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Předměty státních závěrečných zkoušek – bakalářské studium 

Studijní obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KKOV: 3901R060) 

Povinné předměty: 

Základy dozimetrie (16ZDOZ1) 

Volitelné předměty: 

Detektory ionizujícího záření (16DETE2) 

Jaderná a radiační fyzika (16JRF1) 

Studijní obor Radiologická technika (KKOV: 3901R033) 

Povinné předměty: 

Radiologická technika (16RT) 

Radiační ochrana při lékařském ozáření (16RAOLO2) 

Předměty zdravotnického základu (16PZZ2) 

Volitelné předměty: 

Detektory ionizujícího záření (16DET) 

Klinická dozimetrie (16KLD3) 

 

Studijní program Radiologická technika 

Povinné předměty: 

Radiologická technika (16RTRT) 

Volitelné předměty: 

Zdravotnický základ () 
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Studijní program Jaderné inženýrství (specializace: Aplikovaná fyzika ionizujícího 

záření/Radioaktivita v životním prostředí/Jaderné reaktory) 

Povinné předměty: 

Úvod do jaderného inženýrství (16UJI) 

Volitelné předměty: 

Dozimetrie a radiační ochrana (16DRO) 

Jaderná fyzika a detekce ionizujícího záření (16JFDIZ) 

Úvod do fyziky jaderných reaktorů (16UFJR) 

Konstrukce jaderných reaktorů (16KJR) 

Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu 

Povinné předměty: 

Základy jaderné fyziky a chemie (16ZJFC) 

Volitelné předměty: 

Teorie vyřazování jaderných zařízení z provozu (16TVJZ) 
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Předměty státních závěrečných zkoušek – navazující magisterské 
studium 

Studijní obor Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KKOV: 3901T060) 

Povinné předměty: 

Aplikace ionizujícího záření (16APLIZ) 

Dozimetrie a radiační ochrana (16DOZR) 

Volitelné předměty: 

Metoda Monte Carlo v radiační fyzice (16MMCRF2) 

Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření (16MMIZ) 

 

 

Studijní obor Radiologická fyzika (KKOV: 3901T034) 

Povinné předměty: 

Radiologická fyzika (16RF2) 

Radiační ochrana při lékařském ozáření (16RAOLO1) 

Předměty zdravotnického základu (16PZZ1) 

Volitelné předměty: 

Klinická dozimetrie (16KLD1) 

Biologické účinky ionizujícího záření (16BIOIZ2) 

Výpočetní metody v radiologické fyzice (16VMRF) 

 

 

Studijní program Radiologická fyzika 

Povinné předměty: 

Radiologická fyzika - radioterapie a radionuklidová terapie (16RFRRT) 

Radiologická fyzika a lékařská radiologie (16RFLR) 

Volitelné předměty: 

Radiobiologie (16RFRB) 

Výpočetní metody v radiační fyzice (16RFVM) 
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Studijní program Jaderné inženýrství (specializace: Aplikovaná fyzika ionizujícího 

záření/Jaderné reaktory) 

Povinné předměty: 

Jaderné inženýrství v praxi (16JIP) 

Volitelné předměty: 

Metody měření a vyhodnocení ionizujícího záření (16MMVIZ)  

Jaderná a radiační fyzika (16JRF) 

Výpočetní metody v radiační fyzice (16VMF) 

Fyzika jaderných reaktorů (16FJR) 

Konstrukce jaderných reaktorů (16KJR2) 

Bezpečnost a provoz jaderných zařízení (16BPJZ) 

Využívání jaderných reaktorů (16VJR) 

Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu 

Povinné předměty: 

Vyřazování jaderných zařízení z provozu (16VJZP) 

Volitelné předměty: 

Dekontaminace a nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem 

(16DNOP) 

Jaderná zařízení (16JZ) 

 


