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TISKOVÁ ZPRÁVA 
FAKULTA STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE | PR A MARKETING 

THÁKUROVA 7, 166 29 PRAHA 6 

V PRAZE 23. 1. 2020 

 

KONTAKT PRO MÉDIA: MGR. LIDMILA KÁBRTOVÁ 

LIDMILA.KABRTOVA@FSV.CVUT.CZ  

TEL.: 602 275 716 

 

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT o 

pololetních prázdninách 31. ledna usnadní návštěvu 

středoškolákům z nižších ročníků  

 
Zájemci o studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze se v rámci Dne 

otevřených dveří, který se koná v pátek 31. ledna, seznámí s možnostmi 

bakalářských studijních programů a třemi základními směry studia -  

stavebnictvím, architekturou a geodezií. Dozvědí se zde tematická zaměření a 

rozdíly mezi jednotlivými studijními programy. Připraveny budou také 

informace o přijímacím řízení a možnostech přípravných kurzů. Pro dotazy 

budou středoškolákům a jejich rodičům k dispozici pedagogové i studenti 

fakulty. 

 

Den otevřených dveří se koná v den pololetních prázdnin, díky čemuž se ho 

mohou zúčastnit zájemci o studium i z nižších ročníků středních škol, pro které 

někdy bývalo obtížné se uvolnit z výuky.  

 

Už od 9.00 až do 14.00 hodin bude otevřen Ateliér D, v němž studenti získají 

informace k přijímačkám, budou zde vystaveny ukázky studentských prací a 

jednotlivé katedry zde budou představovat svoji odbornou činnost. Návštěvníci se 

tu budou moci potkat se zástupci odborných kateder a seznámit se s aktuálními 

tématy, které se na fakultě řeší. Informace o bakalářských studijních programech 

budou pro návštěvníky připraveny od 10.00 do 11.00 hodin v posluchárnách B-280 

a B-286.  
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V průběhu celého dne pak bude možné při exkurzích zhlédnout zajímavá místa 

fakulty. Návštěvníci se podívají do Experimentálního centra, Laboratoře 

technických zařízení budov, Studia membránové architektury, Geodetické 

laboratoře či Vodohospodářského experimentálního centra, které je se svými 

gigantickými rozměry 90 x 12 metrů největší podobnou laboratoří ve 

středoevropském regionu v rámci vysokoškolských výzkumných center.  

 

Den otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 

6 – Dejvice, bude probíhat v pátek 31. ledna od 9.00 hodin. Podrobný 

program je k dispozici na www.fsv.cvut.cz.  

 

 

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým 
školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, 
jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, 
informačních technologií) a studuje na něm přes 18	000 studentů. Pro akademický rok 
2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a	z	toho 53 
v	cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v	oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí 
cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a	dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. 
ČVUT v	Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University 
Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě.	V celosvětovém žebříčku QS World 
University Rankings je ČVUT na 498. místě a	na 9. pozici v	regionálním hodnocení „Emerging 
Europe and Central Asia“. V	rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT 
mezi 151.–200. místem, v	oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u 
„Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V	oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 
250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and 
Information Systems" je na 251.–300. místě, v	oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 
301.–350 místě a v	oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací 
najdete na www.cvut.cz.   
 

 


