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SMĚRNICE DĚKANA Č. 2/2018 

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do 

magisterského studijního programu na Fakultě architektury Vysokého 

učení technického v Brně pro akademický rok 2019/2020 

  
I. 

Základní údaje 
 
1. FA VUT, Poříčí 5, 639 00 Brno, telefon: (420) 541 146 622, internet: http://www.fa.vut.cz 

2. Studijní program:  MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – architektura a urbanismus 

3. Obor studia:  ARCHITEKTURA 

4. Forma studia:  prezenční 

5. Délka studia:  Standardní doba studia magisterského studijního programu je 4 
semestry. Po složení státní závěrečné zkoušky a obhájení diplomového projektu se 
absolventům uděluje akademický titul „inženýr architekt“ (Ing. arch.). Informace o 
magisterském studijním programu: http://www.fa.vut.cz/studijni-programy. 

6. Podmínky pro podání přihlášky: Do magisterského studijního programu 
uskutečňovaného na Fakultě architektury VUT v Brně se mohou hlásit absolventi BSP 
vyhovujícího čl. 46 Evropské směrnice 2005/36/EC o vzdělávání architekta. 

7. Počet přijímaných uchazečů: Nejvyšší počet přijímaných uchazečů, kteří mohou být 
celkově přijati do magisterského studijního programu na FA v akademickém roce 
2019/2020, je 75. Tento počet může být zvýšen rozhodnutím děkana na základě průběhu 
přijímacího řízení a finančních možností fakulty. 

8. Uplatnění absolventa:  Absolvent magisterského studijního programu – inženýr architekt 
(Ing. arch.), je připravován jako odborník – tvůrčí pracovník, který v celém komplexu své 
profese zvládne projekční a řídící činnost v procesu investiční výstavby. Současně mu jeho 
kvalifikace umožní vykonávání činností v orgánech státní správy. Cílem studijního 
programu je také zajistit takový stupeň absolventovy vzdělanosti, aby v rámci jeho odborné 
způsobilosti v procesu autorizace – při vstupu do České komory architektů prokázal 
požadované znalosti a dovednosti. 

9. Termín podání přihlášky: Nejpozději do 15.03.2019 

10. Náležitosti přihlášek a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením: Na Fakultu 
architektury VUT v Brně lze podat přihlášku elektronicky prostřednictvím: 
www.vut.cz/eprihlaska. 

Všichni uchazeči o studium (mimo uchazečů – absolventů BSP z  FA VUT v Brně) doloží 
doklad o absolvování bakalářského studijního programu. 

Uchazeči o studium, pokud jsou cizinci (netýká se uchazečů ze Slovenska) doloží doklad o 
uznání dosaženého vzdělání v ČR. Uznání zahraničního vysokoškolského studia provádí 
na základě žádosti a předložených dokladů absolventa zahraniční vysoké školy, veřejná 
vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program. 

Zahraniční uchazeči, kteří hodlají studovat v českém jazyce, s výjimkou uchazečů ze 
Slovenska, předloží doklad o složení zkoušky z českého jazyka na některé k tomu 
akreditované instituci alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce. Jazyková 

http://www.fa.vut.cz/
http://www.fa.vut.cz/studijni-programy
http://www.vut.cz/eprihlaska
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znalost je nezbytnou podmínkou pro přijetí ke studiu vedle ostatních předepsaných 
zkoušek. 

 
II. 

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením 
 
1. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:  

 600 Kč při podání elektronické přihlášky na území České republiky a její platbě na 
účet VUT v Brně, 

 23 € při podání elektronické přihlášky na území 

o Slovenské republiky při její platbě na účet VUT v Brně, 

o ostatních států při její platbě na účet VUT v Brně. 

Při úhradě elektronické přihlášky je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a specifický 
symbol podle pokynů elektronické přihlášky. Přihlášky budou zaregistrovány až po uhrazení a 
převedení poplatku na účet VUT v Brně. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je 
nevratný. Potvrzení o zdravotním stavu uchazeče a životopis nepožadujeme. 

 

III. 
Předpokládané termíny přijímací zkoušky 

 
1. Předpokládané termíny přijímací zkoušky je 12.06.2019. Náhradní termín přijímací zkoušky 

vypisován nebude.  

2. Součásti přijímacího řízení:  

 předložení úředně ověřeného dokladu o vzdělání (diplom a dodatek k diplomu) – 
netýká se absolventů BSP na  FA  VUT v Brně, 

 ústní pohovor, 

 předložení portfolia školních prací a mimoškolních aktivit. Součástí portfolia je 
strukturovaný životopis uchazeče. Formát portfolia je max. A3, maximální rozsah je 
50 stran). Portfolio předloží uchazeči až u přijímací zkoušky). V portfoliu může být 
dokladována i případná praxe absolvovaná v architektonických kancelářích. 

 

IV. 

Podmínky přijetí 
 

1. Přijati budou uchazeči, kteří splňují podmínky pro podání přihlášky, úspěšně absolvují 

přijímací řízení, umístí se v pořadí do počtu určeného pro přijetí.  

Absolventi BSP FA VUT v Brně, kteří dosáhli celkového váženého průměru v průběhu 

celého studia bakalářského studijního programu (včetně SZZ) do hodnoty 1,75 a současně 

byli hodnoceni v jednotlivých částech státní závěrečné zkoušky max. C, budou přijati bez 

přijímací zkoušky. 

 
V. 

Další doplňující informace 
 
1. Uchazeči je umožněno nahlédnout do vlastních materiálů příslušné části přijímací zkoušky 

do jednoho měsíce po termínu konání.  
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VI. 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 
 
1. Ústní pohovor - v ústním pohovoru prověří komise jmenovaná děkanem fakulty vhodnost 

přijetí uchazeče do magisterského studijního programu. O průběhu a obsahu pohovoru 
bude pořízen zápis. 

2. Posouzení předloženého portfolia - uchazeči, kteří nesplní podmínky pro přijetí bez přijímací 
zkoušky, předloží portfolio vlastních školních prací a mimoškolních aktivit. Hodnotící komise 
jmenovaná děkanem posoudí obsah předloženého portfolia a jeho kvalitu, zejména 
z hlediska jeho přínosu pro formování uchazeče jako budoucího architekta. 

 
VII. 

METODIKA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 
 
1. Posouzení ústního pohovoru - maximální počet bodů 50 (s odstupňováním po 5 bodech). 
2. Posouzení portfolia - maximální počet bodů 100 (s odstupňováním po 1 bodu). 
3. Celkové hodnocení - pro celkové hodnocení uchazeče se sčítají body dosažené během 

přijímacího řízení a to i v případě, že v některé části přijímací zkoušky uchazeč získá 0 
bodů. 

4. Výsledek přijímacího řízení - Uchazeči, kteří vykonají přijímací zkoušku, budou přijati na 
základě výsledku bodového hodnocení přijímacího řízení a dle pořadí maximálního počtu 
získaných bodů v souladu s kapacitními možnosti Fakulty architektury VUT v Brně. 

5. Maximální počet bodů, které lze získat při přijímacím řízení je 150. 
 

 
 
 
 
 

  
doc. Ing. arch. Jan Hrubý, CSc.     
děkan fakulty        
 
 
Akademický senát Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně v souladu s § 27 
odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, na návrh děkana Fakulty 
architektury Vysokého učení technického v Brně, schválil dne 02.05.2018 tuto směrnici děkana 
pro přijímací řízení na Fakultě architektury VUT v Brně pro akademický rok 2019/2020. 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. 
předsedkyně AS FA VUT v Brně 
 
 
 


