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Článek 1 Předmět úpravy
1. Tato pravidla upravují podmínky pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2022/2023 v doktorském studijním programu „Architektura a urbanismus“ (dále jen „studijní program“), který
uskutečňuje Fakulta architektury (dále jen „fakulta“) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění
pozdějších předpisů (dále „zákon“) a Statutem VUT (dále „statut“).
2. Studijní program umožňuje prezenční a kombinovanou formu studia. Podmínky pro přijetí ke
studiu prezenční a kombinované formy studia jsou stejné.
Článek 2 Základní ustanovení
1. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je v souladu s §
48 odst. 3 zákona získání vysokoškolského vzdělání
a. v magisterském studijním programu studiem na vysoké škole v České republice, nebo
b. studiem na vysoké škole v zahraničí, pokud je takové vzdělání v České republice prokázáno podle § 48 odst. 5 zákona.
2. Další podmínkou pro přijetí ke studiu jsou ve smyslu § 49 odst. 1 zákona předpoklady pro
studium uvedené v čl. 5 odst. 3; splnění této podmínky se ověřuje přijímací zkouškou. Přijímací zkoušku nelze prominout.
3. Celkem může být přijato maximálně 16 uchazečů.
Článek 3 Lhůta pro podání přihlášky ke studiu
1. Přihlášku ke studiu lze podat v termínu do 31. března 2022.
Článek 4 Přihláška ke studiu
1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky na fakultu ve stanoveném termínu.
2. Téma disertační práce si uchazeč vybere z nabídky uveřejněné na webových stránkách fakulty

www.fa.vut.cz, která je zveřejněna nejpozději 4 měsíce před koncem lhůty pro podání přihlášky. K tématu disertační práce je uveden i předpokládaný školitel. Na jedno téma disertační
práce mohou být přijati nejvýše dva uchazeči
3. Přihlášky ke studiu se podávají elektronicky.
4. Spolu s podáním přihlášky je nutné doručit na fakultu následující dokumenty:
a. odborný životopis,
b. odbornou esej na téma disertační práce psanou v českém jazyce v rozsahu 2 normostran
A4, která se zabývá problémem v širším kontextu s naznačením zamýšlených metod řešení a obsahuje též podrobný seznam tuzemské a světové literatury citované podle normy
ČSN ISO 690,

FA VUT

R10/2021

strana 3/6

c. osobní portfolio obsahující soupis publikovaných prací a přehled výsledků dosavadní odborné činnosti.
5. Uchazeč je dále povinen předložit, a to nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu:
a. úředně ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání nebo prostou kopii takového dokladu, jde-li o uchazeče, který je absolventem VUT.
6. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením pro akademický rok 2022/2023 činí podle
rozhodnutí č. 5/2021 rektora VUT:
–

700 Kč za každou podanou přihlášku ke studiu při platbě na území České republiky na
účet VUT číslo 117729823/0300, název banky Československá obchodní banka, a.s., IBAN:
CZ5603000000000117729823, BIC CEKOCZPP, název účtu: Vysoké učení technické v Brně.

–

28 € za každou podanou přihlášku ke studiu při platbě na území všech ostatních států
kromě ČR účet VUT číslo 1017476763/0300, název banky Československá obchodní banka, a.s., IBAN: CZ0403000000001017476763, SWIFT (BIC) CEKOCZPP, název účtu: Vysoké
učení technické v Brně.

Bankovní spojení se rovněž zobrazí na internetových stránkách VUT po odeslání elektronické
přihlášky.
7. Poplatek za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro
akademický rok 2022/2023 činí podle rozhodnutí č. 4/2021 rektora VUT:
–

750 Kč za každou podanou žádost o posouzení zahraničního vzdělání při platbě na území
České republiky na účet VUT číslo 117729823/0300 název banky Československá obchodní banka, a.s., IBAN: CZ5603000000000117729823, BIC CEKOCZPP, název účtu: Vysoké
učení technické v Brně,

–

30 € při za každou podanou žádost o posouzení zahraničního vzdělání při platbě na území všech ostatních států kromě ČR účet VUT číslo 1017476763/0300, název banky Československá obchodní banka, a.s., IBAN: CZ0403000000001017476763, SWIFT (BIC) CEKOCZPP, název účtu: Vysoké učení technické v Brně.

Bankovní spojení se rovněž zobrazí na internetových stránkách VUT po odeslání elektronické
přihlášky. Není-li poplatek za úkony spojené s posouzením zahraničního vzdělání zaplacen fakulta posouzení podle § 48 odst. 5 písm. c) zákona neprovede. V takovém případě je uchazeč
povinen podmínku předchozího vzdělání prokázat podle § 48 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona,
jinak fakulta přijímací řízení zastaví.
8. Má-li přihláška vady, fakulta vyzve uchazeče k jejich odstranění. Pokud uchazeč neodstraní
vady přihlášky v předepsané lhůtě nebo neuhradí-li určenou formou poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, fakulta přijímací řízení usnesením zastaví. O tomto důsledku musí
být uchazeč poučen.
9. Podmínky studia cizinců v českém jazyce jsou dány čl. 30 statutu. Podmínkou přijetí cizinců ke
studiu v českém jazyce je dále prokázání dostatečné úrovně českého jazyka alespoň na úrovni
B2 Evropského referenčního rámce.
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Článek 5 Přijímací zkouška
1. Přijímací zkouška probíhá distanční formou v prostředí MS Teams před zkušební komisí.
2. Přijímací zkouška proběhne dne 27. května 2022. Pozvánka obsahující přesný elektronický
odkaz a čas konání přijímací zkoušky je uchazeči odeslána na elektronickou adresu uvedenou
v přihlášce nejpozději 14 dnů před konáním přijímací zkoušky. Vhodné technické prostředky
k uskutečnění přijímací zkoušky si uchazeč zajišťuje sám. Použití nedovolených prostředků při
přijímací zkoušce vede k ukončení přijímacího řízení. Zmeškání času přijímací zkoušky nelze
prominout.
3. Hodnocení přijímací zkoušky provádí zkušební komise bodově takto
a) rozprava k tématu disertační práce

min. bodů 31

max. bodů 60

b) rozprava nad osobním portfoliem

min. bodů 16

max. bodů 30

c) rozprava nad odbornou esejí

min. bodů 6

max. bodů 10

Celkem

max. bodů 100

4. Hodnocení přijímací zkoušky je dáno součtem hodnocení jednotlivých částí přijímací zkoušky
dle odstavce 3. Přijímací zkoušku úspěšně vykoná ten uchazeč, který při jeho hodnocení získá
v celkovém hodnocení alespoň 53 bodů ze 100 možných, a zároveň jeho hodnocení v žádné oblasti podle odstavce 3 písm. a) až c) není nižší než předepsané bodové minimum
této oblasti.
5. Ke studiu může být přijat ten z uchazečů, který úspěšně vykonal přijímací zkoušku a umístil se
na prvním nebo druhém místě z uchazečů, kteří se hlásí na stejné téma disertační práce.
Umístí-li se na druhém místě více uchazečů, rozhoduje se mezi nimi losem.
Článek 6 Závěrečná ustanovení
1. Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč do 30 dnů od data konání přijímací zkoušky.
2. Uchazeč má právo nahlížet do spisu od data oznámení rozhodnutí v úředních hodinách studijního oddělení. Fakulta může namísto toho poskytnout uchazeči kopii spisu.
3. Proti rozhodnutí je možno se do 30 dnů od jeho oznámení odvolat.
4. Tato pravidla byla schválena podle § 27 odst. 1 písm. e) VŠ zákona AS fakulty dne 21.09.2021.
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Ing. arch. MArch Jan Kristek, Ph.D.
Děkan

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 21.09.2021 toto Rozhodnutí děkana – Podmínky pro přijetí ke studiu pro ak. rok 2022/23 v DSP _architektura a urbanismus.

Ing. arch. Vítězslav Nový
předseda AS FA VUT
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