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F � Související v decká, výzkumná, vývojová, um lecká a dal�í tv r í innost 
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 
Informace o tv r í innosti vysoké �koly související se studijním oborem (studijním program)  
Studijní obor vychází z rozsáhlé výzkumné innosti, která je na pracovi�ti rozvíjena v rámci národních a mezinárodních projekt . Na zaji�t ní výuky se z fakulty stavební 
podílejí katedry matematiky, stavební mechaniky, katedry z oblasti navrhování konstrukcí a katedra hydrotechniky. Podle výsledk  hodnocení v dy, výzkumu a inovací na 
základ  schválení kone ných výstup  z Hodnocení  podle Metodiky hodnocení výsledk  výzkumných organizací a hodnocení výsledk  ukon ených program  byly Radou 
pro výzkum, vývoj a inovace pracovi�tím fakulty stavební VUT p iznány tyto výsledky: lánek v impaktovaném asopise � 220, lánek v sv tové databázi � 72, lánek v 
eském recenzovaném asopise � 567, kniha, kapitola v knize � 143, lánek ve sborníku � 210, patenty � 3, u�itný vzor, prototyp, realizovaný výsledek � 179, certifikovaná 

metodika � 166, software � 264, uplatn ná metodika, poloprovoz � 179 
Fakulta stavební pravideln  po ádá n kolik mezinárodních konferencí za rok. Z akcí za rok 2011a 2012 uvádíme: "XXIIIrd International CIPA Symposium", Mezinárodní 
konference "FIBRE CONCRETE 2011 - Technology, Design, Application", seminá  "Model Code 2010: Bond and anchorage of embedded reinforcement" 1. mezinárodní 
membránová konference,  studentská konference "NMM2012 - Konference Nano & Makro Mechanika 2012", konference "Voda a krajina", "International Conference on 
Boundary Element and Meshless Techniques",  konference "FOSS4G-CEE & Geoinformatics 2012"  
Dále jednotlivá pracovi�t  fakulty po ádají pravidelné výstavy, seminá e a workshopy, které jsou voln  p ístupné i pro studenty.  Fakulta ka�doro n  po ádá pro studenty adu 
sout �í, které jsou sou ástí fakultního kola SVO . Studenti bakalá ských a zejména navazujících magisterských studijních obor  mají mo�nost spolupracovat na e�ení 
výzkumných projekt  jako studentské v decké síly na katedrách. 
Do u ebního plánu jsou za azeny p edm ty oboru Jaderná energetická za ízení fakulty strojní. V decká, výzkumná a dal�í innost pracovi�   zapojených  do výuky t chto 
p edm t  jsou podrobn  uvedeny v soub �né �ádosti o prodlou�ení akreditace programu Jaderná energetická za ízení podávaných Fakultou strojní VUT v Praze 
P ehled e�ených grant  a projekt  (závazné jen pro magisterské programy) 
Pracovi�t  Názvy grant  a projekt  získaných pro v deckou, výzkumnou, um leckou a dal�í 

tv r í innost v oboru 
Zdroj Období 

 
Fakulta stavební - CIDEAS Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí C 2005 - 2011 
Katedra mechaniky GA 13-18652S Numerické modelování po�kození a transportních proces  v 

kvazik ehkých materiálech 
B 2013 - 2015 

Katedra mechaniky GAP105/10/1682 e�ení rozsáhlých hydro-termo-mechanických úloh pomocí 
adaptivní MKP 

B 2010 - 2012 

Katedra ocelových a d ev ných 
konstrukcí 

RFSR RFSRCT-2009-00021; FIDESC4 
Design of Joints to Composite Structures for Improved Fire Robustness 

A 2009 - 2012 

Katedra ocelových a d ev ných 
konstrukcí 

RFSR RFSRCT-2011-00030; FIDESC4 Fire Design of Steel Members with Welded 
or Hot-Rolled Class 4 Cross-Section 

A 2011 - 2014 

Katedra betonových a zd ných konstrukcí VG20132015114 U�ití vláknocementových kompozit  pro zvý�ení ochrany technické 
infrastruktury a obyvatelstva proti teroristickému útoku  

C 2013 - 2015 

Katedra betonových a zd ných konstrukcí GA 13-30441S - Studium chování betonu vystaveného extrémnímu zatí�ení A 2013 - 2015 
Fakulta stavební - CESTI TE01020168 Centrum pro efektivní a udr�itelnou dopravní infrastrukturu  A 2013 -2019 

 




