SMĚRNICE DĚKANA Č. 5/2017
Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do
bakalářského studijního programu na Fakultě architektury Vysokého
učení technického v Brně pro akademický rok 2018/2019

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: BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM – architektura a urbanismus

3.

Obor studia:

ARCHITEKTURA

4.

Forma studia:

prezenční

5.

Délka studia:
Délka studia bakalářského studijního programu je 8 semestrů. Studium
je univerzálního charakteru, zaměřené k výchově výkonného projektanta - architekta. Po
složení státní bakalářské zkoušky a obhájení bakalářského projektu se absolventům
uděluje akademický titul „bakalář“ (Bc.). Informace o bakalářském studijním programu:
http://www.fa.vut.cz/studijni-programy

6.

Počet přijímaných uchazečů: Nejvyšší počet přijímaných uchazečů, kteří mohou být
celkově přijati do bakalářského studijního programu na FA v akademickém roce 2017/2018,
je 100. Tento počet může být zvýšen rozhodnutím děkana na základě průběhu přijímacího
řízení a finančních možností fakulty.

7.

Uplatnění absolventa: Absolvent bakalářského studijního programu je připravován pro
činnost v architektonicko-stavebních kancelářích a dalších institucích v oblasti výstavby a
architektury. Je schopen řešit základní úlohy navrhování staveb od širších urbanistických
vazeb až po technický a výtvarný detail.

8.

Termín podání přihlášky: Nejpozději do 30.11.2017

II.
Způsob podání přihlášky a poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením
1.

Přihlášku ke studiu na Fakultě architektury VUT v Brně lze podat elektronicky
prostřednictvím: www.vutbr.cz/eprihlaska

2.

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 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
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zdravotním stavu uchazeče a životopis nepožadujeme. Nejpozději do 14 dnů po splnění všech
podmínek pro podání přihlášky ke studiu na Fakultě architektury VUT v Brně bude uchazeči
písemně doporučeným dopisem zaslána pozvánka k vykonání první části přijímací zkoušky.

III.
Předpokládané termíny přijímací zkoušky
1.

První část - Talentová zkouška – 10.01. - 17.01.2018. Přesný termín uchazeči obdrží
v pozvánce.
Náhradní termín talentové zkoušky: 22.01.2018
Důvodem pro vykonání talentové zkoušky v náhradním termínu jsou vážné zdravotní nebo
rodinné důvody (povolení vykonat talentovou zkoušku v náhradním termínu vydává děkan
fakulty na základě žádosti obsahující přiložený doklad potvrzující nemožnost vykonat
talentovou zkoušku v řádném termínu).

2.

Druhá část přijímací zkoušky je nahrazena výsledkem testu Obecných studijních
předpokladů (OSP) nebo jeho slovenské verze Všeobecných študijných predpokladov
(VŠP) složeném v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio), který se koná v
termínech uvedených na www.scio.cz/nsz. Vzhledem k nabídce několika termínů NSZ
fakulta náhradní termín této části zkoušek neorganizuje. Nejzazší možný termín pro
vykonání NSZ je 29.03.2018).
IV.
Podmínky přijetí

1.

Přijati budou uchazeči, kteří předloží doklad o úspěšně ukončeném středoškolském
vzdělání, úspěšně absolvují přijímací řízení a dosáhnou takového bodového ohodnocení
v celém přijímacím řízení, které zařadí uchazeče do pořadí v předpokládaném počtu
přijímaných studentů.
V.
Další doplňující informace

1.

Uchazeči je umožněno nahlédnout do vlastních materiálů příslušné části přijímací zkoušky
do jednoho měsíce po termínu konání. V případě Národní srovnávací zkoušky budou
veškeré materiály (zadání zkoušek, klíč správných řešení, kopie záznamových archů)
dostupné v osobním profilu uchazeče na www.scio.cz/nsz po dobu minimálně 1 měsíce od
termínu konání zkoušky.

2.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu je dosažení úplného
středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Z uvedeného důvodu předloží
uchazeči doklad o dosaženém středoškolském vzdělání, a to nejpozději do dne zápisu ke
studiu.

3.

Uchazeči o studium, pokud jsou cizinci (netýká se uchazečů ze Slovenska) jsou povinni
doložit doklad o uznání středoškolského vzdělání v ČR. Zahraniční středoškolské vzdělání
ukončené maturitní zkouškou nostrifikuje příslušný Krajský úřad, odbor školství. Doklad o
uznání zahraničního studia předloží uchazeči nejpozději v den konání Talentové zkoušky.

4.

Upozorňujeme zahraniční uchazeče, že Fakulta architektury VUT v Brně má akreditovaný
bakalářský studijní program pouze v českém jazyce. Z těchto důvodů je nezbytnou
podmínkou pro přijetí ke studiu vedle ostatních předepsaných zkoušek i složení zkoušky z
českého jazyka na některé k tomu akreditované instituci alespoň na úrovni B2 Evropského
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referenčního rámce, již doloží nejpozději v den konání Talentové zkoušky. Výjimku tvoří
uchazeči ze Slovenska.
VI.
OBSAHOVÁ NÁPLŇ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
1.

2.

I. část - Talentová zkouška - má tři části


Kresebnou studii dle předlohy - figura (kresba tužkou, délka trvání 60 minut),



Architektonický úkol – např. interiér, exteriér, kompozice apod. (kresba tužkou,
délka trvání 90 minut),



Test prostorového zobrazování (kresba tužkou, délka trvání 30 minut).

II. část - Test Obecných studijních předpokladů - Test Obecných studijních předpokladů
(OSP) nebo jeho slovenská verze Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) složený v
rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ; Scio). Z hlediska přijímacího řízení se
uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek dosažený u NSZ konaných v aktuálním
školním roce. Poslední možný termín pro vykonání NSZ je 29. 3. 2018). Přihláška,
podrobné informace o testu OSP (VŠP) včetně kompletní ukázky, termíny a místa konání
zkoušek naleznete na www.scio.cz/nsz. Výsledek zkoušky předává fakultě společnost Scio.
Každý uchazeč však musí společnosti Scio poskytnout k předání výsledků svůj souhlas
(učiní tak v rámci přihlášky k NSZ). Uchazeč si hradí náklady spojené s účastí na NSZ
individuálně a obdrží od této společnosti také pozvánku k NSZ.
VII.
METODIKA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

1.

Talentová zkouška - Základní kritéria pro posouzení jsou: schopnost tvůrčího myšlení,
prostorová představivost, schopnost kresebné interpretace, základní znalosti zobrazení
prostoru. Každý úkol talentové zkoušky je hodnocen zvlášť děkanem jmenovanou komisí.
Hodnocení kresebných úkolů 1 a 2 provádí děkanem jmenovaná pětičlenná komise, z níž
každý její člen přidělí posuzované práci body v rozmezí 0-100 bodů (odstupňováno po 10
bodech) a své hodnocení zapíše do tabulky na výkrese. Z těchto hodnocení bude pro
každou úlohu vypočítán aritmetický průměr.
Úkol 3 (test prostorového zobrazování) bude hodnocen tříčlennou komisí jmenovanou
děkanem fakulty v rozmezí 0-50 bodů podle bodové hodnoty jednotlivých příkladů s
odstupňováním po 1 bodu. Součet hodnocení úkolů 1, 2 a 3 se stává výsledným
hodnocením talentové zkoušky. Při talentové zkoušce lze získat maximálně 250 bodů.

2.

Test Obecných studijních předpokladů - Výsledek testu OSP má podobu percentilu. Ten
bude pro účely přijímacího řízení převeden na body (např. percentil 65 = 33 bodů po
zaokrouhlení). Všechny oddíly testu OSP mají v celkovém vyhodnocení testu stejnou váhu.
Maximální počet bodů, kterého je v testu OSP možné dosáhnout, je 50 bodů.

3.

Celkové hodnocení a splnění požadavků přijímací zkoušky- Pro celkové hodnocení
uchazeče se sčítají body dosažené během celého přijímacího řízení a to i v případě, že v
některé části přijímací zkoušky uchazeč získá 0 bodů. Maximální možný počet získaných
bodů za celé přijímací řízení je 300 bodů.

4.

Výsledek přijímacího řízení - O přijetí uchazeče rozhoduje děkan fakulty na základě
pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Při rovnosti celkového počtu bodů rozhoduje
o pořadí součet bodů za talentovou zkoušku. O prominutí přijímací zkoušky a přijetí ke
studiu mimo přijímací zkoušku rozhoduje děkan fakulty.
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5.

Vyrozumění uchazeče o dosaženém výsledku při přijímací zkoušce - Uchazeč obdrží
vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky písemně do vlastních rukou, a to v souladu s §50
odst. 4 Zákona o vysokých školách. Rozhodnutí je doručeno dnem jeho převzetí, dnem
odepření zásilku převzít nebo uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště. Nepodaří-li se
rozhodnutí doručit, je vyvěšeno na úřední desce fakulty. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho
doručení. Součástí vyrozumění je i termín pro nahlédnutí do spisu dle §50 odst. 5 Zákona o
vysokých školách.

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 20.06.2017 tuto směrnici děkana
pro přijímací řízení na Fakultě architektury VUT v Brně pro akademický rok 2018/2019.

doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D.
předsedkyně AS FA VUT v Brně
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