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Novinkou pro příští školní rok je otevření druhého
ateliéru grafického designu pod vedením designérky
Zuzany Lednické z renomovaného grafického studia
Najbrt. Zájemci o studium grafického designu tak
budou mít nově možnost výběru ze dvou ateliérů (GD1,
pod vedením Matěje Činčery a Jana Klosse a GD2,
pod vedením Zuzany Lednické a Štěpána Marka).
Scholastika – vyšší odborná škola vizuální komunikace
nabízí tříletý studijní program v oborech produktový,
grafický a motion design. Kombinací kreativního
a praktického vzdělávání umožňujeme studentům
zajímajícím se o design získat odborné vzdělání
zajišťující skvělé pracovní uplatnění či otevírající
další studijní možnosti na VŠ. Náš úspěšný absolvent
získává titul DiS. (Diplomovaný specialista).
Specifikum studia spočívá v důrazu kladeném na
studentovu samostatnost a volnost při objevování
vlastní specializace. Praxe u potenciálních
zaměstnavatelů, kvalitní technické zázemí
a inspirativní kolektiv školy, to vše zvyšuje schopnost
absolventů uplatnit se v oboru. Scholastika navíc
sídlí v centru Prahy a nabízí příjemné studijní prostředí.
Studijní obory čerpají zejména ze zkušeností
pedagogů, respektovaných odborníků domácí
a zahraniční designérské scény – během studií
se tak budete pravidelně setkávat například
s produktovým designérem Janem Čapkem,
grafickými designéry Matějem Činčerou a Janem
Klossem z kreativního uskupení OKOLO, motion
designérem Vítkem Zemčíkem, teoretiky Adamem
Štěchem nebo Davidem Kořínkem, či odborníkem
na marketing Dominikem Hrodkem.

VÝJIMEČNOST STUDIA NA SCHOLASTICE
• budova školy v centru Prahy, kvalitní pedagogický
tým, moderní technické zázemí
• workshopy českých i zahraničních designérů
• přednášky českých i zahraničních hostů
ze světa umění a designu
• komentované prohlídky v kulturních institucích
i v nezávislých galeriích
• pravidelné výlety a cesty za uměním a designem 		
(Salone del Mobile, Berlin Gallery Weekend,
Benátské Bienále, Bauhaus a další)
• každoroční prezentace na DESIGNBLOKU –
studenti mají možnost se zapojit do organizace,
produkce i kreativní stránky prezentace školy
• výstavy ve školní galerii SCHOKOLO

► SCHOLASTIKA YOUTUBE
Podívejte se na náš Youtube kanál, kde sdílíme
medailonky našich pedagogů a přednášky hostů
ze světa umění i designu.

► SCHOKOLO GALLERY
Podívejte se na galerii, kde ve spolupráci
s kreativním uskupením OKOLO organizujeme
nejen studentské výstavy.
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Hlavní pedagog:
Jan Čapek
Cílem oboru je umožnit studentům poznat
problematiku navrhování produktu a jeho
průmyslové výroby z hlediska využití různých
materiálů a pracovních postupů. Produktový design
nabízí široké možnosti kreativní realizace
a pracovního uplatnění.
Studenty vzděláváme v oblastech současných,
ale i tradičních technologií výroby, na příkladech
adekvátně zvolených materiálů, přes správné
pochopení funkce navrhovaného produktu až
po marketingovou strategii. Naši absolventi získávají
studiem ve škole a absolvováním čtyřměsíční praxe
ve firmách praktické znalosti, odborné dovednosti
i kompetence umožňující jim ihned po škole najít
pracovní uplatnění v oboru, ať už jako zaměstnanec
nebo jako samostatně působící designér. Bezpečně
se orientují v současném designérském diskurzu,
v dějinách designu, trendových definicích a rozumí
charakteristikám světových center designu. Jsou
vybaveni jedinečnými 3D a 2D softwarovými
znalostmi, ovládají 3D skenování i tisk a celkově
disponují znalostmi vlastností materiálů jako kov,
dřevo, sklo, keramika nebo plasty.

Povinné předměty:
Design výrobků, Technologie prostorové tvorby,
Dějiny designu, Marketingová komunikace, Anglický
jazyk, Ročníkový projekt, Závěrečný projekt,
Technická kresba, Odborná praxe
Povinně volitelné předměty:
Vizuální teorie a kultura, Počítačová grafika pro 3D,
Studijní kresba
Volitelné předměty:
Základy výtvarných technik, Výběrový seminář, Dějiny
grafického designu, Počítačová grafika pro 2D

► POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR S HONZOU
ČAPKEM, HLAVNÍM PEDAGOGEM OBORU
PRODUKTOVÝ DESIGN.
„Tím se splnil jeden z mých velkých snů, protože
na hračkách Libuše Niklové jsem vyrostl,“
říká Jan Čapek o spolupráci s Fatrou Napajedla
v podobě návrhů psa Bulíka a Formule.
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GRAFICKÝ DESIGN 1
Hlavní pedagogové:
Matěj Činčera a Jan Kloss

GRAFICKÝ DESIGN 2
Hlavní pedagogové:
Zuzana Lednická a Štěpán Marko
Výuka se zaměřuje na odborné vzdělávání studentů
pro praxi grafického designéra a během tří let tak
prochází širokým spektrem grafických úkolů od
tištěných médií, návrhů online grafiky a vizuálních
identit, po plakáty nebo 3D grafiku. Semestrálně se
řeší témata jako je sazba textu, typografie, kompozice,
vektorová grafika nebo práce s ilustrací či fotografií.
Ke studiu neodmyslitelně patří získání zkušeností
a znalostí z grafické scény u nás i v zahraničí, rovněž
teoretická znalost vizuální kultury a komunikace.
Studenti se naučí obhájit svoji práci argumenty
a samostatně prezentovat.
Výuka grafických programů Adobe je samozřejmostí,
výhodou je možnost individuální volby 3D grafických
programů. Silnou stránkou studia jsou rovněž praxe
v ateliérech, dílenské workshopy a tematické oborové
přednášky hostů. Konkurenceschopnost absolventů
pramení zejména z dovednosti obhájit vlastní
myšlenky a zvolené postupy, což je v oboru grafického
designu stejně důležité jako tvorba samotná.

Povinné předměty:
Grafický design, Principy vizuální komunikace, Dějiny
umění, Marketingová komunikace, Dějiny grafického
designu, Anglický jazyk, Ročníkový projekt, Závěrečný
projekt, Odborná praxe
Povinně volitelné předměty:
Vizuální teorie a kultura, Počítačová grafika pro 2D,
Studijní kresba
Volitelné předměty:
Základy výtvarných technik, Dějiny designu,
Výběrový seminář, Počítačová grafika pro 3D

► PŘEČTĚTE SI ROZHOVOR S MATĚJEM
ČINČEROU A HONZOU KLOSSEM, HLAVNÍMI
PEDAGOGY OBORU GRAFICKÝ DESIGN.
„Nejdůležitější je, abychom spolupracovali s někým,
s kým se dá lidsky vyjít, a hlavně komu máme
v projektu co nabídnout. Když se tohle sejde
a z výsledku máme jak my, tak klient radost, zpravidla
to vede k zakázce další. Je to takový nekončící
řetěz. Projekty se na sebe vzájemně nabalují.“

► PŘEČTĚTE SI ROZHOVOR SE ZUZANOU
LEDNICKOU Z GRAFICKÉHO DESIGNU 2
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Hlavní pedagog:
Vít Zemčík
Studijní obor pro grafické designéry, kteří chtějí
rozpohybovat své dovednosti. Animace, video
a vizuální efekty využívající moderní technologie
a média. Motion design ztělesňuje hlavní směr
současné vizuální komunikace – „grafiku v pohybu.“
Dokáže komunikovat jednoduše a jasně a vytvářet
emotivní a poutavá sdělení. Pod vedením zkušených
pedagogů se studenti naučí vytvářet pohyblivé
grafické realizace pro reklamní, filmovou, mediální
i volnou tvorbu. Motion design je silně poptáván na
trhu práce. Úspěšní absolventi tak získají možnost
uplatnění v televizní a filmové produkci, internetových
video platformách nebo vývojářských studií
mobilních aplikací. Od animace na Instagramu až
po obří laserové projekce, to vše pomáhá vytvářet
motion design.

Povinné předměty:
Motion design, Dějiny pohyblivého obrazu, Sound
design, Výrazové prostředky videa – kamera a střih,
Počítačová grafika pro 3D – animace, Marketingová
komunikace, Anglický jazyk, Ročníkový projekt,
Závěrečný projekt, Odborná praxe
Povinně volitelné předměty:
Vizuální teorie a kultura, Dějiny umění, Počítačová
grafika pro 2D – After Effects
Volitelné předměty:
Základy výtvarných technik, Výběrový seminář, Dějiny
grafického designu, Dějiny designu, Studijní kresba

► POSLECHNĚTE SI ROZHOVOR
S VÍTEM ZEMČÍKEM O FESTIVALU MUOVO
A OBORU MOTION DESIGN
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MOTION
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Kdy proběhnou přijímací pohovory?

Přihlášku můžete podat do 31. května 2020.

Produktový design:

15. 6. 2020

Grafický design:

16. 6. 2020

Motion design:

17. 6. 2020

Jak podat přihlášku?
Na našem webu vyplníte a odešlete online
formulář, na jehož základě Vám na email pošleme
předvyplněnou přihlášku ve formátu PDF, kterou
je potřeba doplněnou o chybějící údaje zaslat zpět
emailem, poštou nebo osobně donést na adresu
školy (VOŠ Scholastika, Římská 12, Praha 2, 120 00).
Dále je třeba uhradit administrativní poplatek
ve výši 600 Kč na číslo účtu 6322645001/5500
(pro identifikaci platby, prosím, uveďte své
příjmení do zprávy pro příjemce).

Cena studia:
Školné za jeden semestr činí 21.000 Kč. Scholastika
nabízí možnost rozložení platby do 4 splátek
bez navýšení.
*V návaznosti na ekonomickou situaci způsobenou epidemií
COVID-19 bude vedení školy informovat o zvláštní snížené
ceně studia pro školní rok 2020/2021.

Jak probíhají přijímací pohovory?

Stipendia:

Uchazeč by měl předložit přibližně 10 domácích
prací a projevit zájem a orientaci v daném oboru.
Přijímací pohovor hodnotí odborná komise,
která je zpravidla složena z vedoucích pedagogů
daného oboru a ředitele školy. Výsledky pohovoru
oznamujeme emailem i poštou a zveřejňujeme
na webu školy do 7 pracovních dnů.

Pro vybrané uchazeče o studium nabízíme program
talentových stipendií až do výše 100 % a snížení
školného na pokračující studium.

VOŠ Scholastika, Římská 12, Praha 2
www.scholastika.cz

www.scholastika.cz

www.scholastika.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE

