Podmínky přijímacího řízení na Fakultě architektury ČVUT v Praze
pro studium v bakalářských a magisterských navazujících
studijních programech
A) Bakalářské studium:
- studijní program Architektura a urbanismus
- studijní program Krajinářská architektura
- studijní program Design
B) Magisterské studium navazující:
- magisterský studijní program Architektura a urbanismus, studijní obor Architektura
- magisterský studijní program Krajinářská architektura
- magisterský studijní program Design
C) Magisterské studium navazující v anglickém jazyce:
- magisterský studijní program Architecture and Urbanism
- magisterský studijní program Landscape Architecture
- magisterský studijní program Design

A) Bakalářské studijní programy
Podmínky pro přijetí ke studiu
Přijímací řízení je dvoukolové. V I. kole vyhodnotí jednotlivé části přijímací zkoušky komise jmenované
děkanem FA ČVUT. I. kolo absolvují všichni uchazeči o studium pod kódovými jmény (číselný kód, který
přiděluje uchazeči algoritmus programu, který zpracovává agendu přijímacího řízení). Po absolvování
I. kola jsou výsledky přiřazeny ke jménům jednotlivých uchazečů.
Ve II. kole absolvují všichni uchazeči postupující na základě výsledků I. kola do II. kola přijímacího řízení
ústní část zkoušky – pohovor před přijímací komisí.
I. kolo
I. kolo sestává ze čtyř samostatných částí:
Upřesnění zadání všech částí včetně vzorových testů najdete na webových stránkách fakulty:
https://www.fa.cvut.cz/Cz/PrijimaciRizeni
1. Výtvarná zkouška
Výtvarná zkouška pro studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura se
skládá ze tří úloh – celkem max. 30 bodů:
 kresba podle modelu – hodnocení max. 10 bodů,
 abstraktní kompozice – hodnocení max. 10 bodů,
 perspektivní zobrazení – hodnocení max. 10 bodů.
Výtvarná zkouška pro studijní program Design se skládá ze tří úloh – celkem max. 30 bodů:
 kresba podle modelu – hodnocení max. 10 bodů,
 2D - abstraktní kompozice – hodnocení max. 10 bodů,
 3D - prostorový návrh na dané téma – hodnocení max. 10 bodů.
2. Ověření prostorové představivosti - max. 10 bodů:
 zkouška je zaměřena především na práci s pravoúhlými průměty a stereometrii.
3. Test ze všeobecného přehledu – max. 10 bodů:
 zahrnuje zejména otázky týkající se architektury, krajinářské architektury a designu.

4. Test Obecných studijních předpokladů složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek (SCIO)
– max. 15 bodů:


test Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo jeho slovenská verze Všeobecné študijné
predpoklady (VŠP) složený v rámci Národních srovnávacích zkoušek.

Celkový výsledek testu OSP (VŠP) bude následně převeden na body, aby byl kompatibilní s ostatními
částmi přijímací zkoušky.
V této části přijímací zkoušky musí uchazeč získat minimálně 1 bod.
Výsledky I. kola:
Celkové bodové hodnocení všech uchazečů bude po započítání výsledků testů OSP (VŠP) předloženo
přijímací komisi pro I. kolo přijímacího řízení. Po vyhodnocení výsledků I. kola komise stanoví:
1. Minimální počet bodů pro přijetí bez ústního pohovoru.
2. Minimální počet bodů potřebných pro postup do II. kola.
Uchazeči, kteří získají minimální nebo vyšší počet bodů stanovených pro přijetí bez ústního pohovoru,
budou rovnou navrženi k přijetí a ústní pohovor již neabsolvují.
Uchazeči, kteří získají méně bodů, než bude stanoveno pro postup do II. kola, v přijímací zkoušce
nepokračují.
II. kolo - ústní část - pohovor
V ústní části přijímací zkoušky bude ověřován zájem uchazeče o obor a jeho celkový přehled v oboru
(architektura / krajinářská architektura / design / historie / kulturní přehled) – hodnotí se úroveň
vědomostí, schopnost argumentace a komunikace apod.
Uchazeč předloží komisi výběr maximálně 15 - ti autorských domácích nebo školních prací ve formátu
maximálně A1 z oblasti výtvarné tvorby, architektury, krajinářské architektury nebo designu.
Maximální bodové hodnocení ve II. kole přijímacího řízení je 35 bodů, přičemž je možné uplatňovat
bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 0, 5, 15, 25 a 35 bodů.
Hodnocení ústní části přijímací zkoušky provádí komise jmenované děkanem FA ČVUT zvlášť pro
studijní program Architektura a urbanismus, pro studijní program Krajinářská architektura a pro studijní
program Design. Na závěr pohovoru je uchazeč seznámen s výsledky všech částí přijímací zkoušky a
potvrzuje podpisem, že bere tyto výsledky na vědomí.

B) Magisterské studijní programy
Podmínky pro přijetí ke studiu
Všichni uchazeči, kteří absolvovali bakalářský studijní program Architektura a urbanismus, Krajinářská
architektura nebo Design na FA ČVUT s celkovým váženým studijním průměrem max. 1,5 a ukončili
bakalářské studium s hodnocením státní závěrečné zkoušky „výborně (A)“, budou přijati do
magisterského navazujícího studijního programu bez přijímací zkoušky.
Přijímací řízení je pro uchazeče nesplňující výše uvedené podmínky dvoukolové.
V I. kole komise jmenovaná děkanem FA ČVUT posoudí portfolia uchazečů a rozhodne o návrhu k přijetí
již v I. kole nebo k postupu uchazeče do II. kola.
Ve II. kole absolvují všichni uchazeči postupující na základě výsledků I. kola do II. kola přijímací zkoušky
ústní část zkoušky - pohovor před přijímací komisí.
I. kolo - vyhodnocení portfolia
Portfolio formátu A3 v rozsahu max. 30 stran bude obsahovat dokumentaci veškerých školních
prací (ateliéry a projekty s uvedením vedoucího práce), případně jiných projektů architektonické nebo
krajinářské povahy, zpracovaných uchazečem samostatně nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě
je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu). Portfolio
musí obsahovat prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací.

Hodnocení provádí komise jmenované děkanem FA ČVUT zvlášť pro studijní program Architektura a
urbanismus, pro studijní program Krajinářská architektura a pro studijní program Design. Komise
posuzují kvalitu obsahu i formy předložených portfolií uchazečů a přitom přihlíží i k dosavadním
studijním výsledkům uchazečů nebo ke kvalitě tvorby prokázané v odborné praxi.
V I. kole se portfolia hodnotí ve třech kategoriích 100, 50 a 10 bodů.
Uchazeči, kteří dosáhnou v I. kole hodnocení 100 bodů, budou navrženi k přijetí bez ústního pohovoru.
Hodnocení nutné k postupu do II. kola je 50 bodů.
Uchazeči, kteří získají v I. kole 10 bodů nepostupují do II. kola.
II. kolo - ústní část - pohovor
V ústní části přijímací zkoušky budou ověřovány a posuzovány znalosti a schopnosti uchazečů získané
v bakalářském studiu i obecný rozhled a zkušenosti získané v průběhu studia, během odborné praxe
nebo díky zájmu o obor, včetně úrovně celkového projevu uchazečů a prezentace dosažených výsledků.
Hodnocení ústní části přijímací zkoušky provádí komise jmenované děkanem FA ČVUT zvlášť pro
studijní program Architektura a urbanismus, studijní program Krajinářská architektura a studijní program
Design.
Maximální bodové hodnocení ve II. kole přijímacího řízení je 35 bodů, přičemž je možné uplatňovat
bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 0, 5, 15, 25 a 35 bodů.
Na závěr pohovoru je uchazeč seznámen s výsledky všech částí přijímací zkoušky a potvrzuje
podpisem, že bere tyto výsledky na vědomí.

C) Magisterské studijní programy Architecture and Urbanism, Landscape
Architecture a Design
Podmínky pro přijetí ke studiu
Přijímací řízení je jednokolové.
Komise jmenovaná děkanem FA ČVUT zvlášť pro studijní program Architecture and Urbanism, studijní
program Landscape Architecture a studijní program Design posoudí portfolia uchazečů a rozhodne o
návrhu k přijetí.
Vyhodnocení portfolia
Portfolio formátu A4 v rozsahu max. 30 stran bude obsahovat dokumentaci veškerých školních
prací (ateliéry a projekty s uvedením vedoucího práce), případně jiných projektů architektonické nebo
krajinářské povahy, zpracovaných uchazečem samostatně nebo v týmu zpracovatelů (v tomto případě
je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném projektu potvrzená autorem projektu). Portfolio
musí obsahovat prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací.
Portfolia se hodnotí ve dvou kategoriích 100 a 10 bodů.
Uchazeči, kteří dosáhnou hodnocení 100 bodů, budou navrženi k přijetí.
Uchazeči, kteří získají v I. kole 10 bodů nebudou navrženi k přijetí.

V Praze 11. 6. 2018
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA v. r.
děkan Fakulty architektury
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