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Ing. Kamil Řehák započal s doktorandským studiem 1. 9. 2010.  Během prvního roku studia absolvoval 
čtyři* zkoušky, převážně s výborným prospěchem. Po prvním ročníku studia odjel na studijní pobyt na 
Norwegian University of Science and Technology v Trondheimu v Norsku. V rámci studijního pobytu 
absolvoval předměty Biomechanics, Fracture Mechanics, Methods of Linquistics. Předměty 
Biomechanics  a Fracture Mechanics byly zakončeny zkouškou.  
Během 11měsíčního pobytu Ing. Kamil Řehák spolupracoval na dvou projektech univerzity 
v Trondheimu zabývajících se určováním mechanických vlastností zlomeniny králičí kosti v průběhu 
hojení a tvorbou výpočtového modelu aortálního oblouku. Na těchto projektech doktorand pracoval  i 
po návratu do České republiky. Na základě této spolupráce byly publikovány dva články na 
konferencích (Local Mechanical Properties 2013, Engineering Mechanics 2014). 
 
Během prvního roku studia se Ing. Kamil Řehák zapojil do pedagogické činnosti, a to v předmětech 
Statika a Pružnost a pevnost I. V průběhu doktorského studia byl vedoucím jedné bakalářské práce    a 
8 bakalářských prací oponoval. V prvním roce doktorského studia se Ing. Kamil Řehák také zapojil do 
vědecké činnosti ÚMTMB.  
V rámci doktorského studia se aktivně zúčastnil čtyř konferencí (Velké Bílovice 2011, Engineering 
Mechanics 2011, Local Mechanical Properties 2013, Engineering Mechanics 2014). Prezentované 
příspěvky byly publikované ve sbornících uvedených konferencí. 
 K dnešnímu dni je autorem nebo spoluautorem 11 příspěvků ve sbornících a 3 recenzovaných článků 
z oblasti biomechaniky.  
Během doktorského studia se zapojil do řešení 4 juniorských projektů specifického výzkumu na FSI VUT 
v Brně, přičemž u jednoho z projektů byl hlavním řešitelem. 
 
Od roku 2015 je Ing. Kamil Řehák výzkumným pracovníkem na Ústavu automobilního a dopravního 
inženýrství FSI VUT v Brně. Na ÚADI se podílel a podílí na řešení konkrétních projektů (TAČR Alfa 
TA04030454, TAČR Alfa TA03011378, TAČR Epsilon TA137S02000) z oblasti automobilní techniky a 
kolejových vozidel. Je členem nově vytvořeného řešitelského kolektivu projektu zaměřeného na 
Specifické spojky s prodlouženou životností pro převodová ústrojí kolejových vozidel, který  započne v 
roce 2018.  
V rámci působení na ÚADI  se Ing. Kamil Řehák podílí na výuce předmětu Vibrace a hluk. Z oblasti 
automobilní techniky je Ing. Kamil Řehák autorem nebo spoluautorem 15 příspěvků ve sbornících a 3 
článků v impaktovaných časopisech. Byl spoluorganizátorem 21. mezinárodní konference 
VIBROENGINEERING 2016 konané v Brně.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 14.12.2017                                                                           doc. Ing. Zdeněk Florian, CSc. 
 
 
*Zkouška z Teorie modelování a experimentu byla zapsaná až po návratu ze studijního pobytu. 
 

 


