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Článek 1 Předmět úpravy
1. Toto rozhodnutí upravuje Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do
bakalářského studijního programu B0731P010001 Architektura a urbanismus na Fakultě architektury VUT v Brně (dále jen „BSP A+U“) pro akademický rok 2022/2023, vč. podání přihlášek, termínů, průběhu a hodnocení přijímacích zkoušek.
2. Podrobnosti o BSP A+U vč. profilu a uplatnění absolventa, standardní délky a formy studia
a studijního plánu jsou uvedeny na internetových stránkách VUT 1.
Článek 2 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. Termín podání přihlášky: Nejpozději do 7. 1. 2022.
3. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je stanoven2:
a. 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.
b. 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.
4. Při úhradě je uchazeč povinen vyplnit variabilní symbol a specifický symbol podle pokynů
elektronické přihlášky.

1

https://www.vutbr.cz/studenti/programy/program/7344

2

https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/d208235
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5. Přihlášky budou zaregistrovány až po uhrazení a převedení poplatku na účet VUT v Brně. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nevratný.
6. Potvrzení o zdravotním stavu uchazeče a životopis nejsou vyžadovány.
Článek 3 Podmínky přijetí
1. Přijati budou uchazeči, kteří:
a. předloží nejpozději v den zápisu do studia doklad o úspěšně ukončeném středoškolském
vzdělání s maturitou (uznávání zahraničního vzdělávání je uvedeno v čl. 9);
b. úspěšně absolvují přijímací zkoušku (čl. 6);
c. dosáhnou takového bodového ohodnocení přijímací zkoušky (čl. 5), které je zařadí do pořadí v předpokládaném počtu přijímaných studentů; při rovnosti celkového počtu bodů
rozhoduje o pořadí součet bodů za talentovou zkoušku;
d. s výjimkou občanů České republiky a Slovenské republiky předloží doklad o složení zkoušky z českého jazyka alespoň na úrovni B2 Evropského referenčního rámce na některé
k tomu akreditované instituci; tento doklad je nutné předložit nejpozději v den zápisu do
studia.
2. Do BSP A+U v akademickém roce 2022/2023 může být přijato nejvýše 100 uchazečů. Tento
počet může být zvýšen rozhodnutím děkana na základě průběhu přijímacího řízení
a finančních možností fakulty.
Článek 4 Obsahová náplň přijímací zkoušky
1. Přijímací zkouška má čtyři části:
a. Národní srovnávací zkoušky SCIO,
b. Test prostorové představivosti,
c. Talentová zkouška – domácí úkoly,
d. Talentová zkouška – pohovor.
2. Talentová zkouška je složena ze dvou domácích úkolů:
a. kresebný úkol (kresba tužkou),
b. architektonický úkol (libovolná technika).
Časová dotace úkolů bude upřesněna při zadání úkolů. Celková délka trvání obou úkolů bude
54 hodin.
3. V rámci Národních srovnávacích zkoušek (dále též NSZ) jsou vyžadovány tyto testy:
a. Test všeobecných studijních předpokladů,
b. Základy společenských věd.
4. Přijímací zkouška se koná v českém jazyce.
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Případné textové části domácích úkolů talentové zkoušky je možné vypracovat ve slovenském
jazyce. Pohovor je možné vést ve slovenském jazyce.
V rámci Národních srovnávacích zkoušek jsou uznávány též slovenské verze testů (Všeobecné
študijné predpoklady a Základy spoločenských vied).
Článek 5 Metodika hodnocení přijímacích zkoušek
1. Testy Národních srovnávacích zkoušek (test Obecných studijních předpokladů a test Základů
společenských věd) jsou hodnoceny percentilem. Z hlediska přijímacího řízení se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek dosažený u NSZ konaných v aktuálním školním roce. Bodové
hodnocení jednotlivých testů je rovno percentilu.
2. Test prostorové představivosti je hodnocen v rozmezí 0–200 bodů.
3. Hodnocení talentové zkoušky – domácích úkolů provádí děkanem jmenovaná tříčlenná komise, která hodnotí jednotlivé části následovně:
a. kresebný úkol v rozmezí 0–200 bodů,
b. architektonický úkol v rozmezí 0–200 bodů.
Základními kritérii pro posouzení domácích úkolů jsou schopnost tvůrčího myšlení, prostorová představivost a základní znalosti zobrazení prostoru.
4. K talentové zkoušce – pohovoru jsou pozváni uchazeči, kteří se v součtu bodů za předchozí
části přijímací zkoušky (NSZ, Test prostorové představivosti a domácí úkoly) umístili do 250.
místa a zároveň vyhověli podmínkám pro úspěšné složení přijímací zkoušky (čl. 6, písmeno
a. až e.).
Pohovory jsou vedeny tříčlennými komisemi jmenovanými děkanem. Tyto komise hodnotí
uchazeče v rozmezí 0–200 bodů.
Základní kritéria pro posouzení pohovoru jsou schopnost tvůrčího myšlení, schopnost verbální prezentace a základní znalosti zobrazení prostoru.
5. Pro celkové hodnocení uchazeče se sčítají body dosažené ve všech částech přijímací zkoušky.
Maximální možný počet získaných bodů za celou přijímací zkoušku je 1000 bodů.
Článek 6 Podmínky úspěšného složení přijímací zkoušky
1. Přijímací zkoušku složí uchazeč úspěšně pokud získá:
a. v Národních srovnávacích zkouškách – testu všeobecných studijních předpokladů nejméně 10 bodů (odpovídá percentilu 10);
b. v Národních srovnávacích zkouškách – testu základů společenských věd nejméně 5 bodů
(odpovídá percentilu 5);
c. v Testu prostorové představivosti nejméně 20 bodů;
d. v Talentové zkoušce – kresebném úkolu nejméně 20 bodů;
e. v Talentové zkoušce – architektonickém úkolu nejméně 20 bodů;
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f.

v Talentové zkoušce – pohovoru nejméně 20 bodů.

a zároveň byli pozváni k pohovoru podle čl. 5, odst. 4.
Článek 7 Předpokládané termíny přijímací zkoušky
1. Talentová zkouška bude konána prostředky komunikace na dálku (dále jen online) v následujících termínech:
a. Informační schůzka proběhne online v pátek 28. 1. 2022 v 15:00 (schůzka též prověří
funkčnost připojení uchazečů).
b. Online zadání prvního domácího úkolu proběhne v pátek 4. 2. 2022 v 9:00. Termín odevzdání úkolu do datového úložiště bude upřesněn při zadání.
c. Čas online zadání druhého domácího úkolu bude upřesněn při zadání prvního úkolu.
Termín odevzdání druhého úkolu do datového úložiště je stanoven na neděli. 6. 2. 2022
do 15:00.
d. Pohovory se budou konat online ve dnech 31. 3. – 1. 4. 2022 a 7. 4. – 8. 4. 2022 dle konkrétní pozvánky. Náhradní termín se bude konat v případě prokazatelných technických
potíží ve středu 11. 4. 2022.
2. Test prostorové představivosti organizuje společnost SCIO. K testu není třeba samostatná
přihláška a není účtován samostatný poplatek. Test proběhne 29. 1. 2022.
3. Národní srovnávací zkoušky organizuje společnost SCIO. Termíny, přihlášky a možnosti složení zkoušek jsou uvedeny na https://www.scio.cz/nsz. Nejzazší termín pro vykonání testů pro
účely přijímacího řízení do BSP A+U je 5. 3. 2022.
Na termíny testů v rámci Národních srovnávacích zkoušek je nutné se přihlásit nezávisle na
elektronické přihlášce prostřednictvím https://www.scio.cz/nsz. Uchazeč si hradí náklady spojené s účastí na NSZ individuálně a obdrží od této společnosti také pozvánku k NSZ.
Každý uchazeč musí společnosti SCIO poskytnout k předání výsledků FA VUT svůj souhlas
(učiní tak v rámci přihlášky k NSZ).
Článek 8 Technické řešení talentové zkoušky a prokázání totožnosti uchazeče
1. Informační schůzka, zadání a pohovory se budou konat v prostředí MS Teams. Uchazeč je
povinen mít k dispozici komunikační zařízení (PC, notebook, tablet apod.) se stabilním připojením k internetu, mikrofonem, sluchátky/reproduktorem a kamerou, na kterém bude funkční
MS Teams.
2. Odevzdání úkolů proběhne prostřednictvím webové aplikace eprijimacky.vutbr.cz ve formátu
jpeg.
3. Během celého pohovoru je uchazeč povinen mít zapnutou kameru, která jej bude snímat.
Z pohovoru nebude pořizován záznam.
4. K ověření identity se uchazeč na začátku pohovoru prokáže na kameru průkazem totožnosti.
Se snímkem obrazovky obsahujícím osobní údaje uchazeče bude nakládáno podle právních
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předpisů na ochranu osobních údajů. Právním důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění úkolů veřejné vysoké školy při organizaci přijímacího řízení v době mimořádné situace. Snímek obrazovky bude z informačního systému VUT vymazán nejpozději 30. 11. 2022.
5. Testy Národních srovnávacích zkoušek a Test prostorové představivosti zajišťuje pro Fakultu
architektury Vysokého učení technického společnost www.scio.cz, s.r.o., IČ: 27156125, se sídlem Pobřežní 34, Praha 8, jako smluvní partner v postavení zpracovatele osobních údajů včetně výsledků testů.
Článek 9 Uznávání zahraničního vzdělání
1. Uchazeči o studium se středoškolským vzděláním získaným mimo ČR jsou povinni doložit
doklad o ukončeném středoškolském vzdělání. V přijímacím řízení do BSP A+U budou uznány
tyto způsoby doložení (v souladu s § 48 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb.):
a. dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu
o dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo
podle dřívějších právních předpisů,
b. dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
c. zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li
v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu3, nebo
d. zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program. O přijetí konkrétního
dokladu rozhoduje v souladu se Směrnicí č. 11/2019 děkan. V případě, že děkan bude mít
pochybnosti o předloženém dokladu, může požadovat doložení ukončeného středoškolského vzdělání podle písm. a).
2. Jiné, než výše vyjmenované způsoby nejsou v přijímacím řízení přípustné.
Článek 10 Další informace
1. Uchazeči je umožněno nahlédnout do vlastních materiálů talentové zkoušky. Informace
o způsobu a termínu budou poskytnuty v případě zájmu.
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. O přijetí uchazeče rozhoduje děkan fakulty podle podmínek uvedených v čl. 3.
3

Slovenská republika, Polská republika, Republika Slovinsko, Maďarská republika a Spolková republika
Německo
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3. Uchazeč obdrží vyrozumění o výsledku přijímací zkoušky písemně do vlastních rukou do 30
dnů od konání poslední části přijímací zkoušky. V případě, že nejsou doloženy všechny ostatní
doklady k vydání rozhodnutí, bude uchazeč vyzván k jejich doplnění.
4. Přijímací řízení se řídí ustanoveními §50 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. (zákon o vysokých
školách).
Článek 11 Závěrečné ustanovení
1. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem FA VUT 30. 8. 2021
a je platné pouze pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023.

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 30. srpna 2021 tyto podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu B0731P010001 uskutečňovaném na Fakultě architektury VUT v Brně
pro akademický rok 2022/2023.

Ing. arch. Vítězslav Nový
předseda AS FA VUT v Brně
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