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Podmínky pro přijímání studentů studujících stejný nebo 
obdobný studijní program na jiné vysoké škole 

Preambule 
Přijímání uchazečů studujících stejný nebo obdobný studijní program na jiné vysoké škole se na 

Fakultě architektury ČVUT v Praze (dále jen „FA ČVUT“) řídí následujícími předpisy:  

• Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,  
• Statutem ČVUT v Praze, 
• těmito „Podmínkami pro přijímání studentů studujících stejný nebo obdobný studijní 

program na jiné vysoké škole“. 

Tento dokument upravuje specificky podmínky přijímání ke studiu ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona 
o vysokých školách 111/1998 Sb. 

Tyto podmínky se týkají všech bakalářských a navazujících magisterských studijních programů 
v českém jazyce uskutečňovaných na FA ČVUT. 
 

I. Základní podmínky pro přijetí ke studiu 

(1) Studium ve stejném nebo obdobném studijním programu jako je studijní program do kterého 
uchazeč žádá o přijetí. 

(2) Podání odůvodněné žádosti do 31. 5. příslušného roku. 

(3) Dodání příloh: 

a) životopis, 

b) aktuální potvrzení o studiu z domovské vysoké školy, fakulty, 

(4) Pro zápis ke studiu je nutné dodat potvrzení z domovské vysoké školy, fakulty, že uchazeč 
splnil podmínky pro postup do dalšího ročníku. 

(5) V případě cizinců (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním 
programu v českém jazyce, prokázání připravenosti studovat v českém jazyce podle článku IV. 

II. Průběh přijímací zkoušky, přijetí ke studiu 

(1) Průběh přijímací zkoušky 
Příjímací zkouška (dále „PZ“) je jednokolová. PZ má podobu ústního pohovoru, během kterého 
uchazeči představí přijímací komisi portfolio svých prací a zodpoví dotazy členů komise. Komise 
udělí každému uchazeči bodové hodnocení. 

Po proběhnutí přijímacích pohovorů stanoví komise jmenovaná děkanem FA pro každý studijní 
program minimální počet bodů pro přijetí ke studiu. 

(2) Přijetí ke studiu 
O přijetí uchazečů rozhoduje děkan FA ČVUT na základě bodového hodnocení a doporučení 
závěrečné přijímací komise, která je sestavena z děkana, proděkana pro pedagogickou činnost 
a zástupců všech studijních programů. 
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Komise potvrdí pořadí uchazečů v přijímacím řízení zvlášť pro každý studijní program a vyhodnotí 
průběh celého přijímacího řízení. Přitom navrhne, s ohledem na kapacitní možnosti FA ČVUT, 
konkrétní počet uchazečů k přijetí do jednotlivých studijních programů. 

Na základě návrhu komise a po kontrole průběhu a výsledků přijímacího řízení potvrdí děkan 
výsledný seznam uchazečů, kteří vyhověli podmínkám přijímacího řízení a rozhodne o přijetí nebo 
nepřijetí uchazečů ke studiu.  

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce FA ČVUT a na webových stránkách 
FA ČVUT. 

III. Obsah a hodnocení přijímací zkoušky 

Portfolio 

K ústnímu pohovoru přinese každý uchazeč portfolio svých prací. Přílohou portfolia musí být 
strukturovaný životopis a čestné prohlášení uchazeče o autorství předkládaných prací. Portfolio 
formátu A3 v rozsahu max. 30 stran musí obsahovat dokumentaci veškerých školních prací 
(ateliérové práce s uvedením vedoucího práce), případně jiných projektů z oblasti architektury, 
urbanismu, krajinářské architektury nebo designu, zpracovaných uchazečem samostatně nebo 
v týmu zpracovatelů (v tomto případě je nutná specifikace podílu práce uchazeče na daném 
projektu).  

Pohovor 

Komise posuzují kvalitu obsahu i formy předložených portfolií uchazečů. Dále budou během 
ústního pohovoru 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 

Maximální bodové hodnocení přijímací zkoušky je 100 bodů, přičemž komise uplatňuje bodové 
hodnocení ve stupních po 10 bodech. 

 

IV. Prokázání znalosti českého jazyka 

Cizinci (kromě občanů Slovenské republiky), ucházející se o studium ve studijním programu 
v českém jazyce, musí prokázat jazykovou připravenost studovat v českém jazyce. 

(1) Pro zápis do studia musí uchazeč do data stanoveného ve Vyhlášce děkana prokázat 
dostatečnou znalost českého jazyka certifikátem na úrovni B2 podle "Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky" (SERR) s úspěšností minimálně 80 %. Uchazeč, který do daného 
termínu jazykovou připravenost nedoloží, nebude zapsán do studia. 

(2) Certifikát podle odst. (1) nesmí být starší pěti let. Fakulta architektury ČVUT akceptuje pouze 
certifikáty vydané některou z následujících institucí: 

- Ústav jazykové a odborné přípravy UK, 

- Masarykův ústav vyšších odborných studií ČVUT, 

- kterákoli fakulta ČVUT. 



 

 

Strana 3/3 

THÁKUROVA 9 

166 34 PRAHA 6 

ČESKÁ REPUBLIKA 

 

+420 224 356 242 

DEKAN@FA.CVUT.CZ 

WWW.FA.CVUT.CZ 

 

IČ 68407700 | DIČ CZ68407700 

BANKOVNÍ SPOJENÍ KB PRAHA 6 

Č. Ú. 19-5505650247/0100 

 

(3) Certifikát podle odst. (1) lze nahradit: 

a) dokladem o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka, 
b) dokladem o absolvování bakalářského nebo magisterského studijního programu 

v českém jazyce z kterékoli veřejné vysoké školy v ČR (diplom, vysvědčení o státní 
závěrečné zkoušce). 

V. Závěrečná ustanovení 

 
Podmínky přijímacího řízení byly projednány Vedením FA ČVUT a Kolegiem děkana FA ČVUT 

a schváleny Akademickým senátem FA ČVUT dne 16. 11. 2022. 

 

 

 

                   Ing. arch. Jan Sedlák                                                    doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.  

   předseda Akademického senátu FA ČVUT                          děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze 

 


