


• Obor s více než 60letou tradicí 

 

• Od roku 1998 název Stavebně materiálové inženýrství 

Jsme exkluzivně JEDINÝ OBOR V ČR zaměřený na 

stavebně materiálové inženýrství 



MATERIÁL – ZÁKLAD KAŽDÉ STAVBY 

• Staň se designérem stavebních hmot 

• Získej zkušenosti a znalosti nejnovějších HI-TEC materiálů 

• Buď specialista na stavební materiály 

• Jsme ECO-FRIENDLY, inovujeme, podporujeme obnovitelné 
zdroje 

• Přeměňujeme a recyklujeme odpad na nové stavební výrobky 

• Využívej nanotechnologie ve stavebnictví 



BETON DŘEVO 

KERAMIKA IZOLAČNÍ MATERIÁLY 

CEMENT, SÁDRA 

LEHKÉ STAVEBNÍ LÁTKY 

DOBA PLASTOVÁ 



Cílovka je 18-26 

S přesahy zasahujeme 15-40 let  

Akce se v průběhu let stala 

navštěvovanou také neaktivními 

studenty. 

Obě pohlaví rovnoměrně 

Ženy jsou aktivnější na sociálních 

sítích, kampaň ale zasahuje pohlaví  

stejnoměrně. 

60% z metropolí, 40% z kraje  

Všichni ale mají každodenní přístup k 

internetu, kde je realizovaná největší 

část kampaně. 

80% návštěvníků jsou studenti 

Zbývajících 20% jsou dospělí občané 

daného města a kraje. 

NEJSME POVRCHNÍ 



STUDUJ 

• Technologii betonu 

• Keramiku 

• Maltoviny  

• Sklářství 

• Dřevo 

• Izolační materiály 

• Plastické látky 

• Lehké stavební látky 

• Kompozitní materiály 

• Ekologii ve stavebnictví 

• Oceňování 

• Technologii sanace 

• Ekonomiku stavebního 
průmyslu 

• Laboratorní a 
experimentální metody 

• Stavební hmoty a dílce 

• a další… 



• Řešíme a spolupracujeme s největšími podniky v oboru 
stavebnictví (Cemex, PREFA, SIKA, Wienerberger,  
YTONG, BASF, MAPEI, HeidelbergCement…) 

 

• Navaž kontakty a spolupracuj s firmami již během studia – 
potenciální zaměstnavatel 

 

• Úspěšní absolventi ve vedení řady tuzemských i zahraničních 
firem 

• 100% UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ VE STAVEBNÍ PRAXI 

SPOLUPRACUJ 



• Podílej se na řešení tuzemských a mezinárodních projektů 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu, Grantové a technologické 
agentury ČR…) 

 

• Využívej vybavení laboratoří k rozvoji osobního talentu 

 

• Podporujeme kreativitu, nové nápady a myšlenky 

SPOLUPRACUJ 



• Získej zkušenosti a nové přátele na partnerských univerzitách po 
celém světě 

• Podporujeme zahraniční stáže a studijní pobyty 

 

 

 

SPOLUPRACUJ 

BELGIE  Katholieke Hogeschool Brugge Oostende, 

DÁNSKO  DT University Lyngby 

INDONESIE ITP Institute of Technology Bandug 

ISLAND  Reykjavík University 

NĚMECKO  Bauhaus-University Weimar, HeidelbergCement AG 

NORSKO  Norwegian University of Science and Technology 

PORTUGALSKO University de Minho  

RAKOUSKO TU Wien 

ŠPANĚLSKO              University of Alicante 

ŠVÝCARSKO Fachhochschule Basel 

TAIWAN  NPUST National Pingtung University of Science and Technology 

VELKÁ BRITÁNIE University of Shefield  



• Zapoj se do výzkumných a vědeckých aktivit během studia 

• Stůj u zrodu nových progresivních technologií a materiálů 

• Pracuj s nejmodernějším přístrojovým vybavením při 
zpracování své bakalařské a diplomové práce 

 



CESTUJ 

• Pojeď s námi na týdenní zahraniční exkurze a poznej cizí země  
a kulturu (…Itálie, Španělsko, Francie, Dánsko, Litva…) 

• Nenech si ujít možnost cestování se svými spolužáky 



BAV SE 

• Pořádáme sportovní utkání mezi kantory a studenty o Pohár THD 

• Užij si přátelskou atmosféru na M-párty 

 



STAV SE 

• Atrium budovy D3, před 
posluchárnou D 182 

• Poznej absolventy našeho 
oboru 

• Setkej se svým budoucím 
zaměstnavatelem 

 



STAVEBNĚ MATERIÁLOVÉ 

INŽENÝRSTVÍ 

www.fce.vutbr.cz/thd 

www.facebook.com/oborem 



Nadpis slajdu 


