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Informace pro studenty posledního ročníku bakalářského studia, kteří 
v rámci mimořádného termínu přijímacího řízení podali v termínu 

do 09.08.2019 přihlášku na navazující magisterské studium 
na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro akademický rok 2019 – 2020 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ DO PROJEKTŮ 
NA NAVAZUJÍCÍM MAGISTERSKÉM STUDIU 

 výběrové řízení do projektů pro akademický rok 2019 – 2020 pro studenty posledního 
ročníku bakalářského studia, kteří v rámci mimořádného termínu přijímacího řízení podali 
přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní v termínu 
do 09.08.2019 se bude konat pro uchazeče: 

 . kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky (tj. studenti ČVUT FD, kteří 

dosáhnou za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského 

studijního programu B3710 aritmetického studijního průměru 1,00 až 1,90 ke dni 10.04.2019 

v 09:00 h) 

 . kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku na navazující magisterský studijní 

program (společně s uchazeči z jiných vysokých škol v ČR a v zahraničí) 

 informace a pokyny: 

 volbu prioritních projektů provedou všichni uchazeči vyplněním formuláře „Žádost 

o zařazení do projektu“, který musí vyplněný zaslat na studijní oddělení fakulty nebo 

osobně předat nejpozději do 09.09.2019 (pro uchazeče, kteří splní podmínky přijetí ke 

studiu bez přijímací zkoušky) nebo v den konání písemné přijímací zkoušky (pro uchazeče, 

kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku) 

 na formulář „Žádost o zařazení do projektu“ musí uchazeči vyplnit pouze projekty z oboru, 

který uvedli ve své elektronické přihlášce ke studiu (uchazeči, kteří ve své elektronické 

přihlášce ke studiu uvedli více studijních oborů, musí odevzdat pro každý z těchto oborů 

vyplněný formulář „Žádost o zařazení do projektu“ zvlášť !!!) 

 formulář „Žádost o zařazení do projektu“ bude zaslán uchazečům o studium společně 

s písemným pokynem fakulty a se seznamem nabízených projektů doporučeným 

dopisem 

 každý uchazeč si zvolí 5 projektů v pořadí podle svého zájmu (projekt, který je pro Vás 

nejzajímavější, uveďte na prvním místě, … atd.) 

 celkový počet přijímaných uchazečů (z těch, kteří budou konat písemnou přijímací 

zkoušku v rámci mimořádného termínu přijímacího řízení) bude dán výsledným počtem 

bodů (VPB), požadovaným pro přijetí uchazečů, stanovených formou samostatného příkazu 

děkana na základě doporučení hlavní přijímací komise na jejím zasedání dne 

20.06.2019 

 všichni studenti musí být zařazeni do projektů nejpozději do 15.09.2019 

 svoji volbu z hlediska pokračování v projektu i výběru projektů je třeba velmi zodpovědně 
zvážit, neboť proděkan pro pedagogickou činnost nebude po ukončení zápisu povolovat žádné 
dodatečné přestupy mezi projekty 
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 všichni uchazeči (kteří budou přijati ke studiu v rámci mimořádného termínu přijímacího 
řízení) budou dohromady před přiřazením na projekty seřazeni sestupně od 1. do posledního 
místa podle výsledného počtu bodů (dále VPB), stanoveného pro uchazeče: 

 kteří splní podmínky přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky, jako hodnota 

VPB = 200 / AP, kde „AP“ = aritmetický studijní průměr ke dni 10.04.2019 v 09:00 h 

za předměty zařazené v doporučeném časovém plánu studia bakalářského studijního 

programu 

 kteří budou konat písemnou přijímací zkoušku, ve „Vyhlášení přijímacího řízení pro 

akademický rok 2019 – 2020 a zveřejnění podmínek pro přijetí ke studiu na ČVUT v Praze 

Fakultě dopravní“, část V. „Přijímací kritéria a způsoby jejich vyhodnocení“ – 4) „Navazující 

magisterské obory realizované v Praze a v Děčíně“ – Hodnocení písemné přijímací zkoušky 

 všichni přijatí uchazeči budou umístěni na zbylá místa na projektech (po přiřazení všech 
uchazečů přijatých v rámci řádného termínu přijímacího řízení, kteří podali v termínu do 
31.03.2019 přihlášku na navazující magisterské studium na ČVUT v Praze Fakultě dopravní 
pro akademický rok 2019 – 2020) na základě sestupného pořadí podle hodnoty VPB (viz výše) 
a jejich volby prioritních projektů 

 rozhodnutí o nepřijetí těch uchazečů, kteří nebudou v rámci mimořádného termínu 
přijímacího řízení přijati ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu 
s vyučovacím jazykem „čeština“ na základě výsledku písemné přijímací zkoušky, budou těmto 
uchazečům zasílána nejpozději do 23.09.2019 

 rozhodnutí o přijetí bude těmto uchazečům vydáno s výsledkem výběrového řízení do 
projektů v rámci zápisu do navazujícího magisterského studia na ČVUT FD na základě 
splnění všech podmínek k přijetí (ukončené bakalářské studium) 

 informace o náplni projektů získáte na internetových stránkách fakulty v rámci položky 
Pro studenty – Projektová výuka – Vyhledání konkrétních projektů 

 v případě nesrovnalostí nebo případných dotazů kontaktujte proděkana pro pedagogickou 
činnost (Ing. Martin Langr, Ph.D.) E-mailem na adresu vyuka@fd.cvut.cz 

Ing. Martin  L a n g r, Ph.D. 
v. r. 

proděkan pro pedagogickou činnost 
V Praze, dne 24.06.2019 


