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Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních 
programech uskutečňovaných na Fakultě architektury 
ČVUT v Praze  
Přijímání uchazečů do bakalářských studijních programů na Fakultě architektury ČVUT v Praze 

(dále jen „FA ČVUT“) se řídí následujícími předpisy:  

• zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách,  
• Statutem ČVUT v Praze, 
• těmito „Podmínkami pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech 

uskutečňovaných na Fakultě architektury ČVUT v Praze“, 
• vyhláškou děkana „Vyhlášení přijímacího řízení do bakalářských studijních programů 

uskutečňovaných na Fakultě architektury ČVUT v Praze“ pro přijímací řízení do příslušného 
akademického roku (dále jen „Vyhláška děkana“). 

I. Základní podmínky pro přijetí ke studiu 

(1) Dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání s maturitou. 

(2) Podání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení příslušného poplatku v termínu stanoveném 
Vyhláškou děkana. 

(3) Dodání příloh k přihlášce v souladu s Vyhláškou děkana. 

(4) Absolvování všech částí přijímací zkoušky a získání minimálního počtu bodů stanovených pro 
přijetí do příslušného studijního programu. 

(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 dvoukolová.  

I. kolo, které se skládá z několika dílčích částí, absolvují všichni uchazeči. Po I. kole stanoví komise 
jmenovaná děkanem FA pro každý studijní program 

- minimální počet bodů pro přijetí po I. kole PZ, 
- minimální počet bodů pro postup do II. kola PZ. 

Uchazeči, kteří získají minimální nebo vyšší počet bodů, než je hranice stanovená pro přijetí po 
I. kole PZ, budou navrženi na přijetí a II. kolo PZ neabsolvují. 

Uchazeči, kteří získají v I. kole PZ méně bodů, než je hranice stanovená pro postup do II. kola PZ 
v přijímací zkoušce nepokračují a ke studiu nebudou přijati. 

Po II. kole PZ stanoví komise jmenovaná děkanem FA pro každý studijní program minimální počet 

bodů pro přijetí ke studiu. 
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(2) Přijetí ke studiu 

O přijetí uchazečů rozhoduje děkan FA ČVUT na základě pořadí uchazečů, určeného podle součtu 
bodů získaných ve všech dílčích částech I. kola PZ, případně podle součtu bodů v obou kolech PZ 
a doporučení závěrečné přijímací komise, která je sestavena z děkana, proděkana pro 
pedagogickou činnost a zástupců všech studijních programů. 

Komise potvrdí pořadí uchazečů v obou kolech přijímacího 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 do data stanoveného ve Vyhlášce děkana. 

III. Obsah a hodnocení přijímací zkoušky 

(1) I. kolo přijímací zkoušky 

I. kolo PZ se skládá ze tří samostatných částí. V I. kole PZ lze získat celkem nejvýše 65 bodů. 

a) Test obecných studijních předpokladů (OSP) 

Za tuto část PZ lze získat nejvýše 15 bodů. Podmínkou pro přijetí ke studiu je získání 
minimálně 1 bodu z této části PZ. 

Test OSP probíhá v rámci Národních srovnávacích zkoušek organizovaných společností SCIO. 
Test OSP Fakulta architektury ČVUT neorganizuje, každý uchazeč absolvuje test samostatně, 
účast na testu hradí uchazeč. 

Termíny testů OSP, jejichž výsledky akceptuje Fakulta architektury pro účely přijímacího řízení, 
stanovuje pro daný akademický rok Vyhláška děkana. 

Výsledky OSP (percentily) jsou pro účely hodnocení této části PZ přepočteny na body podle 
tabulky: 

percentil 
(od, včetně) 

0 9 13 17 21 25 30 35 42 51 60 69 77 85 90 95 

body pro PZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
 

b) Test ověření prostorové představivosti a všeobecného přehledu (PPVP) 

Za tuto část PZ lze získat nejvýše 20 bodů. 

Část testu zaměřená na prostorovou představivost vyžaduje především práci s názornými 
a pravoúhlými průměty prostorových objektů; část zaměřená na všeobecný přehled pak 
obsahuje především otázky týkající se architektury, krajinářské architektury a designu. 

Tento dílčí test organizuje pro FA společnost SCIO v termínech stanovených pro daný 
akademický rok Vyhláškou děkana. Registraci na test provádí uchazeči samostatně na základě 
pokynů zaslaných emailem. 
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c) Výtvarná zkouška (VZ) 

Za tuto část PZ lze získat nejvýše 30 bodů. 

• Studijní programy Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura 
Výtvarná zkouška se skládá ze tří úloh: 

- kresba podle modelu (hodnocení max. 10 bodů), 
- abstraktní kompozice (hodnocení max. 10 bodů), 
- perspektivní zobrazení (hodnocení max. 10 bodů). 

• Studijní program Design  
Výtvarná zkouška se skládá ze tří úloh: 

- kresba podle modelu (hodnocení max. 10 bodů), 
- 2D – abstraktní kompozice (hodnocení max. 10 bodů), 
- 3D – prostorový návrh na dané téma (hodnocení max. 10 bodů). 

Před výtvarnou zkouškou uchazeč odevzdá nepodepsané portfolio formátu max. A3 
(popřípadě desky s kresbami formátu max. A1) s výběrem max. 15-ti autorských prací - 
kresba, malba, návrhy, skici, fotografická dokumentace objektů či realizací včetně 
rozpracovaných návrhů. Kromě fotografické dokumentace by práce v portfoliu měly být 
originály autorských prací, nikoliv reprodukce nebo tisky. K portfoliu (deskám s kresbami) 
uchazeč přiloží zalepenou obálku s podepsaným čestným prohlášením o autorství. 
Portfolio (desky s kresbami) bude při odevzdání označeno kódovým jménem uchazeče. 

 

(2) II. kolo přijímací zkoušky 

II. kolo PZ probíhá formou ústního pohovoru před komisí jmenovanou děkanem FA. Při pohovoru 
bude ověřován zájem uchazeče o obor a jeho celkový přehled v oboru (architektura / krajinářská 
architektura / design / historie / kulturní přehled). Komise hodnotí úroveň vědomostí, schopnost 
argumentace, komunikace apod. 

K pohovoru uchazeč přinese a komisi prezentuje portfolio svých domácích nebo školních prací 
zejména vztahujících se ke studijnímu programu, do kterého se hlásí. Portfolio může být ve formě 
svázaných prací, nebo jednotlivých prací volně uložených v deskách, součástí portfolia může být 
model. Portfolio může obsahovat nejvýše 10 prací o formátu maximálně A2. 

Maximální bodové hodnocení ve II. kole PZ je 35 bodů, přičemž komise uplatňuje bodové 
hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 0, 5, 15, 25 a 35 bodů. 

IV. Prokázání znalosti českého jazyka 

Cizinci (kromě občanů Slovenské republiky), ucházejících se o studium ve studijním programu 
v českém jazyce, musí prokázat jazykovou připravenost účastnit se přijímacího řízení 
a připravenost studovat v českém jazyce. 

(1) Pro účast v přijímacím řízení musí uchazeč do data stanoveného ve Vyhlášce děkana prokázat 
dostatečnou znalost českého jazyka certifikátem na úrovni B1 podle "Společného evropského 
referenčního rámce pro jazyky" (SERR). Uchazeči, který do daného termínu jazykovou 
připravenost nedoloží, nebude umožněno pokračovat v přijímací zkoušce. 
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(2) Pro zápis do studia musí uchazeč do data stanoveného ve Vyhlášce děkana prokázat 
dostatečnou znalost českého jazyka certifikátem na úrovni B2 podle SERR s úspěšností 
minimálně 80 %. Uchazeč, který do daného termínu jazykovou připravenost nedoloží, nebude 
zapsán do studia. 

(3) Certifikáty podle odst. (1) a (2) nesmí být starší pěti let. Součástí nebo přílohou certifikátu musí 
být získaný počet bodů nebo procentuální úspěšnost. 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. 

(4) Certifikáty podle odst. (1) a (2) 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 
 
(1) Děkan může v odůvodněných případech a po projednání v Akademickém senátu FA ČVUT 

rozhodnout o tom, že některé části přijímací zkoušky proběhnou distančně (např. ústní 
pohovor může proběhnout pomocí videohovoru, výtvarná zkouška může být zcela nahrazena 
hodnocením portfolia). Takové opatření bude neprodleně zveřejněno na webových stránkách 
fakulty a uchazeči o něm budou informováni emailem.  

(2) Dokumenty týkající se přijímacího řízení jsou uchazečům doručovány elektronicky 
prostřednictvím aplikace Elektronická přihláška. To se týká i rozhodnutí o přijetí ke studiu; 
uchazeč může požádat o vystavení rozhodnutí v listinné podobě. 

(3) Podmínky přijímacího řízení byly schváleny Akademickým senátem FA ČVUT dne 15. 6. 2022. 
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