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DISTANČNÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA 

pro přijetí na program  

B-PDS Průmyslový design ve strojírenství 
 

 

Na základě mimořádných opatření Vlády ČR v souvislosti s šířením virové choroby COVID-19 

se na VUT v Brně nemohou až do odvolání konat přijímací zkoušky s osobní účastí uchazečů. 

Z tohoto důvodu bude Talentová zkouška na program B-PDS Průmyslový design ve 

strojírenství probíhat distanční formou v původně plánovaném termínu v pátek 23. 4. 2021. 

 

Talentová zkouška bude probíhat následovně: 

 

1) Odevzdání domácích prací v elektronické podobě 

Odevzdáte 10-20 domácích prací – nejlépe kresby dle reálného modelu, mohou být 

v menší míře doplněny malbou, grafickými pracemi apod. z oblasti výtvarného umění. 

Tematika není zadána, ale nejlépe kresby produktů, zátiší, hlavy či figury. Tyto práce 

budou čitelně označeny příjmením, vyfoceny popř. naskenovány a nahrány na zřízené 

uložiště, kde budou za tímto účelem vytvořeny složky s přiděleným číslem uchazeče.  

Přístupové údaje na cloudové uložiště, osobní číslo a deadline budou uchazečům sděleny 

nejpozději 9. 4. 

 

2) Odevzdání osobního listu A4 

       Bude obsahovat: 

- Jméno a příjmení 

- Adresu 

- Email 

- Fotografii 

- Dosavadní studia- SŠ 

- Případné absolvování výtvarných kurzů, ZUŠ či školení nad rámec běžné 

středoškolské výuky 

- Zájmové aktivity 

- Motivace ke studiu Průmyslového designu 

 

Osobní list bude zaslán na emailovou adresu, která Vám bude sdělena nejpozději  

9. 4. 

 

3) Talentové zkoušky 23. 4. 

       Zůstávají zachovány původně plánované tematické okruhy:  



       1. úkol - Kresba tužkou (dle modelu)  

       2. úkol - Návrh plošné kompozice (např. návrh loga)  

       3. úkol - Průmyslový design (návrh designu zadaného produktu) 

 

      V pátek 23. 4. bude v 8:00 zpřístupněno zadání všech tří úkolů, ve 20:00 bude uzavřena    

      možnost jejich odevzdání v elektronické podobě (fotografie popř. scany kreseb/ návrhů). 

      Na vypracování jednotlivých úkolů si prosím připravte kreslící potřeby (tužku HB-5B, fixy,    

      pastelky, pastely apod., rýsovací potřeby (pravítka apod.) a papíry formátu A3. 

 

Náhradní termín zkoušky nebude vypsán.  

 

 

Kontakt pro dotazy: Ing. Dana Rubínová, Ph.D. rubinova@fme.vutbr.cz  


