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Politická
karikatura

Úvodník paní ředitelky
Jsem zřejmě trochu katastrofik.
Mám strach, co naši absolventi
budou dělat, jak se uživí, jak
budou prezentovat naši školu,
jestli obstojí v reálném pracovním
životě. O svých obavách jsem
si během jedné přestávky při
absolventských zkouškách povídala
s předsedou zkušební komise panem
Doc. Švecem. Slovo dalo slovo,
starosti máme podobné – úroveň
uchazečů, studentů a absolventů,
a oba jsme si malinko postěžovali.
Mladí – „moderní umělci“ – tedy
ti, kteří chtějí u nás nebo u nich
studovat a posléze uměním se živit,
se většinou nějak nechtějí smířit
s tím, že navzdory rozvoji techniky
je rukodělná zručnost nezbytným
základem pro jejich další vzdělání
a posléze práci. Profesionální
výtvarník, ať už fotograf, grafik
nebo výstavník, se ani dnes
v době počítačů bez poctivého
řemesla neobejde. Proto u nás při
prezentacích projektů požadujeme
skici a makety. V prvním případě
vidíme vývoj prvotního instinktivního
nápadu a způsob uvažování až do
konečného obrazu a ve druhém si
student sám ověří funkčnost své
myšlenky a prokáže svou zručnost
a dovednost. Princip nejmenšího úsilí
se ani v reklamě totiž nevyplácí.
Jsem konzervativnější než naši
studenti a tak mne mate, že při
zadání úkolu mnozí z nich dřív než
zapnou své vlastní mozkové buňky,
zapnou počítač a dlouho zkoumají,
jak k podobnému zadání přistupovali
jejich kolegové po celém světě.
Jenže ty okopírované a pospojované
kompozice pak nikdy nevytvoří
originální, logicky postavený,
oslovující celek s jednoduchou
dramatickou kompozicí a výtvarnou
dokonalostí. Jen chytrý nápad,
originalita, jednoduchost bez
kudrlinkatých příkras, s příměsí
humoru, s dokonalým „řemeslným
zpracováním“ zaujme. Protože
s hloupostí se můžete mořit, jak
chcete dlouho, ale výsledek žádný
nebude.

Mnoho našich studentů po
absolutoriu pokračuje ve studiu na
vysoké škole. Vzhledem k náročnosti
studia u nás, šíři a hloubce získaných
znalostí a dovedností a k rozsahu
a kvalitě absolventské práce
pak někteří získají titul Bc. již za
rok studia na VŠ. Není to pro ně
úplně lehký rok, musí zvládnout
dost práce, ale od nás už jsou
zvyklí na vysoké nároky a podle
teorie přirozeného výběru se jen
překonáváním výzev vnějšího
prostředí mohou ve svém rozvoji
posouvat dál. A to chceme. Chceme,
aby naši absolventi na sobě stále
pracovali a byli jedineční a úspěšní.
Snažíme se přesvědčit naše
studenty, že design v reklamě je
práce s lidmi a pro lidi. Jsou to přeci
lidé, koho jejich reklamní sdělení
budou provázet na cestě do práce,
kdo je bude sledovat v televizi
a pro koho budou inspirativní při
rozhodování o nákupech. Snažíme
se přesvědčit studenty, že na sobě
musí pracovat, že musí pracovat
sami pro sebe třeba i na projektech,
které třeba zatím ani nikdo nechce,
když oni jsou přesvědčeni o možném
potenciálu projektu. Vždyť podle
teorie chaosu a „motýlího efektu“
může někdy jeden náhodně
nabídnutý a skvěle zpracovaný návrh
rozpoutat velký zájem o jeho autora.
Jsem zřejmě trochu katastrofik.
Mám strach, co naši studenti po
ukončení školy budou dělat, jak
se uživí, jak budou prezentovat
naši školu, jestli obstojí v reálném
pracovním životě. Letošní absolventi
mne ale dost uklidnili. Až na
výjimky toho věděli hodně a jejich
komunikační projekty byly na
profesionální úrovni. Ostatně to, že
si obec Černošice opravdu vybrala
a bude používat logo a celý jednotný
styl navržený naší studentkou, je
toho důkazem.
Ostatně téměř všechny návrhy
komunikačních kampaní, které
byly při absolventských zkouškách

prezentovány, splňují nároky
moderní reklamy a mohou zaujmout
budoucího zaměstnavatele našich
absolventů. To je cíl.
Přeji tedy našim absolventům
stejnou invenci i profesionální přístup
do budoucna. A zdá se, že není
nutné být katastrofik. Vždyť práce
našich studentů má všechny znaky
profesionálního přístupu a výsledky
předčily očekávání.
Letošní školní rok jsme zahájili
nákupem 20 tabletů a týdenním
workshopem s nimi, úžasným
soustředěním prvních ročníků,
anglickým kursem druhých ročníků
a projektem „Politická karikatura“.
Jeho výsledek vám teď předkládáme
k posouzení. Myslím, že další
komentář není třeba.
Přeji krásný školní rok 2013/2014
Mgr. Andrea Čapková

Adéla Demelová

Richard Rys

Tereza Charvátová

Václav Ruttkay

Sergej Alexandrov
Daniel Slameň

Matouš Zub

Karolína Genzová

Aneta Růžičková

karikatura_joke.pdf 1 1.10.2013 0:03:08

Ondřej Priadka

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PUTIN RIOT
Vojtěch Pinc

Karolína Hlaváčová

Lukáš Holan

Jolana Falcmanová

Ilja Volkhin

Michaela Tumová

Matouš zub

Darya Vakula

Andrea Koišová

Aneta Růžičková

Gleb Tagirov

Anna Stiburková

Jakub Kameníček

Učební plán
Povinné předměty
Český jazyk - rétorika a stylistika
Anglický jazyk
Dějiny výtvarné kultury
Teorie a dějiny reklamy
Aktuální otázky reklamy
Masmédia
Marketingové komunikace
Reklamní texty
Etika
Estetika
Aplikovaná psychologie
Právo
Odborná praxe

Povinně volitelné
pro zaměření
Dny otevřených dveří:
14. 4. 2014, 12. 5. 2014
v 16 – 18 hod
V tyto dny se můžete přijít
do Orange Factory podívat,
prohlédnout si školu a získat
podrobné odpovědi na své otázky
ohledně studia na naší škole.

Přijímací workshop:
14. 6. 2014, 7. 7. 2014,
26. 8. 2014

Reklamní fotografie
Technologie, materiály a přístroje
Přípravná kresba
Dějiny fotografie
Výpočetní technika
Aplikovaná výpočetní technika
Fotografická tvorba – cvičení
Marketing a management

Reklamní grafika
Výtvarná příprava
Figurální kresba
Navrhování I
Písmo
Výtvarné techniky a technologie

Výpočetní technika
Počítačová grafika
Marketing a management

Výstavnictví
Výtvarná příprava
Písmo
Navrhování II
Technologie
Výpočetní technika
Počítačová grafika
Marketing a management

Strategie a obchod
Kreativní seminář
Sociologie
Marketing
Management
Cizí jazyk
Ekonomie
Výt. tech. a technol. v rekl. tvorbě
Účetnictví
Technika administrativy
Výpočetní technika
Aplikovaná výpočetní technika

Ukončení studia
1. Zkouška z cizího jazyka
2. Teoretická zkouška z odborných
předmětů
3. Absolventská práce a její
obhajoba, jejíž součástí je ověření
praktických dovedností.

Poplatek za přijímací řízení je 500 Kč,
poplatek je splatný před přijímacím
řízením 31. května.

Přihlášky ke studiu
Do 31. května 2014 a pro následující
kola nejpozději 20 dnů před
přijímacími zkouškami.
Každý uchazeč o studium bude
k přijímacímu řízení pozván
doporučeným dopisem začátkem
června.
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