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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Masarykův ústav vyšších studií 

Kolejní 2637/2a, 160 00 Praha 6 

Příjmení, jméno ID Přihlášky Rozhodnutí 

Antalová Zuzana 1028 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Belenkova Yuliya 1017 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Beneš Stanislav 1026 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Bonnová Michaela 1088 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Boyarkin Ivan 1045 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Bushkov Denis 1080 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Čebiš Tomáš 1086 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Černý Lukáš 1091 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Davidová Claudia 1024 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Foltýnek Stanislav 1082 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Hartmannová Karin 1075 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Houserková Jana 1094 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Hrůzová Tereza 1071 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Chrastecká Nicolle 1096 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Jedličková Barbora 1038 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Kalandarishvili Ana 1077 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Kalizharov Damir 1095 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Kosinová Lucie 1048 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Král Matěj 1090 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Masalimova Dina 1031 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  
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Moravcová 
Vendula 1097 

přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Mudrák Matúš 1076 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Nekutova Kateřina 1073 
přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Roháčová Zuzana 1078 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Rybářová Lucie 1044 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Stočesová Klára 1079 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Škorpíková Lucie 1099 

přijat na obor Řízení regionálních projektů v rámci 
mimořádného kola přijímacího řízení  

Tětěruková Šárka 851 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Valtr Jan 1101 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

Vinařová Hana 1105 
nepřijat z důvodu naplnění kapacity oboru uchazeči s 
lepšími výsledky přijímací zkoušky 

 
 

 

 


