
Zpráva o průběhu MAGISTERSKÉHO přijímacího řízení pro akademický rok 2013/14 

na ČVUT v Praze Fakultě stavební 

dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. a její změně 276/2004 Sb. 

 

1. Informace o přijímacích zkouškách pro studijní programy 

Stavební inženýrství – N3607 

Architektura a stavitelství – N3502 

Budovy a prostředí – N3649 

Civil Engineering – N 3648 

Geodézie a kartografie – N 3646 

Inteligentní budovy – N 3946 

 

1.1. Informace o písemných přijímacích zkouškách: úplné zadání zkušebních otázek 

či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem 

odpovědi správné řešení 

Uchazeči nekonali písemnou přijímací zkoušku. Uchazeči byli přijímáni na základě 

studijních výsledků dosažených v bakalářském studiu. 

 

2. Termíny přijímacího řízení 

a) termín zahájení a ukončení přijímacích 

zkoušek v řádném termínu 

0 0 

b) termín zahájení a ukončení přijímacích 

zkoušek v náhradním termínu (pokud 

byly v daném období součástí 

přijímacího řízení) 

0 0 

c) termín vydání rozhodnutí o přijetí ke 

studiu 

16. 7. 2013 

d) termín vydání rozhodnutí o případné 

žádosti o přezkoumání rozhodnutí 

od 1. 8. 2013 do 19. 9. 2013 

e) termíny a podmínky, za nichž je možno 

nahlédnout do všech materiálů, které mají 

význam pro rozhodování o přijetí ke 

studiu podle § 50 odst. 6 zákona o VŠ 

na požádání kdykoli 

f) termín skončení přijímacího řízení 19. 9. 2013 

 

 

3. Informace o výsledcích přijímacího řízení 

 

Studijní program:  Stavební inženýrství – N3607 

3a. Informace o výsledcích přijímacího řízení 

a) počet podaných přihlášek 779 

b) počet přihlášených uchazečů 779 

c) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 

včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

644 



d) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 532 

e) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 112 

f) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých 

ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§ 50 

odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

532 

g) počet uchazečů přijatých celkem 532 

 

 

Studijní program:  Architektura a stavitelství – N3502 

3b. Informace o výsledcích přijímacího řízení  

a) počet podaných přihlášek 244 

b) počet přihlášených uchazečů 244 

c) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 

 včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

229 

d) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 140 

e) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 89 

f) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů 

přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního 

rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

140 

g) počet uchazečů přijatých celkem 140 

 

 

Studijní program:  Budovy a prostředí – N3649 

3c. Informace o výsledcích přijímacího řízení 

a) počet podaných přihlášek 362 

b) počet přihlášených uchazečů 362 

c) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 

 včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

324 

d) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 257 

e) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 67 

f) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů 

přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního 

rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

257 

g) počet uchazečů přijatých celkem 257 

 

 

Studijní program:  Civil Engineering – N 3648 

3d. Informace o výsledcích přijímacího řízení) 

a) počet podaných přihlášek 14 



b) počet přihlášených uchazečů 14 

c) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 

 včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

9 

d) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 9 

e) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

f) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů 

přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního 

rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

9 

g) počet uchazečů přijatých celkem 9 

 

 

Studijní program:  Geodézie a kartografie – N 3646 

3e. Informace o výsledcích přijímacího řízení  

a) počet podaných přihlášek 39 

b) počet přihlášených uchazečů 39 

c) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 

 včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

35 

d) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 35 

e) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 0 

f) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů 

přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního 

rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

35 

g) počet uchazečů přijatých celkem 35 

 

 

Studijní program:  Inteligentní budovy – N 3946 

3f. Informace o výsledcích přijímacího řízení 

a) počet podaných přihlášek 83 

b) počet přihlášených uchazečů 83 

c) počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, 

 včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu 

64 

d) počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí 43 

e) počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí 21 

f) počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů 

přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního 

rozhodnutí (§ 50 odst. 5 a 7 zákona o vysokých školách) 

43 

g) počet uchazečů přijatých celkem 43 

 

20. září 2013          prof. Ing. Jiří Máca, proděkan FSv ČVUT 


