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Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce 

Bakalářské studium 

Studijní program Jaderné inženýrství 

Povinné předměty: 

Úvod do jaderného inženýrství 

(zahrnuje zejména předměty 16UJRF1, 16ZDOZ1, 17JARE, 02MECH, 02VOAF, 02ELMA, 02TER) 

- Základní fyzikální veličiny, jejich dynamika a role v makrosvětě a mikrosvěte, obecné 

pohybové rovnice mechaniky, vlnění a elektřiny a magnetismu, zákony zachovaní 

fyzikálních veličin, pojem fyzikálního pole (gravitační, elektrické a magnetické pole) 

- Speciální teorie relativity, postuláty a důsledky pro fyziku mikrosvěta (hmotnost, hybnost a 

energie, transformace času a souřadnic) 

- Vlnově-korpuskulární dualismus, elektromagnetické vlny, základní modely a 

charakteristiky atomových jader 

- Povaha tepla, termodynamicky popis makroskopických systémů, termodynamické zákony 

a jejich důsledky 

- Veličiny a jednotky pro popis zdrojů ionizujícího záření, pole záření a účinků záření na látku 

- Interakce přímo-ionizujícího záření s látkou (včetně veličin k jejich popisu) 

- Interakce nepřímo-ionizujícího záření s látkou (včetně veličin k jejich popisu) 

- Jaderná elektrárna s tlakovodním reaktorem, základní koncepce, vývoj a vyhlídky 

tlakovodních reaktorů, jaderné zdroje v ČR 

- Členění jaderných reaktorů do generací, jaderné reaktory generace II/III+, úloha jaderné 

energie v dlouhodobém výhledu, jaderné reaktory generace IV, malé modulární reaktory 

- Principy zajišťování bezpečnosti jaderných zařízení a legislativní rámec 

 

Volitelné předměty: 

Dozimetrie a radiační ochrana 

(zahrnuje zejména předměty 16ZDOZN2, 16RAON) 

- Rovnováha nabitých částic 

- Veličiny dozimetrie, mikrodozimetrie a radiační ochrany 

- Stínění ionizujícího záření 

- Principy měření dozimetrických veličin 

- Základy teorie ionizace v dutině 

- Zdroje ionizujícího záření 

- Biologické účinky ionizujícího záření a epidemiologie 

- Principy a metody stanovení expozic z externího a interního ozáření 

- Modely šíření v radiační ochraně 

- Systém radiační ochrany 

Jaderná fyzika a detekce ionizujícího záření 

(zahrnuje zejména předměty 16UJRF2, 16DETE) 

- Obecné vlastnosti radioaktivní přeměny 

- Vlastnosti a typy jaderných reakcí 

- Přírodní radioaktivita, přeměnové řady 
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- Štěpení jader a termojaderná reakce 

- Parametry detektorů, obecné principy detekce záření 

- Plynové detektory 

- Fotonásobiče, fotodiody a další fotodetektory 

- Anorganické scintilační detektory 

- Organické scintilační detektory 

- Polovodičové detektory 

 

Úvod do fyziky jaderných reaktorů 

(zahrnuje zejména předměty 17NFYZ, 17RFYZ, 17ENF) 

- Nereaktorové zdroje neutronů, jejich vlastnosti, význam a aplikace 

- Zpožděné neutrony, jejich vlastnosti, význam, detekce a aplikace 

- Tvorba a úprava neutronových polí a svazků, experimenty na neutronových svazcích  

- Neutronové interakce, reakční rychlost a účinný průřez, hustota toku neutronů, Dopplerův 

efekt, vztažné soustavy 

- Zpomalování neutronů, Maxwellovo spektrum neutronů tepelných energií, spektrum 

okamžitých neutronů v jaderných reaktorech 

- Aplikace neutronové fyziky, reaktorové zdroje neutronů, štěpení jaderného paliva 

- Bilance neutronů v reaktoru, koeficient násobení, rozdělení energií neutronů v reaktoru 

- Fickův zákon, formulace difuzní teorie, podmínky platnosti a řešení pro zdroje v 

homogenním prostředí 

- Aplikace difuzní teorie na homogenní jaderné reaktory, kritičnost, reflektor a srovnání s 

heterogenními reaktory 

- Zobecněná difuzní teorie, využití vlastních funkcí při řešení difuzní rovnice 

 

Konstrukce jaderných reaktorů 

(zahrnuje zejména předměty 17JARE, 17KOJE, 17TEMT, 17STJE, 02TSFA) 

- Hlavní konstrukční charakteristiky jaderného bloku, jeho hlavní komponenty a systémy 

- Komponenty dalších technologických systémů jaderného bloku, elektrická zařízení a 

vyvedení výkonu jaderné elektrárny 

- Jaderná elektrárna s tlakovodním reaktorem. Porovnání západních PWR s reaktory VVER, 

porovnání VVER-440 a VVER-1000. 

- Varné reaktory, RBMK, rychlé množivé a vysokoteplotní reaktory: koncepce, dosavadní 

vývoj a vyhlídky. 

- Termodynamika vody a vodní páry a její aplikace v energetice 

- Základní rovnice dynamiky tekutin a jejich použití 

- Proudění reálných tekutin 

- Sdílení tepla vedením 

- Konvekce při laminárním a turbulentním proudění 

- Sdílení tepla s fázovou změnou 

 


