Zásady pro zpracování portfolia (Bc. a Mgr.)
1)

Formát A4 na výšku nebo na šířku, vazba kroužková nebo pevná

2)

Všechny materiály, tzn. obrazové nebo textové, jsou vytištěny, nikoli nalepeny!

3)

Obálka a poslední list z tuhého kartonu, vnitřní listy rovněž kvalitnější než obyčejný
papír do kopírek. Tisky „inkjet“ na fotopapíru je možno chránit v plastikových
obalech (není to však podmínka). Text na obálce standardní: Jméno, příjmení,
Autorské portfolio (respektive Studentské autorské portfolio).

4)

Portfolio musí být přehledně členěno do jednotlivých oddílů. Číslování stránek není
nutné, aby se uchovala možnost přidávat stránky do jednotlivých oddílů.

5)

Po titulu by měl následovat obsah, kde se čtenář seznámí se strukturou portfolia a
pořadím jednotlivých kapitol (např.: kresba, malba, grafika… atp.). Kapitoly jsou
uvedeny samostatnými stránkami.

6)

Za obsah zařaďte své Curriculum vitae doplněné vaší fotografií.

7)

Reprodukce prací umísťujte na stranu vpravo, popisky v jednotném stylu malým
písmem v blízkosti reprodukcí nebo na prázdnou stránku vlevo. Pokud se rozhodnete
pro jinou úpravu, dbejte zásad její jednotné koncepce. Popisky musí obsahovat
následující údaje: název, rok vzniku, technika a rozměry, případně místo, kde je dílo
umístěno.

8)

Výběru prací věnujte velkou pozornost, nechte si jej kriticky zhodnotit také od někoho
jiného – méně bývá často více. Řaďte je chronologicky nebo v celcích odpovídajících
logice jejich vzniku.

9)

Vhodné je i doplnění Vaší tvorby autorskou výpovědí, která může čtenáři objasnit
Vaše tvůrčí záměry nebo okolnosti vzniku díla. Váš „artist´s statement“ však musí být
výstižný a stručný.

10)

K reprodukování použijte digitální aparát s minimální hodnotou 5 megapixelů, při
úpravě ve Photoshopu nesnižujte rozlišení pod 300 DPI. Nikdy nereprodukujte své
práce za pomocí blesku!

11)

Lay-out portfolia vypracujte nejlépe v programu InDesign. Jsou možné i Corel
nebo Adobe Illustrator, v krajním případě Word. Vzhledem k dalším možnostem vaší
prezentace zpracujte své portofolio také ve formátu PDF a uložte na CD.

12)

Curriculum vitae zpracujte současně i v anglickém jazyce dle vzoru:

Jméno / Name, Trvalé bydliště / Present Address, Vzdělání / Education, Praxe / Work
Experience, Výstavy / Exhibitions, Autorská výpověď / Artist´s Statement, Další
informace / Other Information, Zájmy / Interests, Reference / References (do tohoto
bodu patří např. jména Vašich pedagogů ze školy nebo jiné věrohodné odkazy).

Nezapomeňte připojit rok poslední aktualizace a podpis.

Poznámka:
V případě portfolia pro účel přijímacích zkoušek na magisterské studium na KVV PdF UP
doložte Vaši přípravu v oborech kresba, malba a modelování, i když tyto obory nebyly
předmětem Vašeho specializovaného studia na jiné škole.

