

 
Výtvarná umění - Aplikovaná a reklamní 
fotografie 

MgA. PS 2 
4 

 Výtvarná umění - Digitální média MgA. PS 2 3 

 Výtvarná umění - Fotografie MgA. PS 2 4 

  Výtvarná umění - Interaktivní média MgA. PS 2 3 

  Výtvarná umění - Performance MgA. PS 2 3 

  Výtvarná umění - Time-Based Media MgA. PS 2 3 

V odůvodněných případech lze rozhodnutím děkana navýšit počet přijímaných nad tento 
stanovený počet. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

OBECNÉ INFORMACE 
 

 

Obecné informace o přijímacím řízení 
 
Uchazeč vyplní do přihlášky studijní program a ateliér, do kterého se hlásí. Každý uchazeč 
je povinen v přijímacím řízení předložit úředně ověřenou kopii vysokoškolského 
diplomu prokazující řádné absolvování bakalářského, magisterského nebo 
doktorského studia. Uchazeči, kteří ukončí bakalářské nebo dlouhé magisterské 
studium v akademickém roce 2019/2020, doručí tento dokument nejpozději 26. 6. 2020 
na studijní oddělení FUD. (Tento termín bude aktualizován a posunut dle vývoje situace 
tak, aby neohrozil zápis přijatých uchazečů do studia.) 

 
Dále je nutné zaslat portfolio a motivační dopis v elektronické podobě nejpozději 
do 15. 5. 2020 na e-mailovou adresu: prijimacirizeni.fud@ujep.cz 
Portfolio i motivační dopis je nutné zaslat v jedné složce, která bude pojmenována 
dle příjmení a jména uchazeče a ateliéru, do kterého se hlásí, v tomto tvaru: 
Novak_Jan_design_interieru_FUD nebo Novakova_Eva_performance_FUD. 
Portfolio je nutno zaslat ve formátu pdf o maximální velikosti 20 MB.  Portfolio 
může v případě potřeby obsahovat také odkazy na větší externí soubory, jako jsou 
například videa, fotografie, či grafika. 
 
 
Doložení požadovaného vzdělání, pokud bylo získáno  
v zahraničí  
 
1. Pokud uchazeč získal vysokoškolské vzdělání v zahraničí (s výjimkou SR), je povinen 

v přijímacím řízení doložit úředně ověřenou kopii dokladu o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání v České republice (tj. úředně ověřenou kopii nostrifikace 
vydané veřejnou vysokou školou nebo MŠMT).  

 
2. Pokud uchazeč získal vysokoškolské vzdělání ve SR, je povinen v přijímacím řízení 

doložit úředně ověřenou kopii zahraničního vysokoškolského diplomu prokazující 
dosažení vysokoškolského vzdělání.  
 

3. Termín pro dodání dokladů podle bodu 1 nebo 2 je shodný s termínem pro dodání 
úředně ověřené kopie vysokoškolského diplomu v případě uchazečů, kteří získali 
vysokoškolské vzdělání v ČR.    

 

 
Podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů 
uskutečňovaných v českém jazyce 
 
1. Specifickou podmínkou pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných 

v českém jazyce je úspěšné vykonání zkoušky z českého jazyka (minimálně na úrovni 
A2 evropského referenčního rámce), a to na kterémkoliv pracovišti veřejné vysoké 
školy, které uskutečňuje akreditovaný studijní nebo vzdělávací program zaměřený 
na výuku českého jazyka.  
 
 



2. Prokázání jazykových znalostí podle bodu 1 se nevyžaduje u občanů SR a u cizinců, 
kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vysokoškolské vzdělání v ČR.  
 

3. V ostatním jsou cizinci přijímáni do studijních programů v českém jazyce za stejných 
podmínek jako občané ČR. 

 
 

KONÁNÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 

1. Přijímací zkoušky se budou konat ve vyhlášeném termínu (viz výše „Termín přijímacích  
     zkoušek“).  
2. Náhradní termín přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.  
3. Přijímací zkoušky se budou konat buď za fyzické účasti uchazečů, nebo online        
     formou dle dalšího vývoje situace v ČR.  O tom, jakou formou se přijímací  
     zkoušky uskuteční, budou uchazeči informováni do 15. 5. 2020 studijním  
     oddělením fakulty dle rozhodnutí děkana. 
4. V případě konání zkoušek online formou obdrží uchazeči podrobný návod  
     obsahující čas pohovoru, odkaz a způsob připojení. 

 
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ  

1. Děkan fakulty přijme uchazeče na základě doporučení přijímací komise.  
2. Písemné rozhodnutí o přijetí bude uchazeči zasláno do vlastních rukou, a to  
     ve lhůtě do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Konečný termín pro  
     ověření podmínek pro přijetí ke studiu je stanoven na den 26. 6. 2020. (Tento termín  
     bude aktualizován a posunut dle vývoje situace tak, aby neohrozil zápis přijatých  
     uchazečů do studia.) 
     Uchazeči, jehož pobyt nebude znám, bude rozhodnutí doručeno vyvěšením na     
     elektronické úřední desce. 
3. Odvolacím správním orgánem je rektor. 

 
FORMA A RÁMCOVÝ OBSAH PŘIJÍMACÍ 
ZKOUŠKY 

Informace o přijímací zkoušce  
 
Ke studiu je přijímán absolvent bakalářského studijního programu (stejného nebo 
podobného), magisterského studijního programu nebo doktorského studijního 
programu na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky.  
 
Přijímací zkouška se skládá z těchto disciplín: 
- portfolio, 
- pohovor, 
- motivační dopis 
 
klasifikovaných 1 - výborně, 2 - velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl. 
 
 



Průměr z této klasifikace rozhoduje o pořadí. V případě shodných průměrů rozhodují  
o pořadí priority v rámci jednotlivých ateliérů. 
Je-li uchazeč klasifikován v jakékoli disciplíně nevyhověl, je takto klasifikován  
z celých přijímacích zkoušek.  

 
 
Ateliéry a jejich priority pro navazující magisterské studium:  
 

Program Design (priority pro všechny ateliéry) 

 
1. portfolio, 2. pohovor, 3. motivační dopis 

 
 

Program Výtvarná umění (priority pro všechny ateliéry) 
 
1. portfolio, 2. pohovor, 3. motivační dopis 
 

Kritéria hodnocení u přijímacích zkoušek 
Hodnocení u přijímacích zkoušek v magisterském navazujícím studiu: 
Uchazeč je hodnocen komparací, je klasifikován komisionálně. 
 
 
 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmínky přijímacího řízení FUD UJEP pro akademický rok 2020/2021 
byly schváleny Akademickým senátem FUD UJEP dne 22. 4. 2020. 
 
 

 
 


