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V tomto kurzu získají posluchači znalosti o principech a škále existujících analytických
metod využívajících radionuklidů nebo ionizujícího záření pro stanovení stabilních prvků
a o metodách stanovení vybraných radioaktivních prvků. Absolventi kurzu získají
schopnost zvolit optimální radioanalytickou metodu pro konkrétní aplikaci s přihlédnutím
k možnostem pracoviště.
V předmětu jsou detailně probírána následující témata: Indikátorové metody,
nedestruktivní metody stanovení přirozeně indikovaných prvků, destruktivní metody
stanovení přirozeně indikovaných prvků, stanovení izotopů radia a radonu, izotopová
zřeďovací analýza, radioreagenční metody, metody založené na izotopové výměně,
metody koncentračně závislého rozdělení, RIA, radiometrické titrace, aktivační analýza,
aktivace termálními neutrony, aktivace neutrony o větší energii, zdroje neutronů, pulsní
aktivační analýza, aktivace fotony, aktivační analýza nabitými částicemi, interference v
aktivační analýze, radiochemická aktivační analýza, aktivační analýza s měřením
zpožděných neutronů, metody založené ne neaktivační interakci jaderného záření,
rentgenfluorescenční analýza, PIXE, RBS.
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