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Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce 

Navazující magisterské studium 

Studijní program Jaderné inženýrství 

Povinné předměty: 

Jaderné inženýrství v praxi 

(zahrnuje zejména předměty 16APIZ1, 16APIZ2, 17JBEZ, 16MEIZ) 

- Základní principy a vybrané aplikace jaderně-fyzikálních metod 

- Aplikace ionizujícího záření v průmyslu 

- Rentgenová fluorescenční analýza 

- Diagnostika materiálů pomocí iontových svazků 

- Synchrotronové záření – tvorba, vlastnosti a využití 

- Základní principy jaderné bezpečnosti, legislativní rámec pro hodnocení bezpečnosti 

- Hodnocení jaderné bezpečnosti a lidský faktor 

- Klasifikace událostí na jaderných zařízeních a analýza vybraných událostí 

- Primární a sekundární metody měření aktivity 

- Metrologie neutronů a standardizace dozimetrických veličin 

 

 

Volitelné předměty: 

Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření 

(zahrnuje zejména předměty 16MERV, 16SPD, 17PENF) 

- Napěťové a nábojové citlivé předzesilovače 

- Spektroskopické zesilovače 

- Časová měření - koincidence/antikoincidence 

- Měření amplitud (digitalizace) impulsních signálů 

- Mnohokanálové analyzátory 

- Modulové systémy instrumentace NIM, CAMAC, VME 

- Zpracování a záznam údajů 

- Spektrometrie záření alfa a beta 

- Spektrometrie neutronů 

- Spektrometrie záření gama a X 

 

Jaderná a radiační fyzika 

(zahrnuje zejména předmět 16PPJRF) 

- Atomové jádro a jeho kvantové charakteristiky 

- Modely atomových jader 

- Charakteristiky a mechanismy interakce nabitých částic s látkou 

- Charakteristiky a mechanismy interakce nenabitých nabitých částic s látkou 

- Průchod svazků částic materiálem 

- Radioaktivní přeměna atomového jádra a její mechanismy 

- Přírodní radioaktivita, kosmické záření 

- Průběh a mechanismy jaderných reakcí  
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- Produkce radionuklidů, transurany 

- Standardní model mikrosvěta 

 

Výpočetní metody v radiační fyzice 

(zahrnuje zejména předměty 16MCRF, 16MMM) 

- Matematický a statistický základ metody Monte Carlo, náhodné a pseudonáhodné 

generátory 

- Modelování transportu nenabitých částic 

- Modelování transportu nabitých částic 

- Metody popisu geometrického uspořádání modelu, popis zdrojového členu 

- Metody skórování a konverze výsledků na dozimetrické veličiny 

- Statistické vyhodnocení spolehlivosti výsledků modelování metodou Monte Carlo 

- Metody zefektivnění simulací transportu záření (metody redukce variance) 

- Stanovení odezev a matic odezev detektorů, konvoluce s funkcí energetického rozlišení 

- Vyhodnocování spekter (metody nalezení píků, stanovení ploch píků a 

unfoldingu/dekonvoluce spekter) 

- Aplikace numerických metod v radiační ochraně, výpočty stínění 

 

Fyzika jaderných reaktorů 

(zahrnuje zejména předměty 17FAR, 17KID, 17SMRF, 17DERF) 

- Odvození a využití transportní teorie v reaktorové fyzice 

- Jaderná data v reaktorové fyzice, jejich validace a verifikace a zohlednění efektu 

samostínění 

- Poruchová teorie a její využití v reaktorové fyzice 

- Rovnice bodové kinetiky nulového reaktoru, použité předpoklady, význam jednotlivých 

členů 

- Základní charakteristiky (odezvy) jaderného reaktoru a jejich praktické dopady na kinetiku 

nulového reaktoru 

- Zpětné vazby v jaderném reaktoru, principy jejich působení a důsledky pro dynamiku 

jaderného reaktoru 

- Princip metody Monte Carlo, analogová a neanalogová metoda, srovnání s 

deterministickými metodami 

- "Náhodná procházka" při simulaci životního cyklu neutronů v jaderném reaktoru 

- Výpočty vyhoření jaderného paliva a příprava makroskopických dat pro celozónové 

výpočty 

- Zdroj nejistot numerických výpočtů v jaderných datech a analýza citlivosti koeficientu 

násobení  

 

Konstrukce jaderných reaktorů 

(zahrnuje zejména předměty 17MECH, 17NJZ, 17THNAR, 17TMNAP) 

- Konstrukce jaderného paliva 

- Zirkoniové slitiny jako palivové pokrytí 

- Chování palivového proutku při nominálním provozu a havarijních stavech 

- Lehkovodní reaktory generace III/III+ (PWR - projekty EPR, AP-1000, MIR-1200, BWR - 

projekt ABWR) 

- Jaderné reaktory IV. generace. Cíle reaktorů generace IV. Systémy VHTR, SFR, LFR, GFR, 

SCWR, MSR 

- Malé a modulární reaktory, urychlovačem řízené systémy. Motivace pro vývoj, možnosti 

uplatnění, základní koncepce, současný stav. 

- Bezpečnostní a provozní kritéria jaderného paliva 

- Pokročilé typy jaderných paliv pro lehkovodní reaktory 

- Temohydraulika aktivní zóny a možnosti jejího řešení 

- Subkanálová analýza 
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Bezpečnost a provoz jaderných zařízení 

(zahrnuje zejména předměty 17BEZ, 17PRF, 17BAJZ, 17HAV) 

- Ochrana do hloubky a přístupy k hodnocení jaderné bezpečnosti 

- Využití provozních zkušeností a poučení z analyzovaných nehod a havárií 

- Bezpečnostní aspekty různých typů energetických reaktorů a výzkumných reaktorů 

- Dlouhodobá kinetika - změny v palivu v průběhu vyhořívání a vyhoření paliva 

- Střednědobá kinetika - vliv absorbátorů a štěpných produktů na provoz aktivní zóny 

- Návrh a provoz aktivní zóny tlakovodního reaktoru 

- Využití iniciačních událostí, základních projektových podmínek a rozšířených projektových 

podmínek v bezpečnostních analýzách jaderných reaktorů 

- Výstupy bezpečnostních analýz jaderných reaktorů, výpočetní kódy a jejich využití 

- Zdrojový člen a chování radionuklidů v ochranné obálce jaderného reaktoru, výpočetní 

kódy pro těžké havárie a jejich využití 

- Základní fenomenologie těžkých havárií, fyzikální a chemické základy vybraných procesů 

charakteristických pro těžké havárie 

 

Využívání jaderných reaktorů 

(zahrnuje zejména předměty 17ERF, 17PENF, 17NAA, 17VYRE) 

- Metody měření reaktivity a stanovení charakteristiky absorpční tyče 

- Měření rozložení hustoty toku neutronů a jejich spektra v aktivní zóně reaktoru 

- Kritický experiment 

- Základní dělení, charakteristiky, provozní režimy a konfigurace provozních parametrů 

detektorů neutronů 

- Měření základních charakteristik radionuklidových, generátorových a fotoneutronových 

zdrojů neutronů 

- Neutronová pole pro aktivační analýzu, fyzikální principy aktivačních měření, využití 

gamaspektroskopie  

- Druhy a metody neutronové aktivační analýzy, pracovní procedury a praktické aplikace 

neutronové aktivační analýzy 

- Stanovení neutronových polí, účinných průřezů a štěpných výtěžků využitím aktivační 

techniky 

- Využití výzkumných reaktorů jako zdrojů neutronů  

- Konstrukce, provoz a bezpečnost výzkumných reaktorů 

 

 


