Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8
§ 50 zákona č. 111/1998 Sb.
N3501/T/ /2.0/P - Architektura a urbanismus
Obor: 3501T002 - Architektura
Program N3501 – Architektura a urbanismus, obor Architektura
Přijímací řízení bylo dvoukolové. První kolo přijímacího řízení se konalo dne 27. 6. 2014, druhé
kolo se konalo 8. 7., 9. 7. a 16. 7. 2014 (náhradní termín). Přijímací řízení proběhlo dle Vyhlášky
děkana FA č. 2 ze dne 13. 5. 2013.
1. kolo přijímacího řízení
Zasedání komise pro hodnocení portfolií se konalo dne 27. 6. 2014 ve složení: předseda: doc.
Ján Stempel, členové: doc. Vladimír Krátký, doc. Jan Jehlík, doc. Hana Seho, prof. Irena
Šestáková. Nejdříve komise konstatovala, že bez přijímacího řízení bude přijato 32 uchazečů,
absolventů bakalářského studijního programu Architektura a urbanismus na FA ČVUT, kteří
dosáhli celkového váženého studijního průměru v bakalářském studiu max. 1,75 a ukončili
bakalářské studium s hodnocením SZZ „výborně (A)“. Portfolia těchto uchazečů nebyla
posuzována. Komise zhodnotila kvalitu obsahu i formu zbývajících portfolií vlastních prací
uchazečů o magisterské studium, na základě hodnocení rozdělila předložená portfolia ve třech
kategoriích 100, 50 a 10 bodů. Komise měla k dispozici přihlášky jednotlivých uchazečů, jejichž
součástí byl i životopis.
Uchazečům, jejichž portfolio bylo v 1. kole hodnoceno 100 body bylo oznámeno, že podmínky
PŘ splnili a jsou navrženi k přijetí bez ústního pohovoru. Uchazeči, jejichž portfolia byla v 1. kole
hodnocena 50 body, byli pozváni do 2. kola přijímací zkoušky, k ústnímu pohovoru. Uchazeči,
jejichž portfolio bylo hodnoceno 10 body komise nedoporučila k přijetí ke studiu v magisterském
stupni studia na FA ČVUT.
2. kolo přijímacího řízení
Ústní pohovory se konaly dne 8. 7. a 9. 7. 2014. Proděkanka pro pedagogickou činnost
jmenovala celkem 6 pětičlenných komisí (viz příloha č. 1 zápisu), ke každé komisi bylo pozváno
19 uchazečů. Náhradní termín ústních pohovorů pro 5 uchazečů se konal 16. 7. 2014 před
komisí č. 1 ve složení: předsedkyně prof. Irena Šestáková, členové: Ing. arch. Ivan Hnízdil,
Ing. arch. Lada Kolaříková.
Hodnocení ústního pohovoru
Pohovor probíhal formou diskuze s uchazečem nad portfoliem, s cílem zjistit rozsah jeho
znalostí v řešené problematice i v souvisejících oblastech, studovaných v rámci bakalářského
stupně studia. Maximální bodové hodnocení ve 2. kole přijímacího řízení bylo 45 bodů, přičemž
bylo možné uplatňovat bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 5, 15, 25, 35
a 45 bodů.
Po ústním pohovoru byli uchazeči seznámeni s celkovým počtem dosažených bodů a
tuto informaci potvrdili svým podpisem do protokolu o přijímací zkoušce.
O přijetí uchazeče rozhodl děkan fakulty na základě pořadí dle získaných bodů a doporučení
hlavní přijímací komise, která zasedala dne 18. 7. 2014.
Hlavní přijímací komise konstatovala, že by mělo být přijato 32 uchazečů bez přijímacího řízení
a 95 uchazečů na základě výsledů 1. kola přijímacího řízení, dále doporučila k přijetí 99
uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali 65 a více bodů. K přijetí komise
doporučila celkem 226 uchazečů.

Statistické údaje – studijní program Architektura a urbanismus,
obor Architektura
Počet přihlášek
Účast v 1. kole
Přijato bez PŘ
Přijato bez ústního pohovoru (v 1. kole hodnoceni 100 bodů)
Pozváno k pohovoru (v 1. kole hodnoceni 50 bodů)
Nepřijato (v 1. kole hodnoceni 10 bodů)

309
309
32
95
113
69

Účast ve 2. kole
106
Pozváno k pohovoru
113
Přijato po ústním pohovoru (ve 2. kole hodnoceni min 65 bodů)
99
Nedostavili se do 2. kola
7
Nepřijato ve 2. kole (hodnocení 55 bodů)
7
Dodatečné přijetí ke studiu děkanem FA
6
(na základě přezkoumání výsledků PŘ)
__________________________________________________________________
Přijato celkem a k zápisu pozváno
232 uchazečů
Závěry Hlavní přijímací komise PŘ byly zveřejněny dne 19. 7. 2014 na úřední desce FA a na
webu FA byly uveřejněny k 31. 7. 2014 v souladu s ustanovením Zákona č.111/98 Sb. Zároveň
byly rozeslány dopisy účastníkům přijímacího řízení s oznámením výsledku – Rozhodnutí o
přijetí nebo nepřijetí ke studiu a současně pozvánka k zápisu přijatým uchazečům.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka pro pedagogickou činnost

Praha, 23. 9. 2014
Vypracovala: Jitka Svobodová – stud. odd. FA ČVUT

Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle odst. 8
§ 50 zákona č. 111/1998 Sb.
N8208/T/ /2.0/P - Design
Obor: 8206T043 - Průmyslový design

Program N8208 - Design, obor Průmyslový design
Přijímací řízení bylo dvoukolové. První kolo přijímacího řízení se konalo dne 27. 6. 2014, druhé
kolo se konalo 8. 7. 2014. Přijímací řízení proběhlo dle Vyhlášky děkana FA č. 2 ze dne
13. 5. 2013.
1. kolo přijímacího řízení
Zasedání komise pro hodnocení portfolií se konalo dne 27. 6. 2014 ve složení: předsedové: doc.
Alexius Appl, prof. Marián Karel, členové: prof. Jan Fišer, Ing. arch. MgA. Červinková, MgA. Jan
Jaroš, MgA. René Šulc. Nejdříve komise konstatovala, že bez přijímacího řízení bude přijat 1
uchazeč, absolvent bakalářského studijního programu Design na FA ČVUT, který dosáhl
celkového váženého studijního průměru v bakalářském studiu max. 1,5 a ukončil bakalářské
studium s hodnocením SZZ „výborně (A)“. Jeho portfolio nebylo posuzováno. Komise zhodnotila
kvalitu obsahu i formu zbývajících portfolií vlastních prací uchazečů o magisterské studium, na
základě hodnocení rozdělila předložená portfolia ve třech kategoriích 100, 50 a 10 bodů.
Komise měla k dispozici přihlášky jednotlivých uchazečů, jejichž součástí byl i životopis.
Žádný uchazeč nebyl hodnocen 100 body. Uchazeči, jejichž portfolia byla v 1. kole hodnocena
50 body, byli pozváni do 2. kola přijímací zkoušky, k ústnímu pohovoru. Uchazeči, jejichž
portfolio bylo hodnoceno 10 body komise nedoporučila k přijetí ke studiu v magisterském stupni
studia na FA ČVUT.
2. kolo přijímacího řízení
Ústní pohovory se konaly dne 8. 7. 2014 před komisí ve složení: předseda: doc. Alexius Appl a
prof. Marián Karel, členové: prof. Fišer, Ing. arch. MgA. Červinková, MgA. Jan Jaroš,
MgA. Josef Šafařík, Ph.D., MgA. René Šulc.
Hodnocení ústního pohovoru
Pohovor probíhal formou diskuze s uchazečem nad portfoliem, s cílem zjistit rozsah jeho
znalostí v řešené problematice i v souvisejících oblastech, studovaných v rámci bakalářského
stupně studia. Maximální bodové hodnocení ve 2. kole přijímacího řízení bylo 45 bodů, přičemž
bylo možné uplatňovat bodové hodnocení ústní části zkoušky pouze v kategoriích 5, 15, 25, 35
a 45 bodů.
Po ústním pohovoru byli uchazeči seznámeni s celkovým počtem dosažených bodů a
tuto informaci potvrdili svým podpisem do protokolu o přijímací zkoušce.
O přijetí uchazeče rozhodl děkan fakulty na základě pořadí dle získaných bodů a doporučení
hlavní přijímací komise, která zasedala dne 18. 7. 2014.
Hlavní přijímací komise konstatovala, že by měl být přijat 1 uchazeč bez přijímacího řízení, dále
doporučila k přijetí 15 uchazečů, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a získali 65 a více
bodů. K přijetí komise doporučila celkem 16 uchazečů.

Statistické údaje – studijní program Design, obor Průmyslový design
Počet přihlášek
Účast v 1. kole
Přijato bez PŘ
Přijato bez ústního pohovoru (v 1. kole hodnoceni 100 bodů)
Pozváno do 2. kola k pohovoru (v 1. kole hodnoceni 50 bodů)
Nepřijato (v 1. kole hodnoceni 10 bodů)

32
32
1
0
18
13

Účast ve 2. kole
17
Pozváno k pohovoru
18
Přijato po ústním pohovoru (ve 2. kole hodnoceni min. 65 bodů) 15
Nedostavili se do 2. kola
1
Nepřijato ve 2 .kole (hodnoceni 55 bodů)
2
Dodatečné přijetí ke studiu děkanem FA
1
(na základě přezkoumání výsledků PŘ)
_____________________________________________________________________
Přijato celkem a k zápisu pozváno
17 uchazečů

Závěry Hlavní přijímací komise PŘ byly zveřejněny dne 19. 7. 2014 na úřední desce FA a na
webu FA byly uveřejněny k 31. 7. 2014 v souladu s ustanovením Zákona č.111/98 Sb. Zároveň
byly rozeslány dopisy účastníkům přijímacího řízení s oznámením výsledku – Rozhodnutí o
přijetí nebo nepřijetí ke studiu a současně pozvánka k zápisu přijatým uchazečům.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka pro pedagogickou činnost

Praha, 23. 9. 2014
Vypracovala: Jitka Svobodová – stud. odd. FA ČVUT

Příloha č. 1 zápisu z jednání Hlavní přijímací komise dne 18. 7. 2014.
Složení komisí pro 2. kolo přijímacího řízení
studijní program Architektura a urbanismus
8. 7. 2014
Komise č. 1
Předseda: prof. Irena Šestáková
Členové: Ing. arch. Ivan Hnízdil, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Lada Kolaříková,
Ing. arch. Yvette Vašourková.
.
Komise č. 2
Předseda: doc. Ján Stempel
Členové: doc. Michal Kohout, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Ing. arch. Jaroslav Hulín,
Ing. arch. Plicka, CSc.
Komise č. 3
Předseda: Ing. arch. Josef Mádr
Členové: doc. Vladimír Krátký, doc. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Edita Lisecová, MgA. Ondřej
Synek.
9. 7 .2014
Komise č. 4
Předseda: doc. Radek Kolařík
Členové: doc. Hana Seho, Ing. arch. Jaroslav Hulín, Ing. Tomáš Novotný, Ing. arch. Kateřina
Rottová, Ph.D.
Komise č. 5
Předseda: doc. Michal Kohout
Členové: Ing. arch. Michal Bartošek, Ing. arch. Ondřej Beneš Ph.D., Ing. arch. Petr Kordovský.
Komise č. 6
Předseda: prof. Irena Šestáková
Členové: doc. Vladimír Krátký, Ing. arch. Radek Lampa Ing. arch. Edita Lisecová,
Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka pro pedagogickou činnost

