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KDO JSME

Exkluzivně JEDINÁ SPECIALIZACE A PROGRAM V ČR 
zaměřený na stavební materiály a technologie

let
STAVEBNÍCH HMOT

na Fakultě stavební 
VUT v Brně
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TO JSME TAKY MY
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MATERIÁL = ZÁKLAD KAŽDÉ STAVBY

• Staň se designérem moderních stavebních hmot

• Získej zkušenosti a znalosti nejnovějších HI-TECH materiálů

• Buď specialista na stavební materiály, potřeba u každé firmy

• Buď ECO-FRIENDLY, inovuj, podporuj obnovitelné zdroje

• Přeměňuj a recykluj odpad na nové stavební výrobky

• Využívej nanotechnologie ve stavebnictví



BETON

DŘEVO

KERAMIKA

IZOLAČNÍ MATERIÁLY

CEMENT, SÁDRA

LEHKÉ STAVEBNÍ LÁTKY

PLASTY

ECO-FRIENDLY 
MATERIÁLY



ECO-FRIENDLY 
MATERIÁLY



Cílovka je 18-26

S přesahy zasahujeme 15-40 let 
Akce se v průběhu let stala 
navštěvovanou také neaktivními 
studenty.

Obě pohlaví rovnoměrně
Ženy jsou aktivnější na sociálních 
sítích, kampaň ale zasahuje pohlaví  
stejnoměrně.

60% z metropolí, 40% z kraje 
Všichni ale mají každodenní přístup k 
internetu, kde je realizovaná největší 
část kampaně.

80% návštěvníků jsou studenti
Zbývajících 20% jsou dospělí občané 
daného města a kraje.

NEJSME POVRCHNÍ



STUDUJ

• Kompozitní materiály

• Ekologii ve stavebnictví

• Oceňování

• Technologii sanace

• Ekonomiku stavebního 
průmyslu

• Laboratorní 
a experimentální metody

• Stavební hmoty a dílce

• a další…

• Technologii betonu

• Keramiku

• Maltoviny 

• Sklářství

• Dřevo

• Izolační materiály

• Plastické látky

• Lehké stavební látky



ON-LINE UMÍME

• On-line výuku veškerých odborných předmětů jsme 
zahájili okamžitě po uzavření VŠ.

• Reakce našich studentů? Spokojenost!

• Všechny odborné předměty byly vyučovány on-line
formou dle rozvrhu.

• V rámci on-line cvičení jsme studentům natáčeli
videa z experimentů, aby nepřišli o praktické 
ukázky.

S NÁMI TO ZVLÁDNETE



ON-LINE UMÍME



ON-LINE 
UMÍME
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• Zapoj se do výzkumných a vědeckých aktivit během studia

• Stůj u zrodu nových progresivních technologií a materiálů

• Pracuj s nejmodernějším přístrojovým vybavením při zpracování
své bakalářské a diplomové práce



• Řešíme a spolupracujeme s největšími podniky v oboru stavebnictví 
(Cemex, PREFA, SIKA, Wienerberger, YTONG, BASF, MAPEI, 
HeidelbergCement…) 

• …a nejen z oboru stavebnictví (ČEZ, E.ON, Innogy, aj.)

• Navaž kontakty a spolupracuj s firmami již během studia –
potencionální zaměstnavatel

• Podílej se na řešení tuzemských a mezinárodních projektů
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo dopravy, 
Grantové a technologické agentury ČR)

• Úspěšní absolventi ve vedení řady tuzemských i zahraničních firem

100% UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VE STAVEBNÍ PRAXI

SPOLUPRACUJ



CESTUJ
• Získej zkušenosti a přátele na partnerských univerzitách po celém světě

• Podporujeme a organizujeme zahraniční stáže a studijní pobyty

BELGIE Katholieke Hogeschool Brugge Oostende,

DÁNSKO DT University Lyngby

INDONESIE ITP Institute of Technology Bandug

ISLAND Reykjavík University

NĚMECKO Bauhaus-University Weimar, HeidelbergCement AG

NORSKO Norwegian University of Science and Technology

PORTUGALSKO University de Minho 

RAKOUSKO TU Wien

ŠPANĚLSKO University of Alicante

ŠVÝCARSKO Fachhochschule Basel

TAIWAN NPUST National Pingtung University of Science and Technology

VELKÁ BRITÁNIE University of Shefield 



CESTUJ

• Pojeď s námi na každoroční týdenní zahraniční exkurze a poznej
cizí země a kulturu (…Itálie, Španělsko, Francie, Dánsko, Litva…)

• Nenech si ujít možnost cestování se svými spolužáky

• Proč          co uvidíš na vlastní oči, nezapomeneš…   



CESTOVALI JSME I V ROCE 2020 A 2021

• Koronavirus nás přibrzdil, ale nezastavil nás!

• V září 2021 jsme vyrazili na tradiční

týdenní odbornou exkurzi, letos po krásách 

naší země s výjezdem do Polska 



STAŇ SE
• Ceněným stavebním inženýrem v rámci celé EU

• Specialistou v oboru stavebních hmot

• Manažerem výrobního nebo prováděcího
podniku

• Odborníkem na problematiku diagnostiky staveb
a sanací

• Špičkovým technologem

• Podnikatelem ve výrobě stavebních hmot

• Vědecko-výzkumným pracovníkem

• Auditorem



M-úspěšní

Ostatní absolventi na našem YouTube kanále

https://www.youtube.com/watch?v=oS3J_RQllEY&list=PL7KMUPoyMIwNIMsKcigoeKPO2E67hW4SA&index=1&ab_channel=Stavebn%C3%ADmateri%C3%A1lyOborem
https://www.youtube.com/watch?v=-To2EXAhOOk&list=PL7KMUPoyMIwNIMsKcigoeKPO2E67hW4SA&index=3&ab_channel=Stavebn%C3%ADmateri%C3%A1lyOborem
https://www.youtube.com/watch?v=1HipzrEDLsg&list=PL7KMUPoyMIwNIMsKcigoeKPO2E67hW4SA&index=5&ab_channel=Stavebn%C3%ADmateri%C3%A1lyOborem
https://www.youtube.com/watch?v=1uwfs3YazNY&list=PL7KMUPoyMIwNIMsKcigoeKPO2E67hW4SA&index=2&ab_channel=Stavebn%C3%ADmateri%C3%A1lyOborem
https://www.youtube.com/watch?v=JzYRFAD8ojo&list=PL7KMUPoyMIwNIMsKcigoeKPO2E67hW4SA&index=4&ab_channel=Stavebn%C3%ADmateri%C3%A1lyOborem
https://www.youtube.com/watch?v=oS3J_RQllEY&list=PL7KMUPoyMIwNIMsKcigoeKPO2E67hW4SA&index=1&ab_channel=Stavebn%C3%ADmateri%C3%A1lyOborem


BAV SE

• Pořádáme sportovní utkání mezi kantory a studenty o putovní pohár

• Užij si přátelskou atmosféru na M-párty





POZVÁNKA NA M-WORKSHOP

V úterý 2. 11. od 14:00 do 20:00

V laboratořích THD (D2)
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Nadpis slajdu

www.fce.vutbr.cz/thd

www.facebook.com/oborem

DĚKUJEM
za pozornost!
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