Pokyny pro uchazeče o studium v bakalářském
studijním programu Design nábytku na LDF –
talentové zkoušky
V letošním roce z důvodu omezení v souvislosti s pandemií choroby COVID 19, bude
talentová zkouška probíhat následující formou:
Uchazeči o studium v bakalářském studijním programu Design nábytku absolvují Talentovou
zkoušku distanční formou. Uchazeči si k distanční talentové zkoušce připraví elektronické
portfolio prací ve formátu PDF (max. 20 stran). Elektronické portfolio bude sestaveno
z následujících částí:
a) Strana 1 - strukturovaný životopis uchazeče bez osobní fotografie (minimální rozsah
životopisu: jméno, příjmení, rok a místo narození, adresa trvalého bydliště, dosažené
vzdělání, zájmy, jazykové znalosti).
b) Strana 2 - oblíbený designér a rozbor tvorby (zde uchazeč představí svého oblíbeného
designéra/architekta a rozebere jeho nejvýznamnější tvorbu ze svého pohledu).
c) Strana 3 - výstavy, ocenění a úspěchy uchazeče (zde uchazeč představí, které
výstavy navštívil za rok 2019/2020 - může rozvést, co jej zaujalo atd.). Dále zde můžete
představit své úspěchy, např. účasti v soutěžích a na výstavách, popřípadě získaná
ocenění za svoji tvorbu.
d) Další strany – na dalších max. 17 stranách uchazeč postupně představí svoji tvorbu
tak, aby mohl být objektivně posouzen jeho talent, kreativní myšlení a cit pro navrhování
dle uvedených bodů:
a) kresebná část
b) výtvarná / grafická část
c) návrhy nábytku / interiéru
d) volná tvorba (všechna ostatní tvorba, která není uvedená v bodech a) - c)
e) mimoškolní tvorba (domácí tvorba a práce ze ZUŠ a různých výtvarných kroužků)
PARAMETRY PORTFOLIA:








Formát A3, naležato
Rozlišení obrazu min. 150 DPI
Počet stran max. 20!!
Velikost souboru max. 15 Mb.!!
Typ souboru PDF – jeden soubor!!
Pojmenování souboru: Příjmení_Jméno uchazeče
Soubor odeslat na e-mail: talentovkybc.ldf@mendelu.cz

Termín pro zaslání elektronické podoby portfolia pro bakalářský SP Design nábytku je
stanoven nejpozději do 21. června 2020 23:59 hod. Po tomto termínu již nebude možno
portfolio vložit.
Hodnocení portfolia provede odborná zkušební komise, která při hodnocení bude klást důraz
především na genezi vzniku návrhů a originalitu, kvalitu a čistotu zpracování (provedení)
díla, výtvarnou a kresebnou stránku, a celkové výtvarné zpracování portfolia.
Doporučujeme, aby studenti vybrali do svého max. 20 stránkového portfolia jen své
významné a zajímavé práce. Hodnotí se kvalita, nikoli kvantita předvedených prací.
V případě nejasností kontaktujte Bc. Hanu Čertekovou, t.č.: 545 134 006 nebo e-mail
certekov@mendelu.cz.
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