
Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě 
 

Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů 
 
Studijní program B 8206  – Výtvarná umění 
 
Forma přijímací zkoušky: talentová  

maximální možný počet bodů                                      100 
hranice nedoporučení k přijetí     75 
 

1.kolo – posouzení domácích prací – talentová zkouška 
maximální možný počet bodů     20 
minimální počet bodů         6 

1.kolem PZ prošli ti uchazeči, kteří získali minimálně 6 bodů. 
 
Části 2.kola přijímací zkoušky: 
-  Kresba modelu – praktická zkouška 

maximální počet bodů      20 
minimální počet bodů         6 
 

-  Výtvarné umění a dějiny výtvarného umění –  ústní zkouška 
maximální počet bodů      20 
minimální počet bodů         6 
 

-  Volný úkol  – praktická zkouška 
maximální počet bodů      20 
minimální počet bodů         6 
 

-  Zadaný úkol –  praktická zkouška 
maximální počet bodů      20 
minimální počet bodů         6 
 
 

a) Studijní obor Animovaná tvorba 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 22 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    15 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:            100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  78  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    35  
     

b) Studijní obor Grafika 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 99 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    54 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  79 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    27 
 

c) Studijní obor Intermediální umění 
Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 18 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:      16  
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 



Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  79 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    50 

 
d) Studijní obor Malba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 45 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:      32 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  92 
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    49 

 
e) Studijní obor Sochařství-volná tvorba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 17  
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    12 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:   97          
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    43 

 
f) Studijní obor Kresba 

Počet uchazečů, kteří se zúčastnili 1.kola přijímací zkoušky: 44 
Počet uchazečů postoupivších do 2.kola:    27 
Nejlepší možný výsledek přijímací zkoušky:                       100 
Nejlepší skutečně dosažený výsledek přijímací zkoušky:  92  
Průměrný výsledek přijímací zkoušky:    47 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Ostravě 18.5.2009 
Zpracovala a za správnost odpovídá: Mária Šolonková 


