
Talentové zkoušky na střední školy nanečisto 
Stres z talentovek na střední? Nejistota z neznámého?  Pocit, že pořád neumím dost? Chyběl 
jsem na hodinách přípravky a potřebuji doplnit mezery, ale nevím kde přesně mně bota 
tlačí? 
Nevadí. Na tomto veleužitečném workshopu si vše v klidu zkusíte, budeme simulovat co 
nejvěrněji písemnou i ústní část, včetně krátkého teoretického testu. Dostanete kvalitní 
zpětnou vazbu od jednoho z našich nej lektorů – MgA Tomáše Prchala a poradí Vám na co se 
ještě zaměřit, co vylepšit, a hlavně Vás uklidní svým skvělým empatickým přístupem a 
pozitivní energií. 
 
Každá škola má harmonogram, obsah a techniky na zkouškách trochu odlišné, v našem 
případě se jedná o univerzální zkoušku zaměřenou na základní výtvarné techniky, umělecký 
přístup a vědomosti, které jsou důležité pro přijetí ke konkrétním výtvarným oborům, jakou 
jsou například – různé druhy designu, propagační grafika, užitá malba, umělecký truhlář, 
řezbářství, fotografie atd. 
 
Je nutné přinést své portfolio složené z 15-20 prací.  
Velikost prací/desek uzpůsobte doporučené velikosti na dané škole, pokud škola informaci 
nepodává, je možné, že jsou rozměry neomezené, ale obecně se doporučují formáty od A3 
do A1. 
Portfolio se většinou skládá z kreseb a maleb podle reálných předmětu, portrétů, prostorů, 
krajin, měst, ulic, místností plus osobních námětů, fantazií a volné tvorby. Je ideální, když je 
součástí portfolia i osobní skicák. Je dobré, když je portfolio tematicky a techniky co 
nejpestřejší. Určitě doporučuji vyhnout se kresbám podobným animovaným postavičkám a 
kreseb podle fotek známých osobností. Ideální jsou osobní témata z reálného života a osobní 
imaginace a originalita, pocitová a názorová výpověď na svět ve kterém žijeme atd… 
 
Během zkoušek nebude lektor poukazovat na vaše chyby, vysvětlovat a kreslit, jak je opravit, 
ale sledovat, analyzovat a hodnotit váš proces a výsledek a na konci po pohovoru dostanete 
kompletní zhodnocení své zkoušky s doporučením, na co se máte nejvíce zaměřit. Budete 
podrobně ústně a písemně zhodnocení také podle bodovacího systému.  
 
Bodové hodncení: 1-10 bodů (1- katastrofa …. 10- perfektní práce) 
 
1)Portfolio (15-20 prací)  1-10 bodů 
2)Všeobecný kulturní test (30min) 1-10 bodů 
3)Kresba zátiší  (2h)   1-10 bodů 
4)Malba zátiší (2h)   1-10 bodů 
5)Tematická práce (2h)  1-10 bodů 
6)Pohovor (15min)   1-10 bodů 
 
Celkem: 6-60 bodů 
 
Technická příprava na zkoušku: 
Na zkouškách bude zdarma k dispozici papíry, malířský stojan a desku na přilepení papíru, 
nádoby na vodu. 



Vše ostatní na práci si student musí přinést, stejně jako při reálné zkoušce, podle toho, jakou 
technikou bude pracovat podle jednotlivých zadání. 
Doporučení: 
Papírová lepící páska na přichycení papíru na desku  
Tužky: 8B,4B,2B 
Přírodní úhel (tloušťka 8-9mm) 
Štětce: syntetické, kulaté a špičaté  číslo 12 – 2X 

 číslo 0 – 1X 
Barvy: Akryl, tempera, kvaš, suchý pastel a dále podle svého uvážení… 
Paleta minimální rozměr 30x30cm (plochá) 
Hadřík na malování 
Nějaké tričko na ochranu svého oblečení při práci s barvou (dobrovolné). 
V případě, že vám něco bude chybět, tak si můžete věc dokoupit v našem výtvarném 
obchodě přímo na místě, ale mějte raději vše potřebné předem, normálně není možné si 
během zkoušek materiály dokupovat. 
 

Program zkoušek: 
 
10:00-10:15 Příchod uchazečů, zahájení a technická příprava na zkoušky (postavení stojanu, 
desky, nalepení papíru atd) 
 
10:15-12:15 Kresba zátiší s cílem dosáhnout maximálně věrné iluze reality – technika tužka, 
přírodní úhel (možno kombinovat nebo pracovat jen jednou technikou) 
Hodnotí se: kompozice, realističnost-(perspektiva, vystihnutí materiálů, světlo a stín), postoj 
u stojanu, přistup k práci 
 
12:15-12:30 Přestávka (možno se najíst, udělat si čaj, meditovat, jít se projít, podívat se na 
ostatní práce, učit se na test atd…) 
 
12:30- 13:00 – Test všeobecných kulturních znalostí (dějiny výtvarné kultury od pravěku až 
po současnost – architektura, malířství, kresba, socha, fotografie, video, nová média, 
současné výtvarné umění) 
 
13:00- 13:15 Přestávka (možno se najíst, udělat si čaj, meditovat, jít se projít, podívat se na 
ostatní práce atd…) 
 
13:15-15:15 Malba (práce s barevností) zátiší na plátno nebo papír s cílem dosáhnout 
maximálně věrné iluze reality – technika (možná podkresba tužkou) suchý pastel, akryl, 
tempera, kvaš, akvarel (možno kombinovat nebo pracovat jen jednou technikou) 
Hodnotí se: kompozice, realističnost, postoj u stojanu, přistup k práci 
 
15:15-15:30 Přestávka (možno se najíst, udělat si čaj, meditovat, jít se projít, podívat se na 
ostatní práce atd…) 
 
15:30-17:30 Volnější kresba a malba na vybraná témata (Témata se studenti dozví až v den 
zkoušky.) – jsou dovoleny všechny techniky podle vlastního výběru například: tužka, přírodní 
úhel, umělý úhel, olejový pastel, pastelka, akvarelová pastelka, fixa, inkoust, suchý pastel, 



akryl, tempera, kvaš, akvarel, koláž atd. (možno kombinovat nebo pracovat jen jednou 
technikou) 
Hodnotí se: propojení formy s obsahem, kompozice, originalita, kreativita, nápaditost, 
odvaha, inteligence, osobitost, aktuálnost, inovace 
 
17:30- (konec podle počtu přihlášených uchazečů) Pohovory: každý uchazeč podstoupí 
krátký pohovor cca 10-15 minut, kde se bude hodnotit práce, motivace, kulturní test, 
portfolio, celkové vystupování atd… 
 
Konec nastane až budou všichni studenti po pohovoru, pravděpodobně budete čekat, než na 
vás přijde řada, což je při zkouškách normální. 
 
Lektor: MgA Tomáš Prchal (v případě účasti více než 10 studentů bude přidán druhý lektor) 
Čas: 17.12.2022 nebo 7.1.2023 od 10 do 18 hod. (7 hodin výuky) 
Zkoušky nanečisto se uskuteční od minimálního počtu 4 studentů. 
Cena zkoušky nanečisto: 1950 CZK 
 


