
2. ročník  bc.  SI 

Milé studentky, milí studenti, 
 
na webových stránkách fakulty je vyhlášené výběrové řízení do oborů Stavebního inženýrství 
https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od042021.php 
Výběrové řízení bude probíhat od 15. do 31. března 2021. 
Příslušný formulář najdete po přihlášení do KOSu v menu pod "Ostatní" | "Projevení zájmu o obor". 
Formulář bude otevřený 15. 3. v 7.00, uzávěrka bude ve středu 31. 3. ve 23:59 hodin. 
Pořadí oborů můžete zadat kdykoliv v této době a během této doby můžete pořadí libovolně 
upravovat. Při vyhodnocení výběrového řízení se přihlíží pouze k zadanému pořadí oborů na prvních 
třech místech platnému k okamžiku uzavření výběrového řízení a ke studijním výsledkům, nepřihlíží 
se k době zadání nebo změny tohoto pořadí ani k pořadí oborů na čtvrtém a dalším místě. 
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději 9. 4. 2021 na webové stránce fakulty. 
Aby se Vám lépe rozhodovalo, kterému oboru se ve Vašem 3. a 4. ročníku bakalářského studia 
věnovat, srdečně Vás zvu na prezentaci oborů Stavebního inženýrství, která proběhne živě on-
line na Teams v pondělí 8. 3. od 18.00.  
Prezentace bude nahrávaná, v týmu budete mít k dispozici všechny podklady a budete moci kdykoli 
do uzavření výběrového řízení využít chatu pro své dotazy. 
 
Do týmu se připojíte následovně: 

V MS Teams si otevřete záložku „Týmy“. 
V pravém horním roku klikněte na „Připojit se k týmu nebo vytvořit tým“. 
Do možnosti „Připojit se k týmu pomocí kódu“ vložte tento kód: gcy58da 
Tým se jmenuje Team-Výběrové řízení obory SI. 

 
Účast na živé on-line prezentaci a připojení do týmu je dobrovolné. 

 
 

Hodně štěstí při výběru Vašeho dalšího směru studia přeje 
Zuzana Pešková 

 
 
 
Představované obory a prezentující: 
 
Konstrukce pozemních staveb – C prezentující doc. Vašková (nebo jí pověřená osoba) 
Konstrukce a dopravní stavby – K prezentující doc. Pruška (nebo jím pověřená osoba) 
Vodní hospodářství a vodní stavby – V prezentující Dr. Dočkal (nebo jím pověřená osoba) 
Inženýrství životního prostředí – Z prezentující Dr. Dočkal (nebo jím pověřená osoba) 
Management a ekonomika ve stavebnictví – E prezentující prof. Heralová 
Příprava, realizace a provoz staveb – L prezentující doc. Svoboda (nebo jím pověřená osoba) 
Požární bezpečnost staveb – Q prezentující prof. Wald (nebo jím pověřená osoba) 
 

https://www.fsv.cvut.cz/legislat/od042021.php

