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Potřebujeme si vychovat odborníky, řekl
vicepremiér Havlíček v Dukovanech
28.8.2020

Odborné kurzy pro zaměstnance dotčených orgánů
podílejících se na povolovacích procesech NJZ EDU II
28.6.2021 V rámci zefektivnění přípravy a realizace výstavby
nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, MPO ve
spolupráci s ČVUT připravilo týdenní vzdělávací kurz pro ty,
kdo se na tomto procesu podílejí.

Odborné kurzy pro zaměstnance dotčených orgánů
podílejících se na povolovacích procesech NJZ EDU II
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V rámci zefektivnění přípravy a realizace výstavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, MPO ve spolupráci
s ČVUT připravilo týdenní vzdělávací kurz pro ty, kdo se na tomto procesu podílejí.

•
MPO ve třetím červnovém týdnu 2021 uspořádalo základní odborný kurz pro zaměstnance dotčených orgánů
podílejících se na povolovacích procesech, nazvaný projekt Mozaika. Týdenní kurz byl koncipován jako celek
základní odborné přípravy, každý den byl zaměřen na jinou oblast problematiky. Jednotlivé bloky, resp. dny kurzu
měly rozdílná zaměření např. Schvalovací proces a legislativní rámec výstavy NJZ, Projekt výstavby NJZ
v Dukovanech a další. Podařilo se zajistit široké spektrum velmi kvalifikovaných přednášejících.
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Na přednáškách a přípravě podkladových materiálů se podíleli:
Jaderní veteráni, spolek;
České vysoké učení technické v Praze, fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská;
Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií;
Západočeská univerzita v Plzni, fakulta strojí a fakulta elektrotechnická;
Státní úřad pro jadernou bezpečnost;
Ministerstvo pro místní rozvoj;
Elektrárna Dukovany II, a. s.
ČEPS, a.s.
Ministerstvo průmyslu a obchodu
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European Nuclear Education Network, (ENEN)

Na bezpečnost a současně zabezpečení jaderných
zařízení se zaměřuje nový obor Fakulty jaderné a
fyzikálně inženýrské ČVUT
• Připravit odborníky na bezpečnost a současně
zabezpečení jaderných zařízení ve všech jejích ohledech
je hlavní cíl nového doktorského studijního programu
Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI).
Vytvořila ho Katedra jaderných reaktorů (KJR) ve
spolupráci s Katedrou dozimetrie a aplikace ionizujícího
záření (KDAIZ), Katedrou jaderné chemie (KJCH)
a Katedrou informační bezpečnosti Fakulty informačních
technologií ČVUT v Praze (FIT).

Studijní programy
BS:

Radiologická technika
NMS: Radiologická fyzika

BS:

Vyřazování jaderných zařízení z provozu
NMS: Vyřazování jaderných zařízení z provozu

BS:

Jaderné inženýrství
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
Jaderné reaktory
Radioaktivita v životním prostředí

NMS:

Jaderné inženýrství
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
Jaderné reaktory

BS a NMS:

Vyřazování jaderných zařízení z
provozu
Společné studium tří kateder, unikátní studijní
obor, uplatnění v zahraničí

BS:

Jaderné inženýrství

zaměření:
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření
Jaderné reaktory
Radioaktivita v životním prostředí

NMS:

Jaderné inženýrství

zaměření:
Aplikovaná fyzika ionizujícího záření Jaderné
reaktory

Co to všechno zahrnuje
Výpočetní metody v praxi
Modelování průchodu částic
Částicová fyzika
Radiační ochrana
Radiobiologie
Dozimetrie a detekce záření
Využití radioaktivních látek ve vědě a průmyslu
Studium památek
Monitorování životního prostředí
Dávky leteckému personálu
Vývoj nových materiálů a přístrojů
………………….

ENEN
• The European Nuclear Education Network (ENEN) as Host
Organization and in collaboration with the International Atomic
Energy Agency (IAEA), is organizing a Virtual Nuclear Energy
Management (NEM) School that is scheduled to take place from 22
November to 3 December, 2021 ONLINE
•
• Objectives
• Raise participants’ awareness about recent developments in
nuclear energy
• Broaden participants’ understanding of key issues and challenges
associated with nuclear energy
• Introduce participants to leadership and managerial competencies
needed to successfully run a nuclear power programme

Goals of CHERNE
- to share competencies and
facilities in organising
teaching activities for their
students, mainly at the
Master level

FULL MEMBERS.
Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Valencia (Spain),
Institut Supérieur Industriel de Bruxelles (ISIB) - (Belgium),
University of Hasselt, Diepenbeek (Belgium),
University of Applied Sciences Aachen, Jülich Campus (Germany), Instituto
Superior Tecnico (IST), Lisboa (Portugal),
Czech Technical University in Prague (Czech Republic),
Facoltà d'Ingegneria, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (Italia),
National Technical University of Athens (Greece),
Universidad de Salamanca, (Spain),
Aristotle University of Thessaloniki (Greece)

• Děkuji za pozornost

