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KÓD PŘEDMĚTU:  16CZVDRH 

  Anotace                                                                                                         Počet kreditů: 3 

Úvodní část předmětu se zabývá interakcemi ionizujícího záření s látkovým prostředím, 
veličinami popisujícími zdroje a pole ionizujícího záření a jeho působení na látku, 
jednotkami a distribucí energie záření v látkovém prostředí. V další části jsou podrobně 
diskutovány veličiny popisující interakce IZ s látkou, ionizační účinky záření a 
mikrodozimetrické veličiny. Cyklus je uzavřen přehledem systému radiační ochrany, 
biologických účinků IZ a bezpečného nakládání se zdroji IZ na pracovištích. Přednášky 
jsou doplněny přehledem současné legislativy spojené s RO a využitím IZ v praxi. V 
praktických cvičeních posluchači řeší základní modelové situace a příklady, jako výpočet 
dávek a návrhy stínění IZ. Úspěšní absolventi kurzu získají "Potvrzení o absolvování 
odborné přípravy", které je podmínkou pro absolvování zkoušky k získání zvláštní 
odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. 

V kurzu získají posluchači znalosti o interakci IZ s látkou, přehled veličin používaných 
pro popis a chování IZ a možnostech stínění zdrojů IZ. Přehled o základních principech 
RO a biologických účincích IZ a znalosti příslušné legislativy. Posluchač je schopen 
spočítat základní dozimetrické veličiny, navrhnout stínící opatření pro práci se zdroji IZ a 
orientovat se v současné legislativě zahrnující práci se zdroji IZ a RO. 
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    Cena kurzu  
Kč (bez DPH) 

     Forma výuky 
Přednášky, rozsah 2+1 hod 
týdně 

   Místo konání  
Praha 1, Břehová 7 

   Termín konání 
ZS/3 hod (dle rozvrhu) 
Rozsah předmětu: 39 

   Forma kurzu 
prezenční 
 

   Počet účastníků 
max. 15 
 

   Vstup.požadavky 
 

   Způsob ukončení  
Zápočet, Zkouška 
 

   Získaný doklad  
osvědčení 

   Poznámka 
 

 


