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JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ (JEZ)
OBOR 1:  JADERNÁ ENERGETICKÁ ZAŘÍZENÍ FS ČVUT

OBOR 2: STAVBY PRO ENERGETIKU FSV ČVUT

Jaderná energetická zařízení:

 Studijní program připravuje odborníky pro jadernou energetiku. Absolventi 
získají znalosti v oblasti návrhu, realizace a řízení současných jaderných 
elektráren a přehled v problematice nových pokročilých jaderných bloků, jejich 
výzkumu a vývoji tak aby byli schopni podílet se i na programech jejich výzkumu 
a vývoje. 

 Připravuje tak především odborníky pro návrh a provoz jaderného zařízení jako 
celku s důrazem na strojní problematiku (systémy jaderné bezpečnosti, 
technologie chlazení, materiály a jejich životnost, podpůrné technologie 
jaderných zařízení, problematika palivového cyklu). Zároveň je možné studovat i 
předměty klasické energetiky a tím získat celkový přehled o problematice 
energetiky. 

 Absolventi se uplatní ve výstavbě a provozování jaderných elektráren i ve 
výzkumu a vývoji nových pokročilých jaderných zařízení.

 Cílem studia je připravit absolventy se širokým průřezovým přehledem, kteří by 
měli najít uplatnění v konstrukci, projektování, výzkumu a vývoji a komplexně tak 
řešit současnou poptávku po inženýrech v tomto oboru.



Stavby pro energetiku

Obor připravuje především odborníky pro navrhování, výstavbu a provoz 

staveb energetických zařízení s důrazem na propojení problematiky 

stavebních konstrukcí a strojních zařízení (systémy jaderné bezpečnosti, 

technologie chlazení, materiály a jejich životnost, podpůrné technologie 

jaderných zařízení, problematika palivového cyklu). 

Studenti mají možnost studovat předměty klasických stavebních konstrukcí 

– navrhování betonových a ocelových konstrukcí, dynamiku, požární 

odolnost staveb, termohydrauliku, vodní hospodářství a zakládání a 

získávají potřebné znalosti o energetických zařízeních a provozech, které se 

stavebními konstrukcemi souvisí nebo je podmiňují. Zároveň mají možnost 

získat přehled o celkové problematice staveb v energetice.

Absolventi se uplatní ve výstavbě a provozování elektráren a ve výzkumu a 

vývoji nových pokročilých konstrukcí a materiálů pro energetiku.
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OTEVŘENÝ A UZAVŘENÝ PALIVOVÝ CYKLUS


