Zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 zpracovaná dle
odst. 8 § 50 zákona č. 111/1998 Sb.
B3501/B/ /3.0/P - Architektura a urbanismus
Obor : 3501R002 - Architektura
Přijímací řízení proběhlo v době od 20.1.2014 do 24.1.2014, náhradní termín 18.2.2014. Přijímací
řízení bylo ukončeno 4.3.2014, tj. den, kdy děkan FA ČVUT vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
všem uchazečům o studium.
Přijímací řízení bylo koncipováno pro tento akademický rok jako dvoukolové a probíhalo ve dvou
dnech.
První kolo
První kolo sestávalo ze 3 samostatných částí, které měli absolvovat všichni uchazeči o studium.
První den absolvovali uchazeči výtvarnou zkoušku, následující den dopoledne zkoušku
z exaktních předmětů a test ze všeobecného přehledu. O výsledcích dosažených v 1.kole byli
uchazeči informováni tentýž den (2. den) odpoledne. Celé 1.kolo probíhalo anonymně, uchazeči si
před zahájením vylosovali čísla, pod kterými byly jejich práce hodnoceny.
Uchazeči, kteří dosáhli v 1. kole 50 a více bodů, byli přijati bez ústního pohovoru interview,
nemuseli absolvovat 2. kolo přijímacího řízení – byli přijati ke studiu na základě výsledků
z 1. kola.
Druhé kolo
Do 2.kola (ve kterém uchazeči absolvovali interview před přijímací komisi) postoupili pouze ti
uchazeči, kteří v 1.kole získali 36 a více bodů.
Průběh přijímacího řízení stanovilo vedení FA ČVUT a bylo schváleno akademickým senátem FA
ČVUT.
Statistika přijímacího řízení obor Architektura

Přihlášku podalo celkem
Bez přijímacích zkoušek přijato
Přijímacího řízení (celého nebo části) se zúčastnilo

počet
uchazečů
519
0
468

K přijímacím zkouškám se nedostavilo

51

O náhradní termín požádalo

26

Účast v náhradním termínu PŘ

21

V 1. kole dosáhlo 50 a více bodů

129

Do 2. kola postoupilo (obdrželo min. 36 bodů)

272

Do 2. kola nepostoupilo (obdrželo max. 35 bodů)

67

Zkoušku úspěšně složilo (dosáhlo min. 65 bodů)

334

Přijato ke studiu

334

-

z toho maturujících v r. 2014

Nepřijato

258
134

Průběh přijímacího řízení
první kolo
1.
Výtvarná zkouška se skládala ze tří úloh:
- kresba podle modelu – časový limit 105 minut
- abstraktní komposice na dané téma – časový limit 45 minut
- zobrazení architektonického prostoru – vizuální paměť – časový limit 120 minut
Bodování výtvarné zkoušky:
úloha 1
max. 10 bodů
úloha 2
max. 10 bodů
úloha 3
max. 10 bodů
Celkem
max. 30 bodů
2.
Zkouška z exaktních předmětů
- zkouška z matematiky - písemná
- zkouška z deskriptivní geometrie - písemná (zaměření především na prostorovou představivost)
- přírodní vědy - test (zkouška znalosti z přírodních a technických oborů, např. fyzika, geologie,
ekologie apod.)
Otázky byly vybrány tak, aby navazovaly na obsah předmětů na středních školách.
Bodování zkoušky z exaktních předmětů
– matematika
- deskriptivní geometrie
- přírodní vědy
Celkem

max. 10 bodů
max. 10 bodů
max. 10 bodů
max. 30 bodů

3.
Test ze všeobecného přehledu
- všeobecná část - zahrnovala otázky z politiky, historie, filozofie a jednotlivých oblastí umění
(literatura, divadlo, film, hudba, atd.)
- odborná část - zahrnovala otázky týkající se architektury a jejích tvůrců
Průběh přijímacího řízení
druhé kolo
Ústní pohovor před přijímací komisí
Při této části přijímací zkoušky posuzovaly jednotlivé komise zájem uchazeče o obor a jeho
celkový projev - pohotovost, kultivovanost, schopnost navázat kontakt apod.
Uchazeči mohli komisi předložit výběr domácích prací - téma nebylo určeno, počet a formát prací
nebyl omezen.
Bodové hodnocení interview
max. 35 bodů
v odstupňování: 0, 15, 25, 35 bodů
Do druhého kola postoupilo 272 uchazečů. Do druhého kola nepostoupilo 67 uchazečů.
Náhradní termín pro omluvené uchazeče probíhal 18.2.2014. O náhradní termín požádalo 26
uchazečů. K přijímací zkoušce v tomto náhradním termínu se dostavilo 21 uchazečů.

Přijetí uchazečů
O přijetí uchazeče rozhodl děkan fakulty na základě pořadí dle získaných bodů a doporučení
hlavní přijímací komise, která zasedala dne 4.3.2014.
Hlavní přijímací komise doporučila k přijetí všechny uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího
řízení a obdrželi 65 a více bodů. Celkový počet přijatých studentů do 1. ročníku 334.
Výsledky přijímacího řízení zveřejnila FA ČVUT dne 7.3.2014 na úřední desce FA ČVUT a na
webových stránkách FA ČVUT.
Rozhodnutí jednotlivým uchazečům budou rozesílána poštou doporučeně od 11.3.2014.
Seznámení uchazečů s výsledky jejich zkoušek a testů absolvovaných v rámci 1.kola bylo
prováděno druhý den přijímacího řízení u přijímacích komisí pro ústní pohovory, kde byly
všechny práce uchazečů soustředěny. Na závěr byli uchazeči seznámeni s celkovým
počtem dosažených bodů a tuto informaci potvrdili svým podpisem do protokolu o
přijímací zkoušce.
V průběhu přijímacích zkoušek nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče
zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu zkoušek.

prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka FA ČVUT

Praha, 7.3.2014
Zpracovala: 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.
B8208/B/ /3.0/P - Design
Obor : 8206R043 – Průmyslový design
Přijímací řízení proběhlo v době od 4.2.2014 do 6.2.2014, náhradní termín 20.2.2014. Přijímací
řízení bylo ukončeno 4.3.2014, tj. den, kdy děkan FA ČVUT vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
všem uchazečům o studium.
Přijímací řízení bylo koncipováno pro tento akademický rok jako tříkolové a probíhalo v jednom
dni.
Statistika přijímacího řízení obor Průmyslový design
Přihlášku podalo celkem

počet uchazečů
153

Bez přijímacích zkoušek přijato

0

Přijímacího řízení se zúčastnilo

128

K přijímacím zkouškám se nedostavilo

25

O náhradní termín požádalo

8

Účast v náhradním termínu PŘ

6

Do 2. kola postoupilo

84

Do 3. kola postoupilo

59

Zkoušku úspěšně složilo (dosáhlo min. 120 bodů)

56

Přijato ke studiu

56

-

z toho maturujících v r. 2014

Nepřijato

36
72

Průběh přijímacího řízení
První kolo – hodnocení portfolií vlastních prací (absolvovali všichni uchazeči o studium)
Druhé kolo – talentová část zkoušky
Třetí kolo – ústní část zkoušky
První kolo
Vyhodnocení portfolia předloženého uchazečem
Uchazeči předložili portfolio formátu A3 s výběrem domácích i školních prací. Portfolio ohodnotila
komise jmenovaná děkanem fakulty, portfolio muselo obsahovat minimálně 15, maximálně 30
vlastních autorských prací. Alespoň třetina z nich měla být zaměřena na vlastní designérskou
tvorbu. Minimálně dvě třetiny těchto prací musely být tvořeny kresbami (případně malbami),
prezentovanými v minimálním formátu A3, v maximálním formátu A2. Zbývající část
prezentovaných autorských prací mohla být tvořena fotografiemi fyzických modelů autorských děl,
případně uměleckými fotografiemi.
Hodnocení portfolia:
Maximální počet:
Bodové hodnocení portfolia – v kategoriích:

100 bodů
0, 20, 40, 60, 80, 100

K postupu do 2. kola přijímacího řízení museli uchazeči získat nejméně 60 bodů.
Uchazeči, kteří získali hodnocení 0, 20 a 40 bodů, do 2. kola nepostoupili.
Do druhého kola postoupilo 84 uchazečů. V prvním kole neuspělo 44 uchazečů.

.

Druhé kolo
Talentová zkouška
Talentová zkouška se skládala ze tří úloh:
- kresba podle modelu
- abstraktní kompozice na dané téma
- prostorový návrh na dané téma
Bodování talentové zkoušky:
1. úloha
2. úloha
3. úloha
Celkem

max. 40 bodů
max. 30 bodů
max. 30 bodů
max. 100 bodů

Talentová zkouška probíhala anonymně, uchazeči si před touto částí vylosovali čísla, pod kterými
byly jejich práce hodnoceny.
Minimální počet bodů nutný k postupu do 3. kola byl 110 bodů (z 1. kola minimálně 60 bodů
a z 2. kola minimálně 50 bodů). Uchazeči, kteří nedosáhli minimálního počtu 110 bodů za 1.
a 2. kolo, nesplnili podmínky pro postup do 3. kola přijímacího řízení.
Do třetího kola postoupilo 59 uchazečů. Ve druhém kole neuspělo 25 uchazečů.
Třetí kolo
Ústní část před přijímací komisí
Při této části přijímací zkoušky posoudila komise zájem uchazeče o obor a všeobecný kulturní
přehled. Součástí pohovoru byly i otázky z politiky, filozofie a jednotlivých oblastí umění (literatura,
divadlo, film, hudba, architektura apod.)
Hodnocení ústní části přijímací zkoušky
Bodové hodnocení 3. kola – v kategoriích:

max. 100 bod
0, 10, 20, 40, 60, 80, 100

Přijetí uchazečů
O přijetí uchazeče rozhodl děkan fakulty na základě pořadí dle získaných bodů a doporučení
hlavní přijímací komise, která zasedala dne 4.3.2014.
Hlavní přijímací komise doporučila k přijetí všechny uchazeče, kteří splnili podmínky přijímacího
řízení a obdrželi 120 a více bodů. Celkový počet přijatých studentů do 1. ročníku 56.
Výsledky přijímacího řízení zveřejnila FA ČVUT dne 7.3.2014 na úřední desce FA ČVUT a na
webových stránkách FA ČVUT.
Uchazeči byli seznámeni s počtem dosažených bodů a tuto informaci potvrdili svým
podpisem do protokolu o přijímací zkoušce. Portfolia si uchazeči po absolvování
přijímacího řízení odnesli.
Rozhodnutí jednotlivým uchazečům budou rozesílána poštou doporučeně od 11.3.2014.
Seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů byly následně vyvěšeny na úřední desce fakulty dne
07.03.2014.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu studijní oddělení rozesílalo od 11.3. 2014 doporučeně.
V průběhu přijímacích zkoušek nenastala žádná situace, která by mohla některé uchazeče
zvýhodnit nebo ohrozit objektivitu zkoušek.
prof. Ing. arch. Irena Šestáková
proděkanka FA ČVUT
Praha, 7.3.2014
Zpracovala: Jitka Svobodová – stud. odd. FA ČVUT

