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Název
Signatura Obhajoba dis.p. Obor
Cena stavebního podniku v závislosti na riziku dodávek
B-DIS 360 3.4.2012
MGS
Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla
B-DIS 401 13.12.2012
MGS
Inovace a ochrana průmyslového vlastnictví ve stavebnictví
B-DIS 402 13.12.2012
MGS
Nedestruktivní metody zkoušení - nástroj pro hodnocení betonů s lehkým kamenivem zabudovaných v konstrukci
B-DIS 403 20.12.2012
FMI
Odhad ztrát lidských životů při povodni
B-DIS 404 9.11.2012
VHS
Operativní předpovědi odtoku vody z povodí za povodňových situací ze stochasticky popsaných předpovědí srážek
B-DIS 361 9.3.2012
VHS
Akustika malých vzduchotechnických zařízení a eliminace nepříznivých účinků hluku
B-DIS 362 16.2.2012
PST
Modelování ceny stavebního díla v závislosti na reálných smluvních vztazích
B-DIS 405 13.12.2012
MGS
Technologie výroby nových spékaných kameniv
B-DIS 363 26.3.2012
FMI
Určení pravděpodobnosti ztráty stability sypané hráze pomocí indexu spolehlivosti
B-DIS 364 9.3.2012
VHS
Modifikace vlastností páleného vápna
B-DIS 365 21.5.2012
FMI
Využití prostorových náhodných polí při řešení úloh proudění podzemní vody
B-DIS 406 9.11.2012
VHS
Hydraulické poměry v předpolí hrázového přelivu
B-DIS 407 9.11.2012
VHS
Experimentální a pravděpodobnostní analýza provozní spolehlivosti kolesového rypadla SCHRS 1320/4x30
B-DIS 366 26.3.2012
KDS
Experimentální měření valivého hluku v silniční dopravě
B-DIS 367 4.5.2012
KDS
Ekonomický efekt stavebního využití vedlejších produktů vzniklých při spalování uhlí
B-DIS 408 13.12.2012
MGS
Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů
B-DIS 409 20.12.2012
FMI
Srážkové-odtokové scénáře pro návrh městského odvodnění
B-DIS 368 24.2.2012
VHS
Kotevní oblasti vnitřních nekovových výztuží
B-DIS 369 18.6.2012
KDS
Vliv podpražcových podložek na kvalitu kolejové jízdní dráhy
B-DIS 410 23.11.2012
KDS
Modifikace a aplikace injektážních hmot s využitím odpadních surovin
B-DIS 370 26.3.2012
FMI
Energeticky soběstačná farma s využitím bioplynu a simulací teplotních podmínek
B-DIS 371 3.5.2012
PST
Lávky pro pěší tvořené plochým obloukem
B-DIS 411 23.11.2012
KDS
Vliv teplotního pole zemin na stavební konstrukce
B-DIS 372 28.8.2012
PST
Modifikace vlastností a zvyšování trvanlivosti cementotřískových desek aplikací druhotných surovin
B-DIS 373 27.2.2012
FMI
Vnitřní prostředí budov - elektroiontové mikroklima
B-DIS 374 31.1.2012
PST
Hluk a vibrace v obytných a občanských budovách od výtahových zařízení
B-DIS 397 1.10.2012
PST
Využití simulačních a optimalizačních metod pro návrh systémů znovuvyužití odpadních vod
B-DIS 375 24.2.2012
VHS
Řešení nelineárních dynamických úloh s důrazem na aeroelasticitu
B-DIS 376 18.6.2012
KDS
Rozvoj nových metod v radiační defektoskopii
B-DIS 377 18.6.2012
KDS
Vliv nejistot při stanovení členů reálné průtokové řady průměrných měsíčních průtoků na vypočtené hodnoty zásobního
B-DIS 378
objemu
9.3.2012
nádrže
VHS
Optimalizace procesu sintrace sklosilikátových materiálů při využití druhotných surovin
B-DIS 379 26.3.2012
FMI
Automatizace řešení zásobní funkce vodohospodářské soustavy
B-DIS 412 14.12.2012
VHS
Vliv dopravy odpadní vody na její kvalitu a kvantitu
B-DIS 380 24.2.2012
VHS
Vliv obkladových panelů z nepálené hlíny na tepelně-vlhkostní mikroklima podkroví
B-DIS 381 31.1.2012
PST
Vývoj polymery modifikovaných hmot pro podlahové konstrukce s využitím druhotných surovin
B-DIS 382 27.2.2012
FMI
Modelování sálavé složky mikroklimatu budov
B-DIS 383 16.2.2012
PST
Aspekty určení lomových parametrů pokročilých cementových kompozitů pro modelování odezvy kvazikřehkých
B-DIS
stavebních
384 26.3.2012
prvků
KDS
Statistické aspekty moderních kompozitních materiálů
B-DIS 385 4.5.2012
KDS
Optimalizace pozice okna v obvodové stěně z hlediska tepelné techniky
B-DIS 386 28.8.2012
PST
Volumetrická kvantifikace projevů vodní eroze a jejich vliv na komplex vybraných půdních charakteristik
B-DIS 387 20.4.2012
VHS
Riziková analýza vodárenských čerpacích stanic
B-DIS 388 40991
VHS
Fyzikální a matematické modelování proudění na bezpečnostních přelivech přehrad s kruhově zaoblenou korunou
B-DIS 413 41257
VHS
Studium objemových změn samonivelačních podlahových hmot z hlediska jejich konečné objemové stability, veB-DIS
vazbě389 41050
FMI
Studium materiálových vlastností vybraných stavebních konstrukcí v objektech s řízenou vnitřní teplotou
B-DIS 390 41050
FMI
Modelování distribuce vzduchu v systémech vytěsňovacího větrání
B-DIS 391 41149
PST
Solidifikace nebezpečných odpadů
B-DIS 392 40966
FMI
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