
Informace o  formě  bakalářské zkoušky z teorie na FaVU VUT v Brně  
 
 
1) Bakalářská státní zkouška v programu „Výtvarná umění“ na FaVU VUT sestává z části 
praktické a teoretické.  Teoretická část se koná v termínu, stanoveném harmonogramem.  
Zkoušky se realizují v seminární místnosti č. 405 na Rybářské ulici.  
 
2) V akademickém roce 2009 - 2010 se teoretická část státní bakalářské zkoušky  koná ve 
dnech středa 3. února  2010 a čtvrtek 4. února 2010 podle stanoveného harmonogramu.  
Harmonogram stanoví 20 minut přípravy a 20 minut rozpravy na jednoho uchazeče tak, 
že nástupní čas začíná  přípravou. (Uchazeč, zapsaný na 7.40 má tedy 20 minut na přípravu a 
před komisi předstupuje v 08.00 hodin.) 
 
3) Bakalářská zkouška - teoretická část má za cíl prozkoušet studenty z přehledu o dějinách 
umění od počátků po současnost podle vyhlášených a v průběhu ZS vyvěšených okruhů. 
Každý okruh má řadu dílčích témat, která byla také zveřejněna.  Kompletní Okruhy byly 
schváleny 23. listopadu 2010 a vyvěšeny na webu FaVU.  
 
Celkově 24 okruhů je rozděleno rovnoměrně na část "staršího umění" (do 19. století)  a 
"nov ějšího umění" (od 20. století).  
Uchazeči si  vyberou kartony s názvy dvou  okruhů (jeden ze staršího, jeden z novějšího 
umění)  a k přípravě dostanou k dispozici kompletní text okruhů. Koncept své rozpravy si 
připravují na razítkovaných čtvrtkách, které budou založeny jako součást jejich studijní 
dokumentace.  
 
4) V úvodu uchazeč stručně charakterizuje, strukturuje, časově a místně zařadí 
problematiku celého daného okruhu (například antické umění, barokní malba, konceptuální 
tendence), poté podá stručnou charakteristiku vybraného dílčího problému či osobnosti, 
formulovaného v podotázkách (sochařství Parthenónu, Caravaggio a jeho význam pro 
malbu 17. a 18. století, Joseph Beuys, etc.)   Předpokládá se, že se uchazeči na zkoušku 
cílevědomě připravovali a ke každému z vybraných okruhů si předem vybrali dílčí problém, 
který co nejlépe odpovídá jejich zaměření.  
 
5) Komise hodnotí přehlednou  znalost širších témat, i orientaci ve vybraném dílčím 
tématu a schopnost jeho zařazení do historických, slohových, filozofických, etc. souvislostí.  
Hodnocení provede komise v uzavřeném neanonymním hlasování buďto aklamací, anebo 
hlasováním od stupně nevyhověl k výborně. Výsledek teoretické části bakalářské státní 
zkoušky (pokud je lepší, než "nevyhověl") není rozhodující ke přijetí do MS. Výsledky jsou 
vyhlášeny po uzavřeném jednání komise.  
 
6) Studenti, kteří se ke zkoušce bez řádné omluvy nedostaví, obdrží hodnocení "nevyhověl". 
K dispozici je jeden opravný termín na konci srpna 2010.  
  
V Brně dne 15. ledna 2010 


