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Ba � Charakteristika studijního programu a jeho obor , pokud se na obory lení 
Vysoká �kola eské vysoké u ení technické v Praze 
Sou ást vysoké �koly Fakulta stavební 
Název studijního programu Jaderná energetická za ízení 
Název studijního oboru Stavby pro energetiku 
Garant studijního oboru Prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc. 
Zam ení na p ípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

není 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

Navazující magisterský studijní obor Stavby pro energetiku roz�í í nabídku obor  v rámci  druhého stupn  
vysoko�kolského studia vycházejícího z doporu ení Bolo ské deklarace. Obor je zam en na stavby pro 
energetiku s d razem na problematiku jaderné energetiky. Studijní plán je rozd len do ty  semestr , ka�dý v 
hodnot  30 ECTS.  Úvodní t i semestry  studia zahrnují seminá e a ro níkové projekty s d razem na individuální 
p ístup ke studiu. Tyto formy výuky p edstavují individuální projekty zpracované pod dohledem  profesor , 
p ípadn  rozvojový projekt ve spolupráci s pr myslem v konkrétní aplika ní oblasti. Poslední semestr je v nován 
diplomové práci. 

VUT v Praze tímto studijním oborem roz�í í nabídku studijních mo�ností o nový obor, který  navazuje na 
stávající studijní program na fakult  strojní, kde se p edm ty jaderných energetických za ízení vyu ují. Jedná se o 
syntézu a roz�í ení sou asných kapacit pro výchovu  in�enýr , které by pokrylo o ekávanou budoucí poptávku po 
in�enýrech schopných navrhovat a provozovat stavební ásti  v energetice. ást u ebního plánu oboru tvo í 
p edm ty oboru Fakulty strojní, kde se na výuce podílí té� Fakulta jaderná a fyzikáln  in�enýrská, pro ást výuky 
byli zaji�t ni té� odborníci z praxe. Kontakt mezi studenty a odborníky z praxe je vnímán jako klí ový pro 
úsp �né uplatn ní budoucích absolvent . Ú ast odborník  z praxe se p edpokládá i p i konzultacích diplomových 
prací, budou té� zváni do komisí státních záv re ných zkou�ek.  

Hlavním cílem studijního oboru Stavby pro energetiku je vzd lávání odborník  v oblasti  výstavby za ízení pro 
výrobu elekt iny a tepla, zejména jaderných. Absolventi získají znalosti v oblasti návrhu, realizace a  provozu 
stavebních konstrukcí v návaznosti na ízení sou asných elektráren (nejen jaderných) a p ehled v problematice 
nových pokro ilých za ízení, jejich výzkumu a vývoji tak, aby byli schopni podílet se na provozu jejich 
stavebních sou ástí. 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Obor p ipravuje p edev�ím odborníky pro navrhování, výstavbu a provoz staveb energetických za ízení 
s d razem na propojení problematiky stavebních konstrukcí  a strojních za ízení (systémy jaderné bezpe nosti, 
technologie chlazení, materiály a jejich �ivotnost, podp rné technologie jaderných za ízení, problematika 
palivového cyklu). Studenti mají mo�nost studovat p edm ty klasických stavebních konstrukcí � navrhování 
betonových a ocelových konstrukcí, dynamiku, po�ární odolnost staveb, vodní hospodá ství a zakládání a 
získávají pot ebné znalosti o energetických za ízeních a provozech, které se stavebními konstrukcemi souvisí 
nebo je podmi ují. Zárove  mají mo�nost získat p ehled o celkové problematice staveb v energetice.  

Absolventi se uplatní ve výstavb  a provozování elektráren a ve výzkumu a vývoji nových pokro ilých 
konstrukcí a materiál  pro energetiku. 

Cílem studia je p ipravit absolventy se �irokým pr ezovým p ehledem, kte í by m li najít uplatn ní v 
projektování, výzkumu a vývoji a komplexn  tak e�it sou asnou naléhavou poptávku po in�enýrech v oboru 
staveb energetických za ízení. 

 
Charakteristika zm n od p edchozí akreditace (jen v p ípad  prodlou�ení platnosti akreditace) 
Stávající akreditovaný navazující magisterský studijní program  N3951 Fakulty strojní VUT v Praze (nyní 
�ádost o prodlou�ení akreditace) se roz�í í o obor Stavby pro energetiku, uskute ovaný na Stavební fakult  

VUT v Praze. 

Po et p ijímaných uchaze  ke studiu 
v akademickém roce 
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Bb � Prostorové, informa ní a p ístrojové zabezpe ení studijního programu 
Vysoká �kola eské vysoké u ení technické v Praze 
Sou ást vysoké �koly Fakulta stavební 
Název studijního programu Jaderná energetická za ízení 
Název studijního oboru Stavby pro energetiku 
Místo uskute ování studijního 
oboru 

Praha 

Prostorové zabezpe ení studijního programu 
Budova ve vlastnictví V� ano Budova v nájmu � doba platnosti nájmu  
Informa ní a p ístrojové zabezpe ení studijního programu 

Studijní program je zabezpe en studijní literaturou z oblasti stavebního in�enýrství souvisících obor  nosných 
konstrukcí, materiálového a vodohospodá ského in�enýrství, technologie staveb a managementu ve stavebnictví 
v Úst ední knihovn  VUT a literaturou Národní technické knihovny, které se ob  nacházejí v kampusu 
univerzity v budov  NTK. Dostupnost výpo etní techniky je zabezpe ena fakultními po íta ovými u ebnami a 
specializovanými po íta ovými u ebnami a laborato emi. Studenti mají mo�nost aktivn  vyu�ívat výkonné 
oborové servery s opera ními systémy MS Windows a GNU/Linux. Pracovi�t  p íslu�ných kateder jsou vybavena 
po íta ovými u ebnami s kvalitní výpo etní technikou a pot ebným simula ním a grafickým softwarem. 

Ve ejným informa ním zdrojem v oboru jsou také materiály fakulty - v t�ina stávajících p edm t  má p edná�ky 
pro studenty vystavené na internetu, k dispozici jsou té� skripta (jak na p edná�ky, tak na cvi ení a laborato e), 
pro nové p edm ty jsou výukové pom cky p ipravovány. 

Fakulta stavební je vybavena 3 experimentálními centry (konstrukce a materiály, vodohospodá ské in�enýrství, 
geotechnika) a n kolika výukovými laborato emi. 

Výuka p edm t  oboru zaji� ovaná fakultou strojní je zaji�t na vybavením i pom ckami pro studenty. V díl ích 
p edm tech a ástech výuky je zaji�t na spolupráce mezi fakultami stavební a strojní a té� spolupráce se 
specializovanými v deckovýzkumnými pracovi�ti a praxí. 

 


	akre_JEZ_1608_1 5.pdf
	akre_JEZ_1608_1 6.pdf



