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A – Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského studijního oboru 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 

Název studijního programu Biochemie  3 Bc. 

Původní název SP  platnost předchozí akreditace 31.12.2013  

Typ žádosti prodloužení akreditace  druh rozšíření  

Typ studijního programu Bakalářský   rigorózní 

řízení 

 

Forma studia prezenční   KKOV 

Názvy studijních oborů Chemoinformatika a bioinformatika  1406 R 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adresa www stránky http://cheminf.ncbr.muni.cz/akreditace2013/index.html  jméno a heslo k přístupu na www Jméno: komise, heslo: kom 

Schváleno VR /UR /AR VR PřF MU podpis 

rektora 

 datum 

Dne 2.10.2013  

Kontaktní osoba prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. e-mail jkoca@chemi.muni.cz  

Garant studijního programu prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc  glatz@chemi.muni.cz  

 

 

http://cheminf.ncbr.muni.cz/akreditace2013/index.html
mailto:jkoca@chemi.muni.cz
mailto:glatz@chemi.muni.cz
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Obor: Biochemie 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Biochemie 

Název studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika 

Údaje o garantovi studijního oboru prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. 

http://www.muni.cz/sci/people/610  

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

Ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

 

Chemické vědní obory se v současné době úzce prolínají s biologickými, s čímž souvisí potřeba efektivní výměny 

informací. S rozvojem poznatků a technických možností vzrůstají nároky na orientaci v informacích o struktuře, 

aktivitě a reaktivitě (bio)molekul.  Proto vyvstává potřeba výchovy odborníků, kteří jsou schopni porozumět 

organizaci chemických a biologických dat a skloubit a fundovaně tato data zpracovávat. Takový odborník by 

navíc vyplnil informační vakuum vznikající při komunikaci mezi přírodovědci (chemiky, biology,...) a 

informatiky-programátory a dokázal by zprostředkovat oběma stranám společný pohled na problematiku 

informací. 

Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

 

Absolvent bakalářského studia ovládá základy chemických disciplín (obecná chemie, fyzikální chemie, analytická 

chemie, organická chemie a biochemie), molekulární biologie a genetiky a dalších přírodovědných disciplín 

(matematika, fyzika).  

Dále se orientuje v získávání a zpracování informací (chemická literatura, chemoinformatika, bioinformatika, 

zpracování dat) a má přehled v základních informatických disciplínách (operační systémy, počítačové sítě, 

programování). V případě, že po absolvování bakalářského studia odejde do praxe, může najít uplatnění v oboru 

programování, vývoje databází, zpracování chemických a biologických informací, či v oblasti vývoje a údržby 

webovských aplikací.  

Pokud se absolvent rozhodne pokračovat v navazujícím magisterském studiu, může uvažovat zejména o některém 

z následujících směrů: 

 chemoinformatika a bioinformatika  

 teoretická a výpočetní chemie 

 vývoj a údržba chemických a biologických databází 

 aplikační programování 

 

 

Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 

 

Studijní obor je úspěšně vyučován od roku 2007, má nyní 20 absolventů a mnozí z těchto absolventů se výborně 

uplatnili v akademické sféře (autoři několika impaktovaných publikací) nebo ve firemní sféře. Proto v rámci 

studijního oboru budeme provádět pouze několik úprav. 

Nejvýznamnější změnou je přidání povinného předmětu Úvod do programování v Pythonu. Díky tomuto 

předmětu se studenti naučí pracovat s programovacím jazykem Python a získají tak výborný nástroj pro 

zpracování chemoinformatických a bioinformatických dat.  

Dalšími změnami je převedení předmětů Biostatistika - základní kurz, Obecná genetika a Základy WWW 

publikování z povinně volitelných na povinné. Tyto předměty prohlubují matematické, biologické a IT znalosti 

studentů v oblastech, velmi užitečných pro chemoinformatiky a bioinformatiky. Proto je pro studenty vhodné, aby 

dané předměty absolvovali.  

Podstatnou změnou je rovněž aktualizace povinně volitelných předmětů, konkrétně přidání atraktivních a 

aplikačně významných předmětů (Praktický úvod do superpočítání, Evoluční genomika, Operační systém UNIX a 

základy programování, Základy WWW publikování) a odstranění předmětů, které se v průběhu času ukázaly jako 

http://www.muni.cz/sci/people/610
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méně důležité (např. Obecná chemie - laboratorní cvičení, Uživatelský úvod do systému UNIX a Internetu, 

HTML a kaskádové styly, XML technologie, Kvantová chemie I a II, Základy stochastického modelování). 

 

 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu - 

Informační zabezpečení studijního programu 

 

Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 

1) Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty umístěna v areálu na Kotlářské ulici. 

2) Knihovna univerzitního kampusu, nově vzniklá v roce 2007 transformací Ústřední knihovny Lékařské 

fakulty MU, Knihovny Fakulty sportovních studií a integrací části Ústřední knihovny PřF MU. 

Knihovna je umístěna v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích a slouží zejména studijním 

programům chemie a biochemie. 

 Ústřední knihovna PřF MU Knihovna univerzitního 

kampusu MU 

Celkový počet svazků 357 310 31 741 

Roční přírůstek knižních jednotek 5 070 798 

Počet odebíraných titulů časopisů  603 79 

Jsou součástí fondu kompaktní disky? ano ano 

Jsou součástí fondů videokazety?  ano ano 

Otevírací hodiny knihovny/studovny v týdnu  42 hod týdně 47 hod týdně 

Provozuje knihovna počítačové inform. služby?  ano ano 

Zajišťuje knihovna rešerše z databází?  ne, uživatelé samoobslužně ano 

Je zapojena na CESNET/INTERNET?  ano ano 

Počet stanic na CESNETu/INTERNETu  90 110 

Počet počítačů v knihovně/studovně  79 91 

Z toho počítačů zapojených v síti  79 91 
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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Biochemie 

Název studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika 

Název předmětu rozsah způsob 

zak. 

druh 

před. 

přednášející dop. 

roč. 

BLOK POVINNÝCH A POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ  

(rozděleno podle oblastí výuky) 

Chemické disciplíny 
Obecná chemie 4/0/0 Zk P Pinkas 1 

Obecná chemie – seminář 0/2/0 Z P Pinkas 1 

Základní laboratorní výpočty 0/1/0 Z P Kašparovský 1 

Základy organické chemie 2/0/0 Zk P Pazdera 1 

Základy fyzikální chemie 2/0/0 Zk P Kubáček 1 

Základy fyzikální chemie – seminář 0/1/0 Z P Kubáček 1 

Biochemická laboratorní technika 0/0/4 Kz P Janiczek 1 

Biochemie 3/0/0 Zk P Glatz 2 

Samostatný projekt z biochemie 0/0/5 Z PV Janiczek 2 

Pokročilá fyzikální chemie 2/0/0 Zk PV Kubáček 2 

Pokročilá fyzikální chemie – seminář 0/1/0 Z PV Kubáček 2 

Chemická struktura 2/0/0 Zk PV Brož 2 

Chemická struktura - seminář 0/1/0 Z PV Brož 2 

Symetrie molekul 2/0/0 Zk P Kubáček 2 

Biochemie - laboratorní cvičení 0/0/4 kz P Kašparovský 2 

Analytická chemie 2/0/0 Zk PV Kanický 2 

Strukturní biochemie 2/0/0 Zk P Žídek 3 

Strukturní biochemie – seminář 0/1/0 Z P Srb 3 

Struktura a reaktivita 2/0/0 Zk PV Klán 3 

Struktura a reaktivita – seminář 0/1/0 Z PV Klán 3 

Biotechnologie 2/0/0 Zk PV Mandl 3 

Enzymologie 2/0/0 Zk PV Kučera 3 

Molekulární biologie a genetika a další přírodovědné disciplíny 
Molekulární biologie 3/0/0 Zk P Doškař 2 

Obecná genetika 3/0/0 Zk P Kuglík 3 

Úvod do matematiky pro 

chemoinformatiky a bioinformatiky 

1/0/0 Zk P Koča 1 

Úvod do matematiky pro chemo-

informatiky a bioinformatiky – seminář 

0/1/0 Z P Koča 1 

Aplikovaná matematika pro chemiky 1/0/0 Zk P Svobodová Vařeková 1 

Aplikovaná matematika pro 

chemiky - seminář 

0/1/0 Z PV Svobodová Vařeková 1 

Biostatistika - základní kurz 3/0/0 Zk P Jarkovský 2 

Fyzika pro chemiky I 2/0/0 Zk PV Bochníček 1 

Fyzika pro chemiky I, seminář 0/1/0 Z PV Bochníček 1 

Fyzika pro chemiky II 3/0/0 Zk PV Mikulík 1 

Fyzika pro chemiky II, seminář 0/1/0 Z PV Mikulík 1 

Fyzika 2/1/0 K PV Bochníček 1 

Chemoinformatika, bioinformatika a zpracování informací 

Úvod do chemoinformatiky a 

bioinformatiky 

2/0/0 Zk P Koča, Wimmerová 1 

Bioinformatika v praxi 0/2/0 K P Wimmerová 2 

Zpracování informací a vizualizace 

v chemii 

0/2/0 K P Prokop 1 

Strukturní bioinformatika 1/0/0 Zk P Koča 2 

Evoluční genomika 2/0/0 Zk PV Kejnovský 2 

Chemická literatura 1/0/0 Zk P Mazal 3 
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Informatické disciplíny 

Úvod do programování v Pythonu 0/2/0 K P Svobodová Vařeková 1 

Programování v jazyce C pro chemiky 0/2/0 K P Prokop 1 

Základy WWW publikování 2/0/0 Zk P Svobodová Vařeková 1 

Internetové publikování 0/2/0 K PV Svobodová Vařeková 1 

Úvod do informačních technologií 2/0/0 Zk PV Matyska 1 

Operační systém UNIX a základy 

programování 

0/2/0 K P Kulhánek 2 

Pokročilé programování v jazyce C pro 

chemiky 

0/2/0 K PV Prokop 2 

Praktický úvod do superpočítání 0/2/0 K PV Kulhánek 3 

Ostatní 

Zacházení s chemickými látkami 0/0/0 Z P Příhoda 1-3 

Seminář k bakalárské práci I 0/2/0 Z P Skládal 2 

Seminář k bakalárské práci II 0/2/0 Z P Skládal 3 

Seminář NCBR 0/2/0 Z PV Koča 3 

Bakalářská práce I 0/0/5 Z PV Janiczek 3 

Bakalářská práce II 0/0/10 Z PV Janiczek 3 

Odborná angličtina – zkouška 0/0/0 Zk P Ševečková 3 

Název předmětu rozsah způsob 

zak. 

druh 

před. 

Přednášející dop. 

roč. 

BLOK DOPORUČENĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ  

(rozděleno podle oblastí výuky) 

Chemické disciplíny 

Anorganická chemie I 2/0/0 Zk V Příhoda 1 

Anorganická chemie I - seminář 0/1/0 Z V Novosad 1 

Nerovnovážné systémy 2/0/0 Zk V Kučera 3 

Úvod do kvantové chemie a 

elektronové struktury molekul 

2/1/0 Zk V Munzarová 3 

Metody kvantové chemie 2/0/0 Zk V Munzarová 3 

Instrumentální biochemické metody 2/0/0 K V Glatz 3 

Další přírodovědné disciplíny 

Úvod do studia matematické 

biologie 

1/0/0 Z V Dušek 2 

Základy kvantové mechaniky 2/2/0 Zk V Munzar 2 

Lineární a adaptivní zpracování dat 2/1/0 Zk V Holčík 3 

Bioenergetika 2/0/0 Zk V Kučera 3 

Informatické disciplíny 

Základy databázových a informačních 

systémů 

2/2/0 Zk V Dohnal 2 

Programování numerických výpočtů 2/0/0 Zk V Křenek 3 

Elektronická příprava dokumentů 2/1/0 Zk V Sojka 1 

Ostatní 

Angličtina pro chemiky I 0/2/0 Z V Ševečková 1 

Angličtina pro chemiky II 0/2/0 Z V Ševečková 1 

Angličtina pro chemiky III 0/2/0 Z V Ševečková 2 

Angličtina pro chemiky IV 0/2/0 Z V Ševečková 2 

Základy odborného stylu 1/1/0 K V Pala 1 

 

Podrobné informace a pravidla pro vytváření studijních plánů jsou uvedena v doporučeném studijním plánu, viz 

část C1. 

Obsah a rozsah SZZk  

 

Závěrečná státní zkouška se skládá z: 

A) obhajoby bakalářské práce 

B) z vlastní státní zkoušky. 

 

Státní závěrečná zkouška studentů oboru bioinformatika a chemoinformatika sestává z hlavního předmětu 
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bioinformatika a chemoinformatika, a dvou volitelných předmětů ze skupiny 

biochemie 

fyzikální chemie 

organická chemie 

analytická chemie 

 

 

 

 

Požadavky k závěrečné zkoušce z chemoinformatiky a bioinformatiky  
Zdroje chemických informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Obecná strategie rešerše. Produkty ISI. 

Current Contents, Scientific Citation Index. Citační analýza. Seznámení s Web of Science. Chemical Abstracts. 

Beilsteins Handbuch der organischen Chemie, CrossFire. Praktické provádění rešerše pomocí CrossFire. 

Patentová literatura, DEPATIS. Katalogy knihoven. Získávání chemických informací na Internetu. ChemWeb a 

další chemické metastránky. Základní zdroje informací v anorganické chemii. Gmelins Handbuch der 

anorganischen Chemie, struktura databáze, elektronický přístup pomocí Beilstein commanderu a CrossFire. 

Provádění rešerší v dostupných databázích (např. Medline aj.). 

Reprezentace a manipulace s dvoudimenzionálními (2-D) a 3-D strukturami. Převod 2D zobrazení do 3D a 

naopak. Modely pro měření molekulární podobnosti a pro studium kvantitativních vztahů mezi strukturou a 

aktivitou látek. Metody analýzy velkého množství dat. 

Molekulárně biologické databáze. Vyhledávání a identifikace genů a kódujících oblastí, predikce sestřihu, 

fylogenetická evoluční analýza. Přiložení páru sekvencí (sequence alignment). Predikce sekundárních struktur 

proteinů, 3-D topologie proteinů, předpověď 3-D struktury, threading. Programy FASTA, BLAST a jeho variace, 

SMART, PROSITE, CLUSTAL, PHYLIP. Teoretické principy metod. 

Základní strukturní motivy v bílkovinách a nukleových kyselinách. Energie jako klíčový fenomén při předpovědi 

3-D struktury. Ukládání 3-D dat v databázích, strukturní databáze a jejich prohledávání. Molekulární komplexy, 

docking. Strukturní bioinformatika a návrhy biologicky aktivních látek. 

Validace struktur získaných z databází a příprava dat pro molekulové modelování, zpracování výsledků, grafická 

reprezentace dat – programy WHAT IF, VMD, TRITON, Open Office, PovRay, Render3D, Chimera, PyMol, 

gnuplot, xmgrace. 

Metody získávání strukturních informací. Sekvenace nukleových kyselin, metody genového inženýrství, exprese 

rekombinantních proteinů. Základní charakterizace proteinů, metody optické a hmotnostní spektroskopie, 

sekvenace proteinů. Rentgenová strukturní analýza. Příprava krystalů, difrakční experiment, metody řešení 

fázového problému, mapy elektronové hustoty, výstavba strukturního modelu. Nukleární magnetická rezonance. 

Izotopové značení, NMR experiment, přiřazení frekvencí ve spektrech, určení geometrie.   

 

Požadavky k závěrečné zkoušce z biochemie 
Aminokyseliny - chemické a fyzikální vlastnosti aminokyselin. Kódované a nekódované aminokyseliny, 

aminokyseliny esenciální.  

Peptidy - peptidická vazba.  

Bílkoviny - struktura. Chemické a fyzikální vlastnosti bílkovin. Rozdělení bílkovin podle struktury a funkce.  

Monosacharidy - rozdělení, stereoizomerie, typy vzorců obecné reakce.  

Oligosacharidy a polysacharidy - rozdělení podle funkce a struktury.  

Jednoduché a složené lipidy - význam, fyzikálně chemické vlastnosti. 

Nukleové kyseliny - složení DNA a RNA - báze, nukleosidy a nukleotidy, struktura a funkce. 

Vlastnosti enzymů - nomenklatura a názvosloví, vyjadřování enzymové aktivity, aktivní centrum, specifita a 

mechanismus účinku. 

Enzymová kinetika - vliv vnitřních a vnějších faktorů na enzymovou reakci. 

Metabolismus - tři stupně metabolismu. Katabolismus a anabolismus.  

Bioenergetika - energetika enzymových reakcí. Makroergické sloučeniny. ATP - substrátová a oxidační 

fosforylace, fotofosforylace.  

Respirační řetězec a oxidační fosforylace - uspořádání, energetický výtěžek. Vznik ATP - chemiosmotická teorie. 

Cyklus trikarboxylových kyselin - chemismus a energetická bilance, vztah k ostatním metabolickým procesům. 

Metabolismus sacharidů - štěpení a biosyntéza polysacharidů. Aerobní glykolýza a dekarboxylace pyruvátu, 

chemismus a energetický zisk. Anaerobní glykolýza - mléčné a alkoholové kvašení, chemismus a energetický 

zisk. Pentozový cyklus. Glukoneogeneze. 
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Fotosyntéza - fotosyntetické pigmenty. Světelná a temná fáze. 

Metabolismus lipidů - odbourávání jednoduchých a složených lipidů - lipázy a fosfolipázy. Odbourávání a 

biosyntéza mastných kyselin. 

Metabolismus bílkovin a aminokyselin - proteolýza, proteázy - rozdělení a účinek, trávení bílkovin. Hlavní 

přeměny aminokyselin - transaminace, deaminace, dekarboxylace. Detoxikace amoniaku - tvorba k. močové, 

amidů a močoviny - močovinový cyklu.   

  

Požadavky k závěrečné zkoušce z fyzikální chemie 
Hmota a energie. Struktura atomového jádra a atomu. Základní chemické slučovací zákony. Elektronová struktura 

atomů. Vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, atomové orbitaly, energie atomových orbitalů ve vodíkovém 

atomu. Periodicita elektronových konfigurací a periodicita vlastností atomů. 

Základní a excitovaný stav, atomová spektra. Elektronová struktura molekul. Teorie valenční vazby. Hybridizace 

atomových orbitalů. Teorie molekulových orbitalů (MO). Typy a tvary molekulových orbitalů, typy kovalentních 

vazeb (s, p, d). Řád vazby. Polarizovatelnost molekul. Iontové sloučeniny a iontová vazba. Zjišťování krystalové 

struktury, difrakce roentgenova záření. Kovová vazba, síla vazby. Slabé interakce mezi molekulami, vazba 

vodíkovým můstkem, van der Waalsovy síly. Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul. Interakce 

záření s hmotou. 

Chemická termodynamika. Tepelná rovnováha, teplota, tlak, nultá věta. První věta, vnitřní energie, teplo, práce. 

Entalpie, tepelné kapacity. Druhá věta. Entropie, termodynamická reverzibilita. Chemický potenciál. Třetí věta. 

Chemické rovnováhy. Závislost Gibbsovy funkce na rozsahu reakce. Rovnovážná konstanta a její závislost na 

tlaku a na teplotě. Le Chatelierův princip. Základní pojmy statistické termodynamiky. 

Vlastnosti kapalin a mezimolekulární síly. Tenze par kapaliny. Osmotický tlak. 

Elektrolytická disociace iontových látek, Vodivost iontů, silné a slabé elektrolyty, elektrolytická vodivost, aktivita 

elektrolytu, aktivitní koeficient, iontová síla roztoku. 

Rovnovážná elektrochemie. Termodynamika roztoků elektrolytů. Galvanické a elektrolytické články. Standardní 

potenciál elektrody. Druhy elektrod. Oxidace a redukce. Elektroda prvního a druhého druhu, Nernstova rovnice, 

vodíková elektroda, galvanický článek. Oxidoredukční elektroda, Petersova rovnice. Změna Gibbsovy volné 

energie a rovnovážná konstanta elektrochemických reakcí. Disproporcionační reakce. Faradayův zákon. 

Kinetická teorie ideálního plynu, Maxwell-Boltzmannova funkce rozdělení rychlostí, střední kinetická energie a 

rychlost molekul plynu, počet mezimolekulárních srážek. Ideální plyn, stavová rovnice ideálního plynu. 

Chemická kinetika. Rychlost chemických reakcí, rychlostní zákon, rychlostní konstanta a řády reakcí. 

Molekularita. Vratné, následné, paralelní a řetězové reakce. Fyzikální a chemická adsorpce. Srážková teorie, 

účinné srážky. Teorie aktivovaného komplexu. Reakční koordináta, aktivační energie, vliv teploty na reakční 

rychlost. Katalýza: katalyzátory, katalyzované reakce, autokatalýza, homogenní katalýza. Adsorpce a 

chemisorpce, heterogenní katalýza. Fotochemické reakce. Radikálové reakce.   

  

Požadavky k závěrečné zkoušce z organické chemie 

Principy tvorby systematického názvosloví organických sloučenin. 

Alkany a cykloalkany. Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická 

reakce alkanů a jejich mechanismus. 

Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanismus a 

stereochemie adičních reakcí. Polymerace. 

Optická aktivita a symetrie molekul. Chiralita molekul, podmínky chirality, zobrazování trojrozměrných molekul 

v rovině. Optická isomerie, specifická rotace, optická čistota, racemická směs. Určování absolutní konfigurace 

molekul. Mesoforma. 

Alkiny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní reakce), kyselost atomů 

vodíku vázaných na sp-hybridní uhlík. 

Aromatický stav a jeho demonstrace (resonanční - delokalizační energie). Benzoidní a nebenzoidní aromáty. 

Vlastnosti aromatických sloučenin, mechanismus elektrofilní aromatické substituce. Vliv substituce na jádře na 

vstup elektrofilu. Adiční a oxidační reakce a jejich podmínky. Reakce na kondensovaných aromatických 

sloučeninách. 

Halogenderiváty a jejich strukturní typy, reaktivita. 

Hydroxysloučeniny-alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku na míru 

kyselosti. Oxidace alkoholů. Polyhydroxyderiváty. 

Thioly a sulfidy. Produkty oxidace. Sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty (sulfochloridy, estery, 

sulfonamidy). Estery minerálních látek (sulfáty, nitráty, nitrity, fosfáty). 
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Aminosloučeniny. Základní chemické vlastnosti. Nitrosloučeniny, vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. 

Azosloučeniny, azoxysloučeniny a hydrazolátky. Nitrily a isokyanidy. 

Organokovové sloučeniny. 

Karbonylové sloučeniny. Charakterizace karbonylu, nukleofilní adice, reakce s kyslíkatými, dusíkatými a 

uhlíkatými nukleofily. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. 

Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické vlastnosti Funkční deriváty karboxylových kyselin (estery, 

halogenidy, anhydridy, amidy), jejich příprava, vlastnosti a využití v organické syntéze. Deriváty kyseliny 

uhličité. 

Heterocyklické sloučeniny. Elektronová struktura a vliv na chemické vlastnosti, srovnání jejich chemických 

vlastností. 

 

Požadavky k závěrečné zkoušce z analytické chemie 
Analytické reakce. Principy kvalitativní chemické analýzy. Skupinová a selektivní činidla. 

Gravimetrie. Teorie vzniku sraženin, pochody na sraženinách; vážení; zpracování sraženin, gravimetrické 

postupy. 

Titrační metody. Acidobazické titrace, acidobazické tlumivé roztoky. Komplexometrické titrace. Chelatometrie. 

Redoxní titrace. 

Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody. Indikační a referenční elektrody, iontově selektivní 

elektrody, skleněná elektroda. Měření pH. Konduktometrické metody. Voltametrie, polarografie. Polarografická 

analýza. 

Optické analytické metody. Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise 

záření. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, VIS, IR), atomová absorpční a emisní spektroskopie, 

molekulová rozptylová spektroskopie (turbidimetrie a nefelometrie). 

Separační metody. Kapalinová extrakce. Chromatografické metody Elektromigrační metody. 

  

Literatura: 

 Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha 1995.  

 Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha 1981.  

 Atkins, P.W.: Physical Chemistry. Oxford University Press 1998.  

 Hrnčiar, P.: Organická chémia, SPN, Bratislava 1990.  

 McMurry, J.: Organic chemistry, Brooks/Cole 1995.  

 Holzbecher, Z., Churáček, J.: Analytická chemie , SNTL Praha 1987  

 Sommer, L.: Základy analytické chemie. VUTIUM Brno 1998.  

 Leach A.R., Gillet V.J.: An Introduction to Chemoinformatics. Springer, Dordrecht 2005.  

 Bunin B.A., Bajorath J., Siesel B., Morales G.: Chemoinformatics. Theory, Practice and Products. 

Springer, Dordrecht 2007.  

 Xiong J.: Essential Bioinormatics. Cambridge University Press. Cambridge 2006.  

 Bourne P.E., Weissig H. (eds): Structural Bioinformatics (Methods of biochemical Analysis, V. 44). 

John Wiley, Hoboke 2003.  

 Leach A.R.: Molecular Modelling: Principles and Applications (2nd edition). Prentice Hall 2001 

  

Požadavky na přijímací řízení  

Studenti jsou ke studiu oboru biochemie přijímání na základě výsledku dosaženého v Testu studijních 

předpokladů (TSP), který je přijímací zkouškou pro uchazeče hlásící se na všechny fakulty MU kromě Lékařské 

fakulty a Fakulty sociálních studií. TSP zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. 

Skládá se ze 70 otázek členěných do 7 subtestů :  

• Numerické myšlení  

• Kulturní přehled  

• Symbolické myšlení  

• Analytické myšlení  

• Úsudky  

• Kritické myšlení  

• Prostorová představivost  

• Verbální myšlení 
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Další povinnosti / odborná praxe  

 

 

 

 

 

Návrh témat prací a obhájené 

práce 

 

 

Témata bakalářských prací vypisuje rada NCBR na návrh učitelů a zveřejňuje jejich aktuální nabídku v 

dostatečném počtu. Student si z aktuální nabídky svobodně volí téma bakalářské práce. O zadání bakalářské práce 

na zvolené téma žádá student učitele, který téma navrhl. Požádat může nejdříve po získání 90 kreditů. Zadáním 

bakalářské práce se učitel, který téma vypsal, stává pro studenta, který si ho vybral, vedoucím bakalářské práce. 

Rada NCBR písemné zadání bakalářských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli 

navrhnout téma své bakalářské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě navrhuje učitel téma 

bakalářské práce pro konkrétního studenta. 

 

Příklady závěrečných prací 

 

Název bakalářské práce: QSAR modely pro výpočet pKa benzoových kyselin na základě atomových nábojů  

Student: Stanislav Geidl 

Vedoucí bakalářské práce: prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. 

Odborný konzultant: RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D.  

Datum obhajoby bakalářské práce: 17. 6. 2011 

Hodnocení bakalářské práce: A 

Zásady pro vypracování: 
Disociační konstanta pKa je důležitou charakteristikou molekul, protože mnoho klíčových fyzikálně-chemických 

vlastností molekuly je závislých na pKa. Hodnoty pKa ja bohužel obtížné získat experimentálně a rovněž jejich 

výpočet je velmi náročný. Jednou z metodik pro výpočet pKa je využití QSPR modelů a estimace pKa na základě 

hodnot vhodných deskriptorů. Jako velmi relevantní deskriptory pro výpočet pKa se prokázaly atomové náboje. 

Proto je tato bakalářská práce zaměřena právě na výzkum vztahů mezi atomovými náboji a pKav rámci molekul 

fenolů. Konkrétní cíle práce jsou:  

 Otestování korelace mezi pKa a deskriptory založenými na atomových nábojích. Výběr nejvhodnějších 

deskriptorů pro QSPR modely.  

 Vytvoření QSPR modelů pro výpočet pKa na základě vybraných deskriptorů. Studium vlivu volby QM 

metod, populačních analýz a bází.  

 Evaluace a cross-validace vytvořených modelů. 

Seznam odborné literatury: 

 Lowe, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego : Academic Press, 1993 

 Gasteiger, J.; Engel, T.: Chemoinformatics: a textbook. Weinheim: Wiley-VCH, 2003. 

 Flury, B., Riedwyl, H. Multivariate statistics. A practical approach. Chapman and Hall, London, 1988   

Text práce:  http://is.muni.cz/th/327887/prif_b/thesis.pdf  

Poznámka: Výsledky práce byly publikovány v impaktovaném vědeckém časopise: Svobodová Vařeková R, 

Geidl S, Ionescu C, Skřehota O, Kudera M, Sehnal D, Bouchal T, Abagyan R, Huber H J, Koča J: Predicting pKa 

values of substituted phenols from atomic charges: comparison of different quantum mechanical methods and 

charge distribution schemes. J Chem Inf Model 51 (2011): 1795-1806. 

 

Název bakalářské práce: Vyhodnocení dat z vysoce výkonného sekvenování 

Student: Jan Oppelt 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Radka Svobodová Vařeková, Ph.D. 

Datum obhajoby bakalářské práce: 17. 6. 2011 

Hodnocení bakalářské práce: A 

Zásady pro vypracování: 
Vysoce výkonné sekvenování neboli sekvenování nové generace je technologií, která umožňuje ve velmi krátkém 

čase získat obrovské množství dat o vstupní DNA. Protože tato metodika je dostupná teprve velmi krátce, je 
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vyhodnocování dat získaných jejím prostřednictvím stále velkou výzvou. Proto je tato bakalářská práce zaměřena 

právě na zpracování těchto dat. Konkrétní cíle práce jsou:  

 Nastudovat formáty a typy výstupních dat vysoce výkonného sekvenování  

 Vytvořit skripty, které by umožnily preprocesing těchto dat a získání základních informací o studovaných 

sekvencích 

Seznam odborné literatury: 

 Janitz, M. (editor) Next Generation Genome Sequencing Towards Personalized Medicine, Germany: 

WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2008. 

 Wang, Z., Gerstein, M., Snyder, M. RNA-Seq: a revolutionary tool for transcriptomics. Nat Rev Genet. 2009, 

10(1):57–63. 

Text práce:  http://is.muni.cz/th/323639/prif_b/thesis.pdf 

 

 

Po dobu existence oboru (13.12.2007 - nyní) bylo úspěšně obhájeno 20 bakalářských prací.  
Více informací o těchto závěrečných pracích lze nalézt v Databázi závěrečných prací Masarykovy univerzity: 

https://is.muni.cz/thesis/ 

Všechny práce z oboru Chemoinformatika a bioinformatika se zobrazí, když zvolíte: 

 Fakulta studia: Přírodovědecká 

 Titul: Bc 

 Program/obor: Chemoinformatika a bioinformatika  

 

 

Návaznost na další stud. program  

 

Absolventi by měli mít znalosti i schopnosti jak pro odchod přímo do praxe, tak i pro další studium v rámci 

navazujících magisterských studijních programů, především programu Biochemie s obory Chemoinformatika a 

bioinformatika, Biochemie, Biomolekulární chemie, Genomika a proteomika a Analytická biochemie. 

 

 

 

https://is.muni.cz/thesis/
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C1- Doporučený studijní plán 

 

Vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu je zákonným právem studenta. Při sestavení 

studijního plánu musí student dodržet ustanovení Studijního a zkušebního řádu fakulty a Pravidla a podmínky pro 

vytváření studijního plánu v rámci daného studijního oboru.  

Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít Doporučeného studijního plánu. Doporučený studijní 

plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby tří let a může se stát závazným jedině volbou studenta. 

Zaručuje studentům, kteří podle něho studují splnění povinností nutných k ukončení vysokoškolského studia během 

standardní doby. Fakultní rozvrh (časová a prostorová alokace výuky předmětů pro daný semestr) je zpracován v 

návaznosti na doporučené studijní plány.  

Povinné a povinně volitelné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu. Povinné 

předměty pro studijní obor Chemoinformatika a bioinformatika lze rozdělit do pěti tematických oblastí:  

 Chemické disciplíny: Do této oblasti patří kurzy základních chemických disciplín – obecné chemie (včetně 

semináře), základních laboratorních výpočtů, biochemie (včetně laboratorního cvičení), biochemické laboratorní 

techniky a samostatných projektů z biochemie, základů organické chemie, základů fyzikální chemie (včetně 

semináře), pokročilé fyzikální chemie, analytické chemie a zacházení s chemickými látkami. Tyto kurzy jsou 

doplněny semináři a laboratorními cvičeními. Dále jsou zde i rozšiřující chemické kurzy – Chemická struktura 

(včetně semináře), Strukturní biochemie (včetně semináře), Struktura a reaktivita (včetně semináře), Symetrie 

molekul, Biotechnologie a Enzymologie.  

Poznámka: Samostatný projekt z biochemie je jednosemestrální volitelný předmět, který může student zapsat i 

vícekrát během studia, avšak ne ve stejném semestru jako zapsal předmět Bakalářská práce. Úspěšně 

absolvovaný předmět nemůže být zapsán znovu. Samostatný projekt spočívá v individuální práci studenta pod 

vedením některého akademického pracovníka na základě vzájemné dohody. Projekt může být založen na 

experimentální, teoretické nebo literární práci studenta. Výsledek samostatného projektu musí být zveřejněn 

formou elektronické publikace v rámci fakulty. Zveřejnění je podmínkou úspěšného zakončení předmětu. 

Podmínky zveřejnění určuje a zajišťuje rada Ústavu biochemie.  

 Molekulární biologie a genetika a další přírodovědné disciplíny: Sem patří předměty z oblasti genetiky 

(Molekulární biologie a Obecná genetika), matematické předměty (Úvod do matematiky pro chemoinformatiky 

a bioinformatiky včetně semináře, Aplikovaná matematika pro chemiky včetně semináře a Biostatistika - 

základní kurz) a fyzika.  

 Chemoinformatika, bioinformatika a zpracování informací: Do této tématické oblasti patří předměty Úvod do 

chemoinformatiky a bioinformatiky, Bioinformatika v praxi, Strukturní bioinformatika, Zpracování informací a 

vizualizace v chemii a Chemická literatura.  

 Informatické disciplíny: Studenti mají možnost se seznámit se skriptovacím jazykem Python (Úvod do 

programování v Pythonu) a s imperativním programovacím jazykem C (Programování v jazyce C pro chemiky, 

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky). Vhled do IT získají v předmětu Úvod do informačních 

technologií, pokročilejší znalosti pak v předmětech Operační systém UNIX a základy programování a Praktický 

úvod do superpočítání. S jazykem HTML a přípravou WWW stránek se pak seznámí v předmětech Základy 

WWW publikování a Internetové publikování.  

 Ostatní: Sem patří Odborná angličtina – zkouška, Bakalářská práce I a II, Seminář k bakalářské práci I a II a 

Seminář NCBR. Povinným předmětem bez kreditového hodnocení je dvouhodinová bloková přednáška C7777 

Zacházení s chemickými látkami, kterou musí každý student absolvovat na začátku každého akademického roku 

a jejíž absolvování je nutnou podmínkou pro vstup do všech předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s 

chemickými látkami (laboratorních cvičení, bakalářských prací ap.).  

 

Student může požádat garanta programu, aby mohl namísto povinného předmětu zapsat předmět analogický 

obsahem, se stejným ukončením a stejného nebo většího rozsahu.  

Volitelné předměty představují minimálně 38 kreditů. Volitelné předměty jsou všechny předměty, které jsou na 

Přírodovědecké fakultě a ostatních fakultách Masarykovy univerzity v daném období vyučovány a jejichž zápis je 

pro studenty daného programu povolen. Výběr volitelných předmětů je omezen na povinnost absolvovat minimum 

171 kreditů za předměty přírodovědeckých, matematických nebo informatických věd, z toho minimálně 144 kreditů 

za předměty z oboru chemických a biologických věd.  
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Volitelné předměty zvláště vhodné pro bakalářský studijní obor Chemoinformatika a bioinformatika jsou uvedeny v 

doporučeném studijním plánu.  

Zakončení povinných a povinně volitelných přednášek je obvykle zkouškou, seminářů zápočtem a laboratorních cvičení 

klasifikovaným zápočtem. U volitelných předmětů si student vybírá z možných zakončení předmětu. Při tvorbě a plnění 

studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a podmínky:  

 Student musí do termínu konání bakalářské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny 

předměty, které jsou ve studijním programu povinné a respektovat přitom stanovené návaznosti.  

 Student musí získat za celé studium absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů 

nejméně 180 kreditů.  

 Student je povinen sestavovat svůj studijní plán tak, aby v každém semestru zapsal předměty v souladu s 

podmínkami obsahové a časové návaznosti, s výjimkou prvních dvou semestru studia, kdy je povinen zapsat 

povinné předměty dle doporučeného studijního plánu.  

 Pro získání práva dalšího zápisu je student povinen úspěšně ukončit všechny opakované předměty zapsané v 

předchozím semestru a získat alespoň 20 kreditů za předměty zapsané v předchozím semestru nebo alespoň 45 

kreditů za předměty zapsané v předchozích dvou semestrech.  

 Na začátku každého akademického roku absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 

Zacházení s chemickými látkami.  

 Student si musí v 1. ročníku povinně vybrat jeden předmět s fyzikálním zaměřením - buď F2120 nebo 

F1240+F2090.  

 Student musí úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA001 Odborná angličtina - zkouška před přihlášením k 

bakalářské státní závěrečné zkoušce. Může si však na základě svých znalostí zvolit přímo zkoušku z předmětu 

JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška, která mu následně bude uznána v navazujícím magisterském 

studiu, pro které je povinná.  

 Pro úspěšné zvládnutí bakalářské práce je nezbytné absolvování předmětu Bakalářská práce I a II.  

 Za absolvování volitelných předmětů musí student získat minimálně 38 kreditů.  

 Student musí v průběhu studia získat dva kredity z předmětu Sportovní aktivity. Předmět zajištuje pro celou 

univerzitu Fakulta sportovních studií.  

 Student musí absolvovat úspěšně všechny součásti bakalářské státní závěrečné zkoušky.  

 

 

 

 

1. rok studia 

kód  název předmětu  kredit  rozsah  ukončení  vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

C1020  Obecná chemie  4+2  4/0  zk  Pinkas  

C1040  Obecná chemie - seminář  2  0/2  z  Pinkas  

C1470  Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky  1+2  1/0  zk  Koča  

C1475  
Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky - 

seminář  
2+1  0/2  k  Koča  

C2184  Úvod do programování v Pythonu  2+1  0/2  k  
Svobodová 

Vařeková  

C3231  Základy WWW publikování  2+2  2/0  zk  
Svobodová 

Vařeková  

C4222  Základní laboratorní výpočty  1  0/1  z  Kašparovský  

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Povinně volitelné předměty 

  Z výběru povinně volitelných předmětů  4          

PB001  Úvod do informačních technologií  2+2  2/0  zk  Matyska  
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Doporučené volitelné předměty 

   Z výběru doporučeně volitelných předmětů  5          

JAC01  Angličtina pro chemiky I  2  0/2  z  Ševečková  

Jarní semestr 

Povinné předměty 

C2130  Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky  2+2  2/0  zk  Koča,Wimmerová 

C2140  Aplikovaná matematika pro chemiky  1+2  1/0  zk  
Svobodová 

Vařeková  

C2150  Zpracování informací a vizualizace v chemii  2+1  0/2  k  Prokop 

C2160  Programování v jazyce C pro chemiky  2+1  0/2  k  Prokop 

C2700  Základy organické chemie  2+2  2/0  zk  Pazdera 

C3150  Základy fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček  

C4221  Biochemická laboratorní technika  4  0/0/4  kz  Janiczek  

C4660  Základy fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček  

Povinně volitelné předměty 

   Z výběru povinně volitelných předmětů  5          

C2141  Aplikovaná matematika pro chemiky - seminář  1  0/1  z  
Svobodová 

Vařeková  

F2120  Fyzika  3+1  2/1  k  Bochníček  

Doporučené volitelné předměty 

   Z výběru doporučeně volitelných předmětů  5          

JAC02  Angličtina pro chemiky II  2  0/2  z  Ševečková  

2. rok studia 

kód  název předmětu  kredit  rozsah  ukončení  vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi5040  Biostatistika - základní kurz  3+2  3/0  zk  Jarkovský  

C2110  Operační systém UNIX a základy programování  2+1  0/2  k  Kulhánek  

C3210  Strukturní bioinformatika  1+2  1/0  zk  Koča  

C3580  Biochemie  3+2  3/0  zk  Glatz 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Povinně volitelné předměty 

   Z výběru povinně volitelných předmětů  5          

C5001  Samostatný projekt z biochemie  5  0/0/5  z  Janiczek  

Doporučené volitelné předměty 

   Z výběru doporučených volitelných předmětů  6          

JAC03  Angličtina pro chemiky III  2  0/2  z  Ševečková  

PB168  Základy databázových a informačních systémů           Dohnal  

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi4020  Molekulární biologie  3+2  3/0  zk  Doškař  
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C2135  Bioinformatika v praxi  2+1  0/2  k  Wimmerová  

C4185  Seminář k bakalářské práci I  2  0/2  z  Skládal  

C6310  Symetrie molekul  2+2  2/0  zk  Kubáček  

C6560  Biochemie - laboratorní cvičení  5  0/0/4  kz  Kašparovský  

Povinně volitelné předměty 

   Z výběru povinně volitelných předmětů  7          

C6001  Samostatný projekt z biochemie  5  0/0/5  z  Janiczek  

Doporučené volitelné předměty 

   Z výběru doporučených volitelných předmětů  4          

JAC04  Angličtina pro chemiky IV  2  0/2  z  Ševečková  

3. rok studia 

kód  název předmětu  kredit  rozsah  ukončení  vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi3060  Obecná genetika  3+2  3/0  zk  Kuglík  

C3200  Chemická literatura  1+2  1/0  zk  Mazal 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

C9530  Strukturní biochemie  2+2  2/0  zk  Žídek  

C9531  Strukturní biochemie - seminář  1  0/1  z  Srb  

JA001  Odborná angličtina - zkouška  2 0/0  zk  Ševečková  

Povinně volitelné předměty 

   Z výběru povinně volitelných předmětů  5          

C5015  Bakalářská práce I  5  0/0/5  z  Janiczek  

Doporučené volitelné předměty 

   Z výběru doporučených volitelných předmětů  9          

Jarní semestr 

Povinné předměty 

C6185  Seminář k bakalářské práci II  2  0/2  z  Skládal  

Povinně volitelné předměty 

   Z výběru povinně volitelných předmětů  14          

C6015  Bakalářská práce II  10  0/0/10  z  Janiczek  

Doporučené volitelné předměty 

   Z výběru doporučených volitelných předmětů  11          

Povinně volitelné předměty 

kód  název předmětu  kredit  rozsah  ukončení  vyučující 

Podzimní semestr 

CB060  Seminář NCBR  2  0/2  z  Koča  

C2115  Praktický úvod do superpočítání  2  0/2  k  Kulhánek  

C3220  Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky  2+1  0/2  k  Prokop 

C4020  Pokročilá fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček  
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C4040  Pokročilá fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček  

C5001  Samostatný projekt z biochemie  5  0/0/5  z  Janiczek  

C5015  Bakalářská práce I  5  0/0/5  z  Janiczek  

C5020  Chemická struktura  2+2  2/0  zk  Brož 

C5030  Chemická struktura - seminář  1  0/1  z  Brož 

C7410  Struktura a reaktivita  2+2  2/0  zk  Klán  

C7415  Struktura a reaktivita - seminář  1  0/1  z  Klán  

F1240  Fyzika pro chemiky I  2+2  2/0  zk  Bochníček  

F1241  Fyzika pro chemiky I, seminář  1  0/1  z  Bochníček  

PB001  Úvod do informačních technologií  2+2 2/0  zk  Matyska  

Jarní semestr 

Bi8350 Evoluční genomika 2+2 2/0 zk Kejnovský 

C2141  Aplikovaná matematika pro chemiky - seminář  1  0/1  z  Svobodová Vařeková  

C4710  Internetové publikování  2  0/2  k  Svobodová Vařeková  

C5230  Analytická chemie  2+2  2/0  zk  Kanický 

C6001  Samostatný projekt z biochemie  5  0/0/5  z  Janiczek  

C6015  Bakalářská práce II  10  0/0/10  z  Janiczek  

C6210  Biotechnologie  2+2  2/0  zk  Mandl  

C8160  Enzymologie  2+2  2/0  zk  Kučera  

F2090  Fyzika pro chemiky II  3+2  3/0  zk  Mikulík  

F2091  Fyzika pro chemiky II, seminář  1  0/1  z  Mikulík  

F2120  Fyzika  3+1  2/1  k  Bochníček  

Doporučené volitelné předměty 

kód  název předmětu  kredit  rozsah  ukončení  vyučující 

Podzimní semestr 

Bi0440  Lineární a adaptivní zpracování dat  3+2  2/1  zk  Holčík  

Bi1051  Úvod do studia matematické biologie  1  1/0  z  Dušek  

C1061  Anorganická chemie I  2+2  2/0  zk  Příhoda 

C1062  Anorganická chemie I - seminář  1  0/1  z  Novosad  

C5340  Nerovnovážné systémy  2+2  2/0  zk  Kučera  

C9920  Úvod do kvantové chemie a elektronové struktury molekul  3+2  2/1  zk  Munzarová  

F5030  Základy kvantové mechaniky  4+2  2/2  zk  Munzar  

JAC01  Angličtina pro chemiky I  2  0/2  z  Ševečková  

JAC03  Angličtina pro chemiky III  2  0/2  z  Ševečková  

PB029  Elektronická příprava dokumentů  3+2  2/1  zk  Sojka  

PB168  Základy databázových a informačních systémů  2+2  2/0  zk  Dohnal  

Jarní semestr 

C4830  Instrumentální biochemické metody  2+1  2/0  k  Glatz 

C8140  Bioenergetika  2+2  2/0  zk  Kučera  

C9930  Metody kvantové chemie  2+2  2/0  zk  Munzarová  

JAC02  Angličtina pro chemiky II  2  0/2  z  Ševečková  
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JAC04  Angličtina pro chemiky IV  2  0/2  z  Ševečková  

PA081  Programování numerických výpočtů  2+2  2/0  zk  Křenek  

VB000  Základy odborného stylu  2+1  0/2  z  Pala 

Sportovní aktivity 

kód  název předmětu  kredit  rozsah  ukončení  vyučující 

Povinné předměty 

   Sportovní aktivity  2  0/2  z  Vyučující z Fakulty sportovních studií 
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E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Biochemie 

Název studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika 

Název pracoviště celkem prof. 

celkem 

přepoč. 

počet p. 

doc. 

celkem 

přepoč. 

počet d. 

odb. as. 

celkem 

z toho s věd. 

hod. 

lektoři asistenti vědečtí 

pracov. 

THP 

Ústav biochemie (ÚB) 36 3 2,000 7 5,375 2 2 1 0 1 23 

Národní centrum pro výzkum 

biomolekul (NCBR) 

24 4 1,700 2 1,325 1 1 0 0 4 14 
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F – Související vědecká, výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost 

Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Biochemie 

Název studijního oboru Chemoinformatika a bioinformatika 

Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  

 

Ústav biochemie (UB) a Národní centrum pro výzkum biomolekul (NCBR) v současné době řeší 1 projekt OPVK Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání 

CZ.1.07/2.2.00/15.0233 „Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnosti“ - trvání projektu: 

1/2011 – 12/2013 a 2 projekty OPVK Oblast podpory 2.3 – Lidské zdroje ve VaV CZ.1.07/2.3.00/09.0137 „Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární 

chemie“ - trvání projektu: 9/2009 – 8/2012 a CZ.1.07/2.3.00/09.0167 „Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní technologie 

odborníkům v biologii“ - trvání projektu: 1/2011 – 12/2013. 

 

Dále řeší 1 výzkumný záměr – MSM0021622413 Proteiny v metabolismu a při interakci organismů s prostředím (2005 – 2011), jako navrhovatelé dva výzkumná centra – 

LC06023 Integrované bioanalytické technologie pro mikroanalýzy a diagnostiku s využitím LIF a hmotnostní spektrometrie a LC06030 Biomolekulární centrum (2006-2011). 

 

Mimo výše uvedené se na daných pracovištích řeší 12 projektů GAČR, projekty MŠMT (NPV II, 1 Kontakt, INGO, FRVŠ), 2 projekty Ministerstva zdravotnictví a 

1 projekt 7.RP EU. Na výzkumu fakulty se podílí akademičtí pracovníci včetně školitelů, studentů doktorského i magisterského studia. Oba ústavy úzce spolupracují s 

odbornými pracovišti ostatních vysokých škol i ústavy akademie věd. 

 

Evidence aktuálních projektů a projektů z předchozích období je přístupná na adresách: 

http://www.muni.cz/sci/313050/projects?from_record=1  

http://ncbr.chemi.muni.cz/fundings.html  

Přehled řešených grantů a projektů (závazné jen pro magisterské programy) 

Pracoviště Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další 

tvůrčí činnost v oboru 

Zdroj Období 
 

ÚB Aktivita acidofilních bakterií oxidujících síru za aerobních a anaerobních podmínek 

(GA525/08/0697) 

GAČR 2008-2011 

ÚB Biomimetic sensors as new generation of biotechnological devices for food safety and 

quality monitoring (230849) 

7. RP EU 2009-2012 

ÚB Capillary electrophoresis as a member of the metabolomic analytical toolbox 

(GAP206/11/0009) 

GAČR 2011-2015 

NCBR Enzymy metabolismu mannosidů v přípravě N-acetyl-mannosaminových struktur 

(GAP207/10/0321) 

GAČR 2010-2013 

ÚB Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby (NT11152-6/2010) MZ 2010-2015 

NCBR Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (SIGA 382) JMK SoMoPro 2010-2012 

 

 

http://www.muni.cz/sci/313050/projects?from_record=1
http://ncbr.chemi.muni.cz/fundings.html
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Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Biochemie 

Název instituce nebo pobočky VŠ, kde probíhá výuka SP mimo sídlo VŠ nebo fakulty 

Výuka veškerých programů je uskutečňována výhradně v sídle vysoké školy. 
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D – Charakteristika studijních předmětů 
 

Bi0440 Lineární a adaptivní zpracování dat 

Vyučující: prof. Ing. Jiří Holčík CSc.  

Rozsah: 2/1. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Množství dat, která reprezentují procesy, projevy a činnosti živých systémů, narůstá spolu 

s rapidním vývojem digitálních technologií, jež nám tato data umožňují pořizovat, přenášet a ukládat. Zvyšuje se 

tak i význam metod z oblasti digitálního zpracování a analýzy signálů, jejichž cílem je zvýrazňování signálů 

v šumu nebo transformace naměřených dat tak, aby mohly být objeveny jejich skryté vlastnosti. V dané oblasti 

tento předmět vysvětluje lineární a adaptivní techniky zpracování dat. Na konci tohoto kurzu bude student 

schopen porozumět a vysvětlit metody pro lineární a adpativní zpracování a analýzu signálů. Student bude 

schopen navrhnout a použít vlastní lineární systém pro potlačování šumu a zkreslení v naměřených datech;  

Osnova:  

 P1. Úvod: SIGNÁLY a SYSTÉMY. Signály, časové řady, posloupnosti, data. Klasifikace signálů, 

vlastnosti. Vzorkovací věta, aliasing – zatím jako dogma. Kvantování. Definice, struktura systému. 

Příklady systémů vlastnosti: kauzalita, časová invariantnost, linearita. Princip superpozice. Cvičení: 1) 

poměr signálu ke kvantizačnímu šumu v závislosti na počtu kvantovacích hladin 2) demonstrace 

aliasingu – 1-D (zvuk), 2-D (obraz).  

 P2: SYSTÉMY a jejich popis v časové doméně. LTI systémy. Popis LTI systému v časové oblasti. 

Odvození konvoluce a impulsní charakteristiky. Cvičení: 1) realizace vlastní funkce pro konvoluci. 2) 

Hranový detektor pro detekci bodů zlomu v časové řadě. 3) Nalezení odezvy systému s předepsanou 

diferenční rovnicí na předložený signál  

 P3: SIGNÁLY, SYSTÉMY a jejich popis ve frekvenční oblasti. Fourierovy řady v komplexním tvaru. 

Eulerovy vztahy. Vlastnosti FŘ: Parcevalův teorém, Konvoluční teorém. Fourierova řada diskrétního 

signálu = Fourierova transformace s diskrétním časem (DTFT). Odezva systému na harmonický signál, 

frekvenční charakteristika. Princip filtrování, idealizované filtry. Normovaný kmitočet, normovaná 

frekvence. Vazby mezi systémy – komutativita, asociativita, distributivita operátoru konvoluce. FŘ, 

DTFT, DFT, FT. Vzorkování, překrývání spekter. Cvičení: 1) výpočet frekvenční charakteristiky 

systému z jeho diferenční rovnice (Eulerovy vztahy). 2) demonstrace aliasingu.  

 P4. Lineární filtrace: Z-transformace, stabilita. Z transformace, přenosová funkce systému. Vztah 

přenosové funkce a frekvenční charakteristiky. Nuly, póly. Odhad tvaru frekvenční charakteristiky 

z rozložení nul a pólů přenosové funkce sytému. Dvě kritéria stability systému. Cvičení: 1) vyjádření 

přenosové funkce systému z jeho diferenční rovnice. Rozložení nulových bodů a pólů, určení stability a 

vykreslení frekvenční charakteristiky z přenosové funkce systému.  

 P5. Lineární filtrace: FIR, IIR. Popis diskrétní soustavy se Z transformací, diferenční rovnice obecného 

LTI systému a její realizace (přímá, kaskádní atd.) . FIR systémy s konečnou impulsní charakteristikou, 

IIR systémy s nekonečnou impulsní charakteristikou. Skupinové zpoždění. Terminologie: IIR, FIR, AR, 

MA, ARMA. Cvičení: Návrh FIR filtru metodou vzorkování frekvenční charakteristiky na odstranění 

rušivých složek v časové řadě reprezentující sběr údajů o koncentraci toxické látky v říčním toku.  

 P6. Kumulační zvýrazňování signálů v šumu. Repetiční signál, podmínky vymizení šumu, princip 

kumulačních technik, odvození zlepšení SNR pro kumulační techniky obecně, vliv korelace mezi 

realizacemi šumu v jednotlivých repeticích. Kumulační technika s pevným oknem. Cvičení: výpočet 

zlepšení SNR, grafické znázornění dynamických vlastností kumulace s pevným oknem.  

 P7. Kumulační zvýrazňování signálů v šumu. Kumulace s klouzavým oknem, exponenciální kumulace. 

Cvičení: Odhalení tvar repetice pomocí kumulace - různé metody. Grafické srovnání dynamických 

vlastností exponenciální kumulace a rovnoměrné kumulace s klouzavým oknem.  

 P8. Náhodné procesy a modely časový řad I. Aditivní model vzniku časové řady. Stacionarita - 

odstranění trendu odečtením proloženého polynomu nebo diferencováním. Sezónnost – autokorelační 

funkce časové řady, spektrum signálu. Cvičení: rozložení časové řady na její trend, sezónní složku a 

náhodnou složku.  

 P9. Náhodné procesy a modely časový řad II. Modely časových řad: AR, MA, ARMA, ARIMA, bílý 

šum. Posouzení kvality předpovídání. Analýza residuí – validace modelu. Cvičení: modelování náhodné 

složky časové řady z minulé lekce.  

 P10. Adaptivní filtrace a predikce I. Pojmy identifikace systémů a predikce. Predikční filtr, 

minimalizace střední kvadratické odchylky. Odvození normálních rovnic, řešení lineární algebrou, a 

tedy optimální filtrace, lineární predikce. Cvičení: predikce signálu s lineárním trendem, sezónní 
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složkou a barevným šumem generovaným stacionárním AR(2) procesem, posouzení kvality 

předpovídání (System Identification Toolbox).  

 P11. Adaptivní filtrace a predikce II. Řešení normálních rovnic metodou nejstrmějšího sestupu, LMS 

algoritmus – predikční filtr se stochastickým gradientem. Cvičení: 1) predikce signálu generovaného 

AR(2) procesem - ilustrace konvergenčních vlastností LMS algoritmu. 2) - ilustrace schopnosti LMS 

filtru predikovat nestacionární signály.  

 P12. Adaptivní filtrace a predikce III. RLS algoritmus. Kalmanův filtr. Cvičení: ilustrace schopností 

RLS algoritmu predikovat časové řady  

 P13. Metody nelineární filtrace pro vyhlazování časových řad. Mediánový filtr. Savitzky-Golay filtrace. 

Cvičení: odstranění impulsního rušení ze signálů z měření perfuze krve. Výpočet derivace časové řady 

– analytické řešení místo diferencí.  

Výukové metody: teoretická příprava kombinována s počítačovým procvičováním s využitím matematického 

prostředí Matlab.  

Metody hodnocení: ústní zkouška  

Literatura:  

 DEVASAHAYAM, Suresh R. Signals and systems in biomedical engineering :signal processing and 

physiological systems modeling. 1st ed. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. xvi, 

337 s. ISBN 0-306-46391-1. info  

 Signal processing for neuroscientists :introduction to the analysis of physiological signals. Edited by 

Wim van Drongelen. Burlington, Mass.: Academic Press, 2007. ix, 308 p. ISBN 978-0-12-370867-0. 

info  

 Wavelets and their applications. Edited by Michel Misiti. Newport Beach, CA, 2006. 330 s. ISBN 978-

1-905209-31-6. info  

Bi1051 Úvod do studia matematické biologie 

Vyučující: doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D.  

Rozsah: 1/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: V průběhu výuky předmětu získá student přehled o projektech, týmech a studentských tématech 

jednotlivých divizí Institutu biostatistiky a analýz: analýza dat v onkologii; analýza populačních dat a 

epidemiologie; analýza dat v kardiologii; zdravotnická informatika; analýza ekotoxikologických dat; analýza dat 

biodiverzity; environmentální modelování; environmentální informatika.  

Osnova:  

 Předmět seznamuje posluchače prvního ročníku se šíří záběru jejich oboru a ukazuje směry dalšího 

možného rozvoje studentů a jejich zapojení do vědeckých projektů. Náplní předmětu jsou samostatné 

přednášky různých aplikací matematiky v biologii, kromě projektů Institutu biostatistiky a analýz jsou 

představovány i další aplikace matematické biologie. Součástí předmětu jsou také prezentace starších 

ročníků matematické biologie jako názorná ukázka zapojení studentů do vědeckého výzkumu. 

Možnými tématy jednotlivých přednášek jsou např. projekty v oblasti analýzy dat klinických studií, 

analýzy biodiverzity a složení společenstev, epidemiologie závažných onemocnění, predikce složení 

biologických společenstev, prediktivních modelů v medicíně, využití databází v biologickém a 

medicínském výzkumu, analýzy přežití aj. 

Výukové metody: Prezentace vědeckých témat a diskuse nad jejich zadáním a cíli.  

Metody hodnocení: Účast v diskusi týkající se prezentovaných témat.  

Literatura:  

 LEGENDRE, Pierre. Numerical ecology. Edited by Louis Legendre. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 

1998. xv, 853 s. ISBN 0-444-89250-8. info  

 RIFFENBURGH, Robert H. Statistics in medicine. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier Academic Press, 2006. 

xli, 622 s. ISBN 0-12-088770-3. info  

Bi3060 Obecná genetika 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Kuglík CSc.  

Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Přednáška je zaměřena na objasnění základních konceptů klasické genetiky. Na konci tohoto 

kurzu budou studenti schopni porozumět základním principům genetiky na všech organizmálních úrovních, 
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budou schopni vysvětlit aplikace genetiky a metody využívané v lékařství, šlechtění rostlin a živočichů a budou 

schopni absolvovat navazující specializované předměty.  

Osnova:  

 1. Vznik a vývoj mendelovské genetiky. Princip segregace a kombinace. 2. Vztahy mezi alelami. 3. 

Genové interakce. 4. Chromozomové a genotypové určení pohlaví. 5. Dědičnost genů vázaných na 

pohlaví. 6. Vazba genů. 7. Rekombinační mapování. 8. Mitotická segregace a rekombinace. 9. 

Mikrostruktura chromozomů,karyotypy. 10.Změny v počtu chromozomů. 11.Změny ve struktuře 

chromozomů. 12.Genové mutace a mutageny. 13.Genetické založení kvantitativních znaků a jejich 

analýza. 14.Základy genetiky populací. 

Výukové metody: Přednášky  

Metody hodnocení: Přednáška se koná každý týden, zkouška je písemná.  

Literatura:  

 SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr 

HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris 

VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-

4852-2. URL info  

 SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Principles of genetics. 4th ed. New York, N.Y.: John 

Wiley & Sons, 2006. xx, 866 s. ISBN 0-471-69939-X. info  

 WEAVER, R.F. a P-W. HEDRICK. Genetics. Third Edition. : Wm. C. Brown Publishers, 1997. info  

 NEČÁSEK, Jan a Ivo CETL. Obecná genetika. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info  

Bi4020 Molekulární biologie 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Doškař CSc.  

Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit na molekulární ůrovni informace 

o struktuře a funkci genomů vztahují se k základním funkcím živých soustav (prokaryotické a eukaryotické 

organizmy a viry)a pochopit obecné principy procesů, jimiž se realizuje genetická informace probíhající ve 

všech živých soustavách, s ohledem na zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, 

živočichové a viry).  

Osnova:  

 Stručná historie molekulární biologie  

 Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a 

jejich význam v biologických systémech)  

 Vazebné interakce proteinů s DNA  

 Genetická informace a genetický kód  

 Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu  

 Replikace prokaryotického a eukaryotického genomu  

 Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu  

 Posttranskripční úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot  

 Mechanizmy sestřihu a samosestřihu  

 Translace prokaryotické a eukaryotické mRNA  

 Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich vztah 

k aktivaci transkripčních faktorů  

 Molekulární podstata získané imunity  

 Molekulární podstata kancerogeneze (onkogeny, protoonkogeny  

 Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Transpozony  

 Mechanizmy oprav poškozené DNA  

 Základy genového inženýrství 

Výukové metody: Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle 

učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, jejich obsah je vysvětlen a doplněn 

komentářem vyučujícího. Předlohy jsou též k dispozici v IS MUNI.  

Metody hodnocení: Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška probíhá formou písemného testu formou 50 

otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba 

zodpovědět správně alespoň 60% otázek. Doba trvání zkoušky je zhruba 60 minut.  
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Literatura:  
doporučená literatura  

 ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno: Prof. RNDr. 

Stanislav Rosypal, DrSc., Brno, 2006. 290 s. Díl I. Molekulární biologie prokaryotické buňky. 

ISBN 80-902562-5-2. URL info  

 ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 1999. 300 s. Díl II. 

Molekulární biologie eukaryot. ISBN 80-902562-1-X. URL info  

 ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Třetí inovované vydání. Brno, 2000. 300 s. Díl 

III. Molekulární biologie virů. ISBN 80-902562-2-8. URL info  

 ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Karel PETRZIK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Úvod do 

molekulární biologie IV. Molekulární biologie rostlinných virů, Priony, Molekulkární evoluce, Vznik 

života, Metody molekulární biologie, Genové inženýrství. Třetí inovované vydání. Brno: Rosypal S., 

Grafex, 2002. 300 s. Díl čtvrtý. ISBN 80-902562-4-4. info  

 ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, 

Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE 

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. 

Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-

902562-3-6. URL info  

 ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell 

biology (Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630,. info  

 CLARK, David. Molecular biology. 1st ed. Burlington: Elsevier Academic Press, 2005. xviii, 784. 

ISBN 0-12-175551-7. info  

 Molecular biology of the cell. Edited by Bruce Alberts. 5th ed. New York, N.Y.: Garland science, 2008. 

xxxiii, 12. ISBN 978-0-8153-4106-2. info  

 SNUSTAD, D. Peter, Michael J. SIMMONS, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří DOŠKAŘ, Jiří FAJKUS, Petr 

HOŘÍN, Aleš KNOLL, Petr KUGLÍK, Jan ŠMARDA, Jana ŠMARDOVÁ, Renata VESELSKÁ a Boris 

VYSKOT. Genetika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 894 s. Učebnice. ISBN 978-80-210-

4852-2. URL info  

Bi5040 Biostatistika - základní kurz 

Vyučující: RNDr. Jiří Jarkovský Ph.D.  

Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: V závěru kurzu jsou studenti schopni: Definovat strukturu datového souboru pro statistickou 

analýzu; Vizualizovat vstupní data pro analýzu a tyto vizualizace interpretovat; Identifikovat vhodné metody 

popisné analýzy dat; Fomulovat hypotézy statistické analýzy dat; Vybrat korektní statistické testy pro 

potvrzení/vyvrácení položených hypotéz; Interpretovat výsledky statistického hodnocení dat (jak vlastní, tak 

v odborné literatuře); Posoudit vhodnost aplikace různých statistických metod na různé typy dat  

Osnova:  

 1. Úvod do statistiky, testování hypotéz. Stochastická rozložení, distribuční funkce, frekvenční tabulky, 

kvantily. Tabulky modelových rozložení. Výběry z biologických populací, zpracování dat. Úvod do 

plánování výběrů. 2. Spojitá, ordinální a nominální data v biologii. Odhady výběrových parametrů. 

Procenta a indexy jako odvozená biologická data. 3. Rozložení spojitých proměnných - testování 

hypotéz, grafické metody. Rozložení binárních proměnných - testování hypotéz, grafické metody. 4. 

Jednovýběrové testy. Testování hypotéz o parametrech výběrových populací: výběrový průměr, 

medián, směrodatná odchylka, rozptyl. Výběrové a experimentální plány pro testování parametrů 

výběrových populací. 5. Aplikace binomického a Poissonova rozložení v biologii, modelování pomocí 

binomického rozložení. Jednovýběrové testy o binomickém parametru p a Poissonově konstantě. 6. 

Srovnávání parametrů dvou výběrových populací. Experimentální plány - zcela znáhodněný a párový. 

Parametrické a neparametrické metody. Formální prezentace srovnání dvou výběrových populací 

v literatuře. Grafické metody. 7. Analýza binárních a ordinálních dat. Test dobré shody: genetika, 

molekulární biologie, ekologie. Analýza R x C kontingenčních tabulek, diskriminace kategoriálních dat. 

Binomický test a test homogenity binomických četností. 8. Korelační analýza. Parametrická a pořadová 

korelace. Míry podobnosti v ekologii (kovariance, korelační koeficienty, koeficienty podobnosti). 

Korelační a kovarianční matice. Parciální korelace. 9. Analýza rozptylu (ANOVA): modely 

jednoduchého třídění pro experimentální a ekologická data. Neparametrické metody analýzy rozptylu. 

10. ANOVA dvojného třídění, testování interakcí jednoho nebo více pokusných zásahů, formální 

prezentace výsledků analýzy rozptylu. Stručný přehled experimentálních plánů: jednoduché a dvojné 

třídění, faktoriální plány a plány zcela znáhodněných bloků. Laboratorní a terénní pokusy. Hierarchická 
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analýza rozptylu v genetice a ekologii. 11. Úvod do regresní analýzy. Regresní analýza přímky. 

Analýza rozptylu v regresní analýze přímky. Lineární regrese. polynomy vyššího řádu. Analýza 

rozptylu u těchto regresních analýz. Polynomiální regrese v návaznosti na ANOVA testy. Analýza 

reziduí regresních modelů. Úvod do vícerozměrné lineární regrese. 

Výukové metody: Teoretické přednášky doplněné komentovanými příklady, studenti jsou podporováni 

v kladení otázek týkajících se probírané látky.  

Metody hodnocení: Předmět biostatistika je uzavřen písemnou zkouškou testující uchopení principů, správnou 

aplikaci a základní výpočetní dovednosti studentů. Zkouška pokrývá celý rozsah kurzu od popisné statistiky, 

předpokladů statistického testovní až po aplikaci konkrétních testů na konkrétních reálných příkladech.  

Literatura:  

 Petrie, A., Watson, P. (2006) Statistics for Veterinary and Animal Science, Wiley-Blackwell; 2nd ed  

 Zar, J.H. (1998) Biostatistical analysis. Prentice Hall, London. 4th ed.  

 Sokal, R.R., Rohlf, F.J. (1994) Biometry, W. H. Freeman, 3th ed.  

Bi8350 Evoluční genomika 

Vyučující: doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc. 

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Přednášky jsou zaměřeny na vznik a evoluci genomů. Kurz má široký záběr, zabýváme se 

nejprve vznikem života a prvními genomy, replikátory na bázi molekul RNA (svět RNA) a relikty tohoto 

období. V této souvislosti se zabýváme fenoménem RNA interference. Jsou podrobně popsány typy malých 

molekul RNA (smRNA) a mechanizmy jejich fungování v dnešních genomech. Podrobně je pojednáno o 

struktuře a mechanizmech evoluce genomů virů, prokaryot i eukaryot, pozornost je zaměřena na úlohu 

polyploidizace v evoluci rostlin a živočichů. Následuje popsání struktury genů a mechanizmů vzniku nových 

genů. Velká pozornost je věnována dynamice genomů, v níž hrají roli různé repetitivní sekvence DNA jako jsou 

zejména mobilní genetické elementy (transposony) a tandemové repetice. Přednášky se zabývají také vznikem, 

evolucí a důsledky sexuality, jakož i strukturou a evolucí pohlavních chromosomů. Také je podrobně popsán 

lidský genom, naznačena budoucnost výzkumu lidského genomu (genová terapie, farmakogenomika, projekt 

osobního genomu) a jsou nastíněny etické otázky vyplývající z poznání lidského genomu. Prezentované 

poznatky jsou dávány do souvislostí s historií jejich získávání i použitými metodami. Speciální lekce je 

věnována moderním metodám a strategiím v genomice  

Osnova:  

 1. Vznik života Kosmologická předehra. Atributy života. Vznik života. Abiogeneze klasická a moderní. 

Urey-Millerův experiment. První genetické systémy na bázi proteinů, nukleových kyselin. Ribozymy. 

Vznik genetického kódu a proteosyntézy. Teorie jílů. Převzetí genetické role molekulami DNA. 

Panspermie a extremofilové. Zvláštnosti života a život na bázi křemíku a jiných rozpouštědel. 

 2. Relikty světa RNA a první genomy Důkazy RNA světa. Vznik RNA světa. Evoluční osud prvních 

RNA replikátorů. Relikty světa RNA – tRNA (od replikace k proteosyntéze), ribozóm, spliceosom, 

snorposom, telomeráza, srpRNA, gRNA, vaultRNA, RNázaP. Viry a viroidy – staré nebo mladé, 

funkční relikty světa RNA, jsou viry živé? 

 3. Svět malých RNA, RNA interference (RNAi) Historie objevení podstaty RNAi. RNAi a její úloha v 

evoluci. Úloha malých RNA v buňce (siRNA, miRNA, piRNA), dicer a RISC komplex. Rozdíly v 

RNAi mezi rostlinami a živočichy. Použití RNAi v genovém inženýrství. 

 4. Evoluce genomů Velikosti genomů a paradox hodnoty C. Minimální genom. Mechanizmy zvětšování 

genomů, genomová obezita u rostlin. Topografie genomů - uspořádání genů v genomech, syntenie a 

kolinearita. Počty chromosomů u různých druhů, úloha multiplikací, chromosomové přestavby, B 

chromosomy. Izochory. 

 5. Polyploidizace Genetické a epigenetické interakce genomů u polyploidů, sterilita hybridů. 

Polyploidie a speciace. Polyploidie u živočichů a u rostlin, polyploidie a geografická distribuce druhů. 

Evoluční důsledky polyploidie. 

 6. Evoluce genů První geny. Anatomie genů. Původ nových genů. Mechanizmy evoluce nových genů. 

Introny – staré nebo mladé? Alternativní sestřih. Genové rodiny, pseudogeny, orfony a počty genů. 

Horizontální přenos. Nedávno vzniklé geny. Velikosti genů. Zvláštní geny. 

 7. Dynamika genomů I. Repetitivní DNA jako dominantní složka genomů. Změna paradigmatu v 

genetice – genom je dynamický. Mobilní genetické elementy (transpozony). Podíl repetitivní DNA na 

velikosti genomů. Retroelementy – retroviry, retrotranspozony, retropozony, bakteriální retrony. DNA 

transpozony Původ a evoluce transpozonů. 
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 8. Dynamika genomů II. Funkce transpozonů. Koevoluce transpozonů a hostitele: konflikt-kompromis-

kooperace. Obrana hostitele - umlčování transpozonů. Transpozony užitečné pro hostitele – 

domestikace transpozonů. Explozivní amplifikace transpozonů v evoluci savců. Tandemové repetice. 

Mikrosatelity. Genomy organel jako pozůstatky prokaryotických organizmů. Objev promiskuitní DNA. 

Migrace genů do jádra. Mechanizmus přenosu genů do jádra. Genomy organel a vnitrobuněční parazité. 

 9. Evoluce sexuality. Příčiny sexuality: Rekombinace a sexualita. Rychlost evoluce a degenerativní 

procesy u nerekombinující DNA – Mullerova rohatka (Mullers ratchet), genetické svezení se (genetic 

hitchhiking), selekce na pozadí (background selection). Haploidie a diploidie. Výhody a nevýhody 

pohlavního rozmnožování. 

 10. Evoluce sexuality. Důsledky sexuality: Mechanizmy determinace pohlaví, vznik a evoluce 

pohlavních chromosomů u rostlin a živočichů. Historie objevů týkajících se determinace pohlavnosti a 

pohlavních chromosomů. Lidské pohlavní chromosomy – záhadné palindromy na chromosomu Y, 

samčí geny jsou zálohované, Y se brání degeneraci. Evoluční vrstvy na chromosomu Y. Papája – 

pohlavní chromosomy ve stádiu zrodu. Alternativní mechanismy determinace pohlaví. 

 11. Struktura a evoluce lidského genomu Základní charakteristika. Genové rodiny v lidském genomu. 

Repetice v lidském genomu. Srovnání genomu člověka s genomem myši a šimpanze. Evoluce člověka. 

 12. Genomika – strategie a metody Mapování genomů. Mikrodisekce buněk a chromosomů. Genomové 

knihovny, sekvenování. Spojování fyzických a genetických map. Moderní přístupy v sekvenování 

genomů. Eco-tilling. 

 13. Historie genomiky Avery versus Watson a Crick. Watson versus Venter. Vzestup a pád modelových 

organizmů. Genomové projekty, hlavní databáze. 

Výukové metody: Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle 

učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, jejich obsah je vysvětlen a doplněn 

komentářem vyučujícího.  

Metody hodnocení: Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška probíhá formou písemného testu 

následovaného ústní zkouškou.  

Literatura:  

 J. Maynard Smith and E. Szathmary: The major transitions in evolution (1995) Oxford University 

PressRyan Gregory: The evolution of the genome (2005) Elsevier T.A. Brown: Genomes (1999) BIOS 

Scientific Publishers, Oxford  

 KEJNOVSKÝ, Eduard a Roman HOBZA. Evoluční genomika. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 

2006. ISSN 1802-128X. URL info   

CB060 Seminář NCBR 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Individuální prezentace studentů zaměřené na představení výsledků a popis průběhu řešení 

výzkumných projektů. Seminář je rovněž fórem pro přednášky hostujících studentů a vědeckých pracovníků.  

Osnova:  

 Aktuální program se mění pro každý semestr a je založen na prezentacích doktorských studentů a 

zvaných expertů. 

Výukové metody: Přednášky, prezentace.  

Metody hodnocení: Zápočet za aktivní účast.  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591 

s. ISBN 0-471-39223-5. info  

C1020 Obecná chemie 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.  

Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Předmět uvádí studenty do kolekce chemických principů s cílem připravit je na podrobnější 

studium v dalších fázích studijních programů orientovaných na chemii. Vyklad konceptů a experimentálních 

skutečností směřuje k porozumění světa chemie na molekulární úrovni s využitím kvalitativní kvantové teorie. 
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Molekulární přístup má podporovat chápání makroskopických jevů a zákonů spolehlivě popsaných chemickou 

termodynamikou a kinetikou.  

Osnova:  

 1. Předmět obecné chemie, pojem hmoty, její vlastnosti a formy existence, základní chemické zákony, 

chemické vzorce, chemické látky, čistota látek, stupně čistoty, směsi, fyzikální a chemické 

charakteristiky čistých látek. 2. Atomová symbolika, základní elementární částice, pojem prvku, 

nuklidu, izotopu, izotonu a izobaru, hmotnost atomů a molekul, atomová hmotnostní jednotka m, 

vyjadřování hmotnosti v chemii, látkové množství, molární hmotnost.Atomové jádro, hmotnostní 

defekt, stabilita jader a-, b- a g- radioaktivita, spontánní štěpení, základní pojmy o radioaktivitě látek, 

základní zákon radioaktivních přeměn, Fajans-Soddyho posunová pravidla, jaderné reakce a jejich 

symbolika. 3. Fyzikální rozdíly mikro- a makrosvěta, korpuskulárně-vlnový charakter mikročástic, 

dualismus hmoty, Heisenbergův princip neurčitosti, Bohrův a Sommerfeldův model atomu, Bohrova 

teorie vodíkového atomu, emisní spektra atomu vodíku, rtg. záření, Moseleyův zákon. Schrödingerova 

vlnová rovnice, elektronová vlnová funkce a její význam, pravděpodobnost výskytu částice, hustota 

pravděpodobnosti, atomový orbital, kvantová čísla n, l, m a s, tvary atomových orbitalů, energetické 

stavy a degenerace, výstavbový princip víceelektronových systémů, Pauliho princip výlučnosti, 

Hundovo pravidlo. 4. Periodický zákon a periodický systém prvků, primární a sekundární periodicita 

vlastností prvků. Vlastnosti atomů (ionizační potenciál, elektronová afinita, 

elektronegativita).Historický vývoj názorů na chemickou vazbu, tvorba iontů, ionty s 18 a 20 

valenčními elektrony, iontové poloměry, iontové krystaly, metody studia iontových krystalů. 5. 

Kovalentní a donor-akceptorová vazba, vlnově-mechanický model vazby, překryv atomových orbitalů, 

integrál překryvu, typy překryvů (s, p, d), molekulové orbitaly (MO) a metoda MO-LCAO, výstavbový 

princip MO, molekulové diagramy biatomických homo- a heteronukleárních molekul, ostatní molekuly, 

polarita, stupeň iontovosti, vazebný řád a vaznost atomu, délka kovalentní vazby, vazebná energie. 6. 

Tvar molekul, teorie hybridizace, typy hybridizace, metoda VSEPR.Delokalizované p-systémy, 

rezonance, sloučeniny s nedostatkem elektronů, slabé interakce (van der Waalsovy síly, vazba 

vodíkovým můstkem). 7. Koordinační částice (centrální atom, ligand), koordinační polyedry, cheláty, 

chelátový efekt, vícejaderné komplexy, klastry, strukturní izomerie (vazebná, koordinační a ionizační); 

prostorová izomerie (geometrická, optická). Názvosloví koordinačních sloučenin.Koordinační vazba, 

donor-akceptorové vlastnosti ligandů, základy teorie ligandového pole, oktaedrické, tetraedrické a 

tetragonální komplexy, vysoko- a nízkospinové komplexy, Jahn-Tellerův efekt, spektrální a magnetické 

vlastnosti komplexů. Komplexní rovnováha, stabilita komplexů, mechanismy komplexotvorných 

reakcí, trans-efekt. 8. Stavová rovnice a jednoduché zákony pro ideální plyn, transportní jevy v plynech, 

Grahamův zákon, stavová rovnice reálného plynu, kritický stav, zkapalňování plynů, redukovaná van 

der Waalsova rovnice. Stavová rovnice pro kapaliny, tenze páry, povrchové napětí, viskozita kapalin. 9. 

Obecné vlastnosti pevných látek, krystalová mřížka, Madelungova konstanta, Born-Haberův cyklus, 

mřížková energie, prvky a operace symetrie, symetrie molekul a iontů. Pásová teorie vazby v pevných 

látkách, vlastnosti kovů, kovová vazba, vodiče, polovodiče a izolanty. 10. Typy a mechanismy 

chemických reakcí, energetické změny při průběhu chemických reakcí, základní thermodynamické 

veličiny (U,H,G,S) a zákony, thermodynamické podmínky průběhu chemických reakcí. Vratné reakce, 

zákon rovnováhy, rovnovážná konstanta, vliv změny koncentrace, tlaku a teploty na rovnováhu, Le 

Chatelier-Brownův princip, reakční kinetika, rychlost reakce, rychlostní zákon, rychlostní konstanta, 

řád reakce, molekularita reakce, vliv teploty na reakční rychlost, Arrheniova rovnice, aktivační energie, 

reakční koordináta, homogenní a heterogenní katalýza. 11. Rovnováha ve vícefázovém systému, 

Gibbsovo pravidlo fází, definice fáze, složky a stupně volnosti, roztoky, rozpustnost, vyjadřování 

koncentrace, vodivost roztoků, elektrolytická disociace, solvatace a asociace iontů, iontová síla, aktivita 

a aktivitní koeficient. Srážení a součin rozpustnosti, vlastnosti zředěných roztoků, Raoultův zákon, 

ebulioskopie a kryoskopie, základní fázové diagramy jedno- a dvousložkových systémů, destilace, 

rektifikace a destilace s vodní parou, sublimace, tavení. 12. Arrheniova, Brönstedova-Lawryho a 

Lewisova teorie kyselin a zásad, solvoteorie kyselin a zásad, superkyselá prostředí, acidita a bazicita 

vodných roztoků, síla kyselin, stupnice pH, hydrolýza solí, tlumivé roztoky, kapacita tlumivých 

roztoků. 13. Základní pojmy v oblasti elektrolýzy, Faradayovy zákony, coulometrie, elektrochemické 

potenciály, typy elektrod, standardní elektrodové potenciály, standardní vodíková elektroda, Nernstova 

a Nernst-Petersova rovnice, galvanické články. 14. Absorpce elektromagnetického záření, funkce 

spektrometru. Molekulární spektra, infračervená a Ramanova spektroskopie, elektronová spektroskopie, 

luminiscence (fosforescence a fluorescence). Magnetické vlastnosti látek, magnetický moment atomu a 

jádra, dia- a s, ferro- a antiferromagnetismus. Rentgenová strukturní analýza, hmotnostní spektroskopie. 

Výukové metody: Předmět je tvořen 22 přednáškami, které se konají dvakrát týdně po 2 vyučovacích hodinách.  
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Metody hodnocení: Předmět tvoří 22 přednášek. Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu písemné 

zkoušky (2 hodiny).  

Literatura:  

 POLÁK, Rudolf a Rudolf ZAHRADNÍK. Obecná chemie :stručný úvod. Vyd. 1. Praha: Academia, 

2000. 224 s. ISBN 80-200-0794-6. info  

 ATKINS, P. W. a Loretta JONES. Chemical principles :the quest for insight. 3rd ed. New York: W.H. 

Freeman and Company, 2005. 1 sv. (rů. ISBN 0-7167-5701-X. info  

 ZUMDAHL, Steven S. a Susan A. ZUMDAHL. Chemistry. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin 

Company, 2003. xxiv, 1102. ISBN 0-618-22156-5. info  

 HILL, John W. General chemistry. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. 

xxvii, 107. ISBN 0-13-118003-7. info  

 HÁLA, Jiří. Pomůcka ke studiu obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 85 s. 

ISBN 80-210-0289-1. info  

 KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 

1989] a. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. info  

C1040 Obecná chemie - seminář 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit vztah molekulové struktury 

a makroskopických vlastností látek. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět: konceptům 

obecné chemie a umět je používat.  

Osnova:  

 Vstupní test.  

 1. Látkové množství  

 2. Kvantová teorie.  

 3. Atomy, metrická struktura molekul.  

 4. Symetrie.  

 5. Interakce orbitalů.  

 6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR.  

 7. Plyny.  

 8. Termochemie.  

 9. Chemické rovnováhy.  

 10. Kyseliny a báze, autoprotolýza. Donory a akceptory.  

 11. Elektrody a elektrochemické články. 

Výukové metody: Výpočtové cvičení a diskuze  

Metody hodnocení: Průběžné testy a v případě nesplnění na více než 50 % zápočtový test (nutnost dosáhnout 

více jak 50% bodů)  

Literatura:  

 nové vydání uvedené literatury z r. 2000  

 RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických 

sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info  

C1061 Anorganická chemie I 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Základní kurz anorganické chemie Část I. Část I pokrývá úvod do systematické chemie prvků 

včetně vzniku prvků ve vesmíru, chemickou periodicitu, všeobecné charakteristiky kovů a nekovů, detailnější 

pozornost je věnována strukturám a vlastnostem sloučenin prvků 1.,2.,17. a 18. skupiny, ve skupinách 13. - 16. 

pouze prvním dvěma prvkům skupiny. Cílem předmětu je seznámit studenty 1. ročníku bakalářského odborného 

studia programu Chemie s chemií s a p úvodních prvků skupiny, podat informace o jejich výskytu, přípravě a 

výrobě, fyzikálních a chemických vlastnostech, jejich nejdůležitějších sloučeninách a použití samotných prvků či 

jejich sloučenin.  

Osnova:  
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 1. Úvod do systematické anorganické chemie, původ a distribuce prvků ve vesmíru a na Zemi, nástin 

historického vývoje chemie, chemická periodicita 2. Obecná charakteristika přechodných a 

nepřechodných kovů, polokovů a nekovů, krystalová struktura kovů, daltonidy a berthollidy, 

intersticiální sloučeniny a směsné krystaly 3. Vodík, jeho izotopy, jaderné izomery divodíku, typy 

binárních sloučenin vodíku 4. Alkalické kovy, jejich hydridy, oxidy, peroxidy, hyperoxidy, ozonidy, 

halogenidy a hydroxidy, alkalické soli oxokyselin, komplexní a organokovové sloučeniny, alkalidy 5. 

Beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin, jejich hydridy, karbidy, nitridy, oxidy, halo genid a, 

hydroxidy, soli oxokyselin, podstata krasových jevů, tvrdost vody, Grignardova činidla, komplexní a 

organokovové sloučeniny 6. Bor, boridy, borany a vazba v nich, karborany a metaloceny, oxidy, 

sulfidy, halogenidy, oxokyseliny, boritany a peroxoboritany, BN-sloučeniny 7. Hliník, jeho binární 

sloučeniny, smíšené oxidické fáze, Na- -alumina, hydroxidy a oxidhydroxidy, soli oxokyselin, 

komplexní a organokovové sloučeniny 8. Uhlík a jeho alotropy, sloučeniny grafitu, uhlovodíky, 

karbidy, oxidy, halogenoderiváty, freony, teflon, oxo-, peroxo- a thiokyseliny a jejich deriváty, CN-, 

OCN- a SCN-sloučeniny 9. Křemík, silany, silicidy, karbid, oxidy, halogenidy, oxokyseliny, 

křemičitany a hlinitokřemičitany a jejich struktura, skla, siloxany a silazany 10. Dusík, amoniak a soli 

amonné, chemie kapalného amoniaku, deriváty amoniaku, hydrazin, azoimid a azidy, oxidy, 

oxokyseliny, jejich soli a deriváty, nitro- a nitritosloučeniny 11. Fosfor, fosfany a fosforany, fosfidy, 

oxidy, sulfidy, halogenidy, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, PN-sloučeniny 12. Kyslík, typy a 

struktura oxidů, voda, peroxid vodíku 13. Síra, sulfán, polysulfány, sulfidy a polysulfidy, oxidy, 

halogenidy, oxokyseliny a jejich deriváty, SN-sloučeniny, polykationty síry, komplexní sloučeniny 14. 

Halogeny, halogenovodíky a halogenidy, fluoridy kyslíku, oxidy ostatních halogenů, oxokyseliny, 

jejich soli a deriváty, interhalogenové sloučeniny a ionty. 15. Vzácné plyny, výwskyt , výroba, použití, 

sloučeniny xenonu a radonu 

Výukové metody: přednáška  

Metody hodnocení: Zkouška je písemná a ústní, po zhodnocení písemné části následuje ústní pohovor, který 

řeší problémy písemky. Mohou být položeny doplňující otázky.  

Literatura:  

 Greenwood, N. N. - Earnshaw, Chemie prvků I, II; Informatorium, Praha 1993  

 GAŽO, Ján. Všeobecná a anorganická chémia [Gažo, 1978]. 2. upr. vyd. Bratislava: Alfa, 1978. 807 s. 

info  

 KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 

1989] a. 2. nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. info  

 Toužín, Jiří - Stručný přehled chemie prvků, Brno 2000  

C1062 Anorganická chemie I - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Josef Novosad CSc.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumění základům anorganické chemie 

v souvislosti s chemií prvků, které jsou předmětem uvedené přednášky (viz sylabusk přednášce C 1061 

Anorganická chemie I.  

Osnova:  

 1. Úvod do předmětu, periodicita, periodická tabulka a její dělení  

 2. Chemie vodíku, rozdíly a podobnosti sloučenin vodíku, reaktivita a možnosti využití  

 3. Alkalické kovy, výskyt a vlastnosti, srovnání s vodíkem  

 4. Berylium, hořčík a kovy alkalických zemin, vzájemné srovnání reaktivity a vlastností  

 5. Chemie boru, základní trendy vlastnosti a reaktivity  

 6. Chemie hliníku, podobnosti a rozdíly s chemií boru, srovnání s Beryliem  

 7. Chemie uhlíku, výskyt, modifikace, reaktivita a srovnání s hliníkem a borem  

 8. Chemie křemíku, vlastnosti a využitelnost základních sloučenin, porovnání s uhlíkem  

 9. Chemie dusíku, rozdělení sloučenin podle vlastnosti, srovnání s uhlíkem a křemíkem  

 10. Chemie fosforu, sloučeniny a jejich vlastnosti, srovnání s chemií dusíku  

 11. Chemie kyslíku, vazebné typy, strukturní motivy ve sloučeninách, srovnání s dusíkem  

 12. Chemie síry, srovnání vlastností s kyslíkem a uhlíkem, využití sloučenin  

 13. Chemie halogenů, vazebné poměry, porovnání vlastností sloučenin s oxidy a sulfidy 
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Výukové metody: Výuka formou diskuse vyučujícího se studenty spojené s objasňováním obecně platných 

zákonitostí a vzájemných souvislostí v probírané tématice.  

Metody hodnocení: Průběžné testování  

Literatura:  

 Chemie prvků. Edited by N.N Greenwood - A. Earnshaw, Translated by F. Jursík. Praha: 

Informatorium, 1993. 793 s. ISBN 80-85427-38-9. info  

C1470 Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  

Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se základními oblastmi lineární algebry, diferenciálního a 

integrálního počtu funkce jedné a dvou proměnných a jednoduchých diferenciálních rovnic. V rámci praktických 

cvičení získá student základní dovednosti při řešení jednoduchých příkladů.  

Osnova:  

1) Množiny, základní množinové operace, číselné množiny. 2) Matice, vektory, operace s vektory, lineární 

závislost, hodnost, determinanty, systémy lineárních rovnic. 3) Analytická geometrie lineárních útvarů 

v rovině a prostoru, kuželosečky. 4) Funkce jedné proměnné, základní vlastnosti (definiční obor, obor 

hodnot, monotónnost, parita, periodicita, graf). Funkce goniometrické, exponenciální, logaritmická, 

cyklometrické, obecná mocnina, polynomy, racionální lomená. 5) Vlastní a nevlastní limita funkce ve 

vlastním a nevlastním bodě, výpočet limity, spojitost funkce. 6) Derivace funkce, lokální a absolutní 

extrémy, inflexe. 7) L'Hospitalovo pravidlo a jeho aplikace na výpočet limit, diferenciál funkce, Taylorova 

řada a věta. 8) Průběh funkce. 9) Integrální počet funkcí jedné proměnné, substituční metoda a metoda per 

partes, určitý integrál. 10) Diferenciální počet funkcí dvou proměnných, parciální derivace, lokální a 

absolutní extrémy, totální diferenciál. 11) Integrální počet funkcí dvou proměnných. 12) Pojem dvojného, 

trojného a křivkového integrálu. 13) Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu. 

Výukové metody: Praktická cvičení.  

Metody hodnocení: Předmět je uzavřen písemnou zkouškou skládající se z příkladů, které pokrývají celý rozsah 

probírané látky.  

Literatura:  

 Matematika pro chemiky. Edited by Jan Osička. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 213 s. 

ISBN 978-80-210-4245-2. info  

 REKTORYS, Karel. Co je a k čemu je vyšší matematika. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 156 s. 

ISBN 80-200-0883-7. info  

C1475 Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a bioinformatiky - seminář 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurs je přehledem základů lineární algebry, diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné a 

dvou proměnných a základů diferenciálních rovnic na nejnižší možné úrovni. Úkolem kursu je vytvořit 

představu o základních pojmech ve výše uvedených oblastech a v rámci cvičení získat dovednosti při řešení 

jednoduchých příkladů.  

Osnova:  

1) Množiny, základní množinové operace, číselné množiny. 2) Matice, vektory, operace s vektory, lineární 

závislost, hodnost, determinanty, systémy lineárních rovnic. 3) Analytická geometrie lineárních útvarů 

v rovině a prostoru, kuželosečky. 4) Funkce jedné proměnné, základní vlastnosti (definiční obor, obor 

hodnot, monotónnost, parita, periodicita, graf). Funkce goniometrické, exponenciální, logaritmická, 

cyklometrické, obecná mocnina, polynomy, racionální lomená. 5) Vlastní a nevlastní limita funkce ve 

vlastním a nevlastním bodě, výpočet limity, spojitost funkce. 6) Derivace funkce, lokální a absolutní 

extrémy, inflexe. 7) L'Hospitalovo pravidlo a jeho aplikace na výpočet limit, diferenciál funkce, Taylorova 

řada a věta. 8) Průběh funkce. 9) Integrální počet funkcí jedné proměnné, substituční metoda a metoda per 

partes, určitý integrál. 10) Diferenciální počet funkcí dvou proměnných, parciální derivace, lokální a 

absolutní extrémy, totální diferenciál. 11) Integrální počet funkcí dvou proměnných. 12) Pojem dvojného, 

trojného a křivkového integrálu. 13) Obyčejné diferenciální rovnice prvního řádu. 
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Výukové metody: Praktická cvičení.  

Metody hodnocení: Předmět je ukončen zápočtem, který je udělen za aktivní účast ve cvičení.  

Literatura:  

 Matematika pro chemiky. Edited by Jan Osička. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 213 s. 

ISBN 978-80-210-4245-2. info  

 REKTORYS, Karel. Co je a k čemu je vyšší matematika. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 156 s. 

ISBN 80-200-0883-7. info  

C2110 Operační systém UNIX a základy programování 

Vyučující: RNDr. Petr Kulhánek PhD.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student ovládat základní příkazy operačních systémů Unix a Linux. Bude 

je schopen spojovat do složitejších konstrukcí pomocí skriptování. Dále bude schopen vytvářet skripty 

v programovacích jazycích AWK a gnuplot. Jejich kombinací bude schopen analýzovat výstupy ze základních 

vědecko-technických výpočtů. Nabyté schopnosti jsou nezbytným předpokladem pro počítačovou chemii a 

molekulové modelování a pro případné navazující studium programování v kompilovaných jazycích (C/C++).  

Osnova:  

 1. Klastr WOLF (struktura, pravidla používání, správci)  

 2. Přihlašování (místní a vzdálené přihlášení, export displeje, změna hesla)  

 3. Programové vybavení (systémové aplikace, vědeckotechnické aplikace)  

 4. Textové editory (vi, grafické textové editory)  

 5. Příkazová řádka (terminály, struktura, historie a automatické dokončování)  

 6. Souborový systém (struktura, absolutní a relativní cesty, práva, speciální soubory, diskové oddíly)  

 7. Příkazy (manuálové stránky, přehled příkazů)  

 8. Procesy (procesy, standardní vstup a výstup, přesměrování, roury)  

 9. Úvod do skriptování (co je to skriptování, výhody a nevýhody, spouštění skriptů)  

 10. Skriptování v jazyce Bash (proměnné, základní řídící konstrukce)  

 11. Skriptování v programu gnuplot (vykreslování 2D a 3D grafů, interaktivní versus neinteraktivní 

mód)  

 12. Skriptování v jazyce AWK (základní konstrukce, jednoduché zpracovávání textových souborů)  

 13. Použití skriptování při analýze dat (znázornění průběhu výpočtu Gibbsových energií, studentské 

projekty) 

Výukové metody: přednášky, procvičování praktických příkladů, diskuze  

Metody hodnocení: Účast v cvičení je povinná (povolené jsou dvě dopředu omluvené absence). V pruběhu 

semestru se uskuteční dva testy (2x 10 bodů). Ve zkouškovém období pak zavěrečný test (50 bodů) a samostatné 

sestavení skriptu (30 bodů). Pro uspěšné zakončení přemětu je zapotřebí získat minimálně 80 bodů.  

Literatura:  

 HAHN, Harley a Peter NORTON. Průvodce UNIXEM od Petera Nortona : Jak komunikovat s 

UNIXEM, jak UNIX ukládá a zobrazuje informace, používání unixového systému souborů, práce s 

editorem vi : Peter Norton's Guide to UNIX (Orig.). 1.vyd. Brno: UNIS, 1993. XXIV, 562. info  

 BRANDEJS, Michal. UNIX - LINUX :praktický průvodce. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 340 s. ISBN 80-

7169-170-4. info  

 PETRLÍK, Lukáš. Jemný úvod do systému UNIX. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 1995. 189 s. 

ISBN 80-85828-28-6. info  

C2115 Praktický úvod do superpočítání 

Vyučující: RNDr. Petr Kulhánek PhD.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Předmět je primárně určen pro studenty věnující se výpočtům v oblasti biochemie, chemie i 

biofyziky. Cílem předmětu je zvýšení schopnosti studentů efektivně využívat dostupné výpočetní zdroje a má za 

úkol rozvíjet základní znalosti ze skriptování ve smyslu analýzy získaných dat. Zároveň je ve výuce kladen důraz 

na praktickou aplikaci dostupného software, ať již komerčního, nebo vyvíjeného na Národním centru pro 

výzkum biomolekul.  

Osnova:  



 35 

 Historie, využití a budoucnost výpočetní techniky. Příklady reálných problémů řešených ve skupině 

výpočetní chemie. Přehled výpočetních center v České republice: MetaCentrum, CERIT-SC, 

IT4Innovation. Zahraniční výpočetní centra.  

 Stručný úvod do UNIXu. Seznámení se s prostředím výpočetního clusteru WOLF, struktura, software. 

Registrace uživatelů do MetaCentra.  

 Architektura počítače. Reprezentace číselných hodnot v číslicové technice. Od problému k výsledku. 

Šíření chyb v numerických výpočtech.  

 Fortran jako významný jazyk využívaný v superpočítání. Historie. Syntaxe. Překladače. Numerické 

knihovny.  

 Urychlení výpočtů pomocí paralelizace. Typy paralelizace. Praktická ukázka použití OpenMP a MPI. 

Efektivita paralelizace.  

 Dávkové systémy PBSPro a Torque. Zadávání úloh v prostředí MetaCentra využívající programy 

Gaussian a AMBER. Infinity jako nástavba dávkových systémů.  

 Hardwarové akcelerátory. Molekulární simulace využívající GPU akcelerátory. 

Výukové metody: přednášky, diskuse, skupinové projekty v počítačové učebně  

Metody hodnocení: schválené písemné protokoly ze studentských projektů, závěrečný test, test se skládá z 50 

otázek, více možností, správná odpověď plus jeden bod, nesprávné odpovědi minus čtvrtina bodu, ke složení 

kolokvia je nutné získat nejméně 35 bodů  

Literatura:  

 CHIVERS, Ian a Jane SLEIGHTHOLME. Introduction to Programming with Fortran: With Coverage 

of Fortran 90, 95, 2003, 2008 and 77. Springer. 2012. 619 s. ISBN 978-0-85729-232-2. info  

 CLERMAN, Walter. Modern Fortran: style and usage. New York. : Cambridge University Press, 2012. 

334 s. ISBN 978-0-521-51453-8. info  

 PACHECO, Peter S. An introduction to parallel programming. Amsterdam; Boston: Morgan 

Kaufmann, 2011. ISBN 978-0-12-374260-5. info  

 High performance computing: from grids and clouds to exascale. Washington, DC: IOS Press, 2011. 

Advances in parallel computing, v. 20. ISBN 978-1-60750-802-1. info  

C2130 Úvod do chemoinformatiky a bioinformatiky 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc., prof. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání úvodních znalostí v oblasti chemoinformatiky a bioinformatiky. 

Základní ideou předmětu je spojit pojetí informace v chemoinformatice, kde klíčovým objektem jsou malé a 

střední molekuly a předpověď jejich vlastností, s pojetím informace v bioinformatice, kde objektem zájmu jsou 

především biopolymery, zejména bílkoviny a nukleové kyseliny. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 

Porozumět a reprezentovat 2-D a 3-D struktury biomolekul v počítači; Pracovat s metodami a s technologiemi, 

jak se z informace o genomu dostat až k funkční předpovědiů Porozumět základním přístupům předpovědi 

vztahu struktura – aktivita – biologická funkce  

Osnova:  

1. Co je chemoinformatika a bioinformatika, souvislost a rozdílnost disciplín 2.Reprezentace a manipulace 

s dvoudimenzionálními (2-D) strukturami 3.Způsoby vyjádření 3-D struktury molekuly a molekulárního 

systému 4.Molekulární deskriptory 5.Modely pro studium kvantitativních vztahů mezi strukturou a aktivitou 

látek – QSAR 6.Metody pro měření molekulární podobnosti 7.Molekulárně biologické databáze. 

Vyhledávání genů 8.Přiložení páru sekvencí (sequence alignment). Principy, programy. Vícesekvenční 

příložení (multiple sequence alignment) 9.Predikce genů, fylogenetická evoluční analýza 10.Predikce 

sekundárních struktur proteinů, základní strukturní 2D a 3D motivy 11.Vztahy sekvence-funkce, sekvenční 

homologie, konzervované úseky, proteinové rodiny 12.3-D topologie proteinů, předpověď 3-D struktury, 

threading 13.Metody analýzy velkého množství dat, virtuální prohledávání 

Výukové metody: přednášky s praktickými demonstracemi  

Metody hodnocení: Pisemný test  

Literatura:  

 LEACH, Andrew R. a Valerie J. GILLET. An introduction to chemoinformatics. Dordrecht: Springer, 

2005. xv, 259 s. ISBN 1-4020-1347-7. info  



 36 

 Chemoinformatics :theory, practice, & products. Edited by Barry A. Bunin. Dordrecht: Springer, 2007. 

xi, 295 s. ISBN 9871402050008. info  

 XIONG, Jin. Essential bioinformatics. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xi, 339 

s. ISBN 0-521-60082-0. info  

 MOUNT, David W. Bioinformatics :sequence and genome analysis. 2nd ed. Cold Spring Harbor, N.Y.: 

Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2004. xii, 692 s. ISBN 0-87969-712-1. info  

C2135 Bioinformatika v praxi 

Vyučující: prof. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Na konci tohot kurzu bude student schopen: vyhledavat informace a pracovat s biologickymi 

databazemi; provadet samostatne bioinformatickou analyzu dat. Pripravit experimentalni projekt zamerny na 

klonovani proteinu.  

Osnova:  

 Vyhledávání informací. Vyhledávání informací obecně, databáze biologických dat, instituce pro správu 

bioinformatických dat  

 Sekvenční přiložení (sequence alignment). Parametry (gaps, matrix). Přiložení genové vs. proteinové 

sekvence. Repetice. Přiložení jako nástroj analýzy sekvenačních dat.  

 Predikce genů, proteinů a jejich funkce.  

 Design primerů. Význam primerů, základní charakteristiky, tvorba sekundárních struktur, problém 

chybného nasednutí (false priming), design vlastních primerů.  

 Klonování a restrikční štěpení.  

 Predikce vlastností proteinů. Co lze predikovat, srovnání náročnosti a spolehlivosti experimentu a 

výpočtu.  

 Samostatný projekt: identifikace potenciálních genů důležitých pro virulenci v genomu neznámého 

organismu a určení funkce kódovaných proteinů.  

 Praktická úloha 1. Polymerázová řetězová reakce a elektroforéza v agarosovém gelu.  

 Praktická úloha 2. Izolace produktu PCR, štěpení restrikčními endonukleasami. 

Výukové metody: teoreticka priprava, prakticke cviceni in silico, samostatny projet  

Metody hodnocení: ukonceny samostatny projekt, ustni pohovor  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ŠMARDA, Jan, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Vladislava RŮŽIČKOVÁ a Jana KOPTÍKOVÁ. 

Metody molekulární biologie. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 194 s. neuveden. 

ISBN 978-80-210-3841-7. info  

C2140 Aplikovaná matematika pro chemiky 

Vyučující: RNDr. Radka Svobodová Vařeková Ph.D.  

Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Kurs navazuje na předměty C1470 – Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a C1475 – 

Úvod do matematiky pro chemoinformatiky – seminář a rozšiřuje zde získané vědomosti o kapitoly z algebry, 

geometrie a matematické analýzy, které využije student oboru bioinformatika v chemii. Zvláštní pozornost je 

věnovaná zejména Eukleidovské geometrii ve 3D prostoru a transformacím souřadnic. Kapitoly z matematické 

analýzy jsou vybrány vzhledem k praktickému využití v chemii. Jedná se zejména o diferenciální počet funkcí 

jedné a více proměnných a diferenciální rovnice. Absolvent kursu získá také informace o numerických metodách 

derivování a integrace.  

Osnova:  

1.Vektorová algebra, vektorové prostory. 2.Analytická geometrie v prostoru – geometrické útvary a jejich 

matematické vyjádření. 3.Soustavy souřadnic a transformace mezi nimi – využití v molekulovém 

modelování. 4.Diferenciální počet funkcí jedné proměnné – totální diferenciál. 5.Taylorův rozvoj a jeho 

aplikace v molekulové mechanice. 6.Diferenciální rovnice 1. řádu a jejich praktické využití v chemii. 

7.Diferenciální rovnice 2. řádu a jejich praktické využití v chemii. 8.Numerické metody derivování. 

9.Numerické metody integrování. 10. Aplikace diferenciálních rovnic v molekulovém modelování. 11. 

Fourierovy řady. 12. Počet pravděpodobnosti – náhodná čísla a jejich generování. 
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Výukové metody: Přednášky kombinované s praktickým cvičením.  

Metody hodnocení: Písemná zkouška.  

Literatura:  

 Mathematical problems for chemistry students. Edited by György Póta. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 

2006. viii, 250. ISBN 9780444527936. info  

 MACKENZIE, Aulay. Mathematics and statistics for life scientists. 1st pub. New York: Taylor & 

Francis, 2005. vi, 175 s. ISBN 1-85996-292-0. info  

 TURRELL, George. Mathematics for chemistry and physics. San Diego: Academic Press, 2002. xiv, 

408 s. ISBN 0-12-705051-5. info  

C2141 Aplikovaná matematika pro chemiky - seminář 

Vyučující: RNDr. Radka Svobodová Vařeková Ph.D.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Kurs navazuje na předměty C1470 – Úvod do matematiky pro chemoinformatiky a C1475 – 

Úvod do matematiky pro chemoinformatiky – seminář a rozšiřuje zde získané vědomosti o kapitoly z algebry, 

geometrie a matematické analýzy, které využije student oboru bioinformatika v chemii. Zvláštní pozornost je 

věnovaná zejména Eukleidovské geometrii ve 3D prostoru a transformacím souřadnic. Kapitoly z matematické 

analýzy jsou vybrány vzhledem k praktickému využití v chemii. Jedná se zejména o diferenciální počet funkcí 

jedné a více proměnných a diferenciální rovnice. Absolvent kursu získá také informace o numerických metodách 

derivování a integrace.  

Osnova:  

1.Vektorová algebra, vektorové prostory. 2.Analytická geometrie v prostoru – geometrické útvary a jejich 

matematické vyjádření. 3.Soustavy souřadnic a transformace mezi nimi – využití v molekulovém 

modelování. 4.Diferenciální počet funkcí jedné proměnné – totální diferenciál. 5.Taylorův rozvoj a jeho 

aplikace v molekulové mechanice. 6.Diferenciální rovnice 1. řádu a jejich praktické využití v chemii. 

7.Diferenciální rovnice 2. řádu a jejich praktické využití v chemii. 8.Numerické metody derivování. 

9.Numerické metody integrování. 10. Aplikace diferenciálních rovnic v molekulovém modelování. 11. 

Fourierovy řady. 12. Počet pravděpodobnosti – náhodná čísla a jejich generování. 

Výukové metody: Praktická cvičení  

Metody hodnocení: Průběžné testy.  

Literatura:  

 Mathematical problems for chemistry students. Edited by György Póta. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 

2006. viii, 250. ISBN 9780444527936. info  

 MACKENZIE, Aulay. Mathematics and statistics for life scientists. 1st pub. New York: Taylor & 

Francis, 2005. vi, 175 s. ISBN 1-85996-292-0. info  

 TURRELL, George. Mathematics for chemistry and physics. San Diego: Academic Press, 2002. xiv, 

408 s. ISBN 0-12-705051-5. info  

C2150 Zpracování informací a vizualizace v chemii 

Vyučující: Mgr. Martin Prokop Ph.D.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurs je určen všem, kteří chtějí získat základní přehled o vizualizacích v molekulovém 

modelování. Student je postupně seznamován s postupy získání dat z databáze, jejich validací, přípravou pro 

počítačové simulace až po vizualizace výsledků a tvorbu grafických výstupů ve formě prezentací nebo posterů. 

Cílem kursu není seznámení s jednotlivými metodami počítačové chemie.  

Osnova:  

1.Zobrazení molekul, převod 2D zobrazení do 3D a naopak. 2.Přehled programů pro vizualizaci molekul. 

3.Strukturní databáze bilomolekul a jejich prohledávání. 4.Validace struktur získaných z databází a příprava 

dat pro molekulové modelování – program WHAT IF a jeho WWW server. 5.Vizualizace molekul pomocí 

programu VMD. 6.Vizualizace trajektorií molekulové dynamiky – program VMD. 7.Zpracování dat z MD a 

jejich vizualizace – programy gnuplot, xmgrace. 8.Program TRITON – možnosti vizualizace. 9.Program 

TRITON – aplikace v molekulovém modelování. 10. Příprava grafických prezentací – Open Office, 

PovRay, Render3D a tvorba stereoobrázků. 11. Tvorba animací a možnosti rozšíření programu VMD. 12. 

Vizualizace molekul v ostatních programech – Chimera, PyMol. 



 38 

Výukové metody: Praktická cvičení u počítače.  

Metody hodnocení: Praktická znalost programů VMD a Triton. Prezentace obsahující kromě textu také grafy, 

video ukázky a obrázky.  

Literatura:  

 Molecular modeling of proteins. Edited by Andreas Kukol. Totowa, N.J.: Humana Press, 2008. xi, 390 

p. ISBN 978-1-58829-864-5. info  

 HÖLTJE, Hans-Dieter a Gerd FOLKERS. Molecular modelling :basic principles and applications. 

Edited by Thomas Beier - Wofgang Sippl - Didier Rognan. Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, 1997. 

xii, 194 s. ISBN 3-527-29384-1. info  

 Molecular modeling of nucleic acids. Edited by Neocles B. Leontis - John SantaLucia. Washington: 

American Chemical Society, 1998. x, 435 s. ISBN 0-8412-3541-4. info  

 http://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd/  

C2160 Programování v jazyce C pro chemiky 

Vyučující: Mgr. Martin Prokop Ph.D.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurz je zaměřen na získání základních znalostí programovacího jazyka C. Důraz je kladen 

především na praktické použití programování v chemických a bioinformatických oborech. Na konci tohoto kurzu 

bude student schopen využít znalosti jazyka C pro tvorbu jednoduchých programů řešících problémy z chemie, 

bioinformatiky a dalších přírodních věd.  

Osnova:  

 Historie programovacího jazyka C. Editory, vývojová prostředí, kompilátory. Struktura programu v C. 

Sestavování programů.  

 Základní datové typy, proměnné, konstanty. Přiřazovací a aritmetické operátory.  

 Podmíněný příkaz. Relační a logické operátory. Priorita a pořadí vyhodnocování operátorů.  

 Příkazy cyklu.  

 Pole. Struktury.  

 Ukazatele. Řetězce.  

 Příkazy vstupu a výstupu. Standardní I/O zařízení, vstup a výstup do souboru.  

 Funkce, parametry funkcí, předávání hodnotou a ukazatelem.  

 Direktivy preprocesoru, makra. Funkce standardní knihovny jazyka C.  

 Dymanická alokace paměti, dymanické proměné. Rekurzní volání funkcí.  

 Tvorba programů s grafickým výstupem  

 Specifické problémy při vývoji softwaru pro aplikace v oboru chemie, bioinformatiky a ostatních 

přírodních věd. 

Výukové metody: Přednášky a praktická cvičení u počítačů.  

Metody hodnocení: Podmínkou pro absolvování kolokvia je vytvoření jednoduchého programu řešící vybraný 

problém z chemie nebo bioinformatiky.  

Literatura:  

 KAČMÁŘ, Dalibor. Jazyk C. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2000. xii, 185 s. ISBN 80-7226-295-5. 

info  

 HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. České Budějovice: KOPP, 1998. 236 s. ISBN 80-85828-50-2. 

info  

 HEROUT, Pavel. Učebnice jazyka C. 3. upr. vyd. České Budějovice: KOPP, 1996. 269 s. ISBN 80-

85828-21-9. info  

C2184 Úvod do programování v Pythonu 

Vyučující: RNDr. Radka Svobodová Vařeková Ph.D.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus 1 za k). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurz slouží jako úvod do programování v jazyce Python. Výuka je zaměřena na praktické 

použití, především ukázky aplikace v přírodních vědách (řešení problémů a zpracování dat). Po ukončení 

předmětu budou studenti schopni používat základní programátorské konstrukce v jazyce Python (např. 

podmínky, cykly, funkce, základní datové typy). Dále budou studenti schopni vytvářet jednoduché programy 
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v jazyce Python a dokáží Python využít jako nástroj pro zpracování dat získaných v rámci svých vědeckých a 

výukových projektů.  

Osnova:  

 Úvod - základní vlastnosti Pythonu, porovnání s ostatními jazyky, proč a k čemu lze používat Python.  

 Stručné seznámení s vývojovým prostředím jazyka Python, používaní modulů a knihoven.  

 Základní konstrukce jazyka: podmínky, cykly, základní datové typy, funkce, vstup a výstup.  

 Číselné typy.  

 Seznamy, řetězce, základy složitosti.  

 Rekurze  

 Práce se soubory: základy práce se soubory, otevírání souborů, čtení, zápis, souborové objekty  

 Příklady základních algoritmů: největší společný dělitel, prvočísla.  

 Další příklady algoritmů: řadící algoritmy, vyhledávání.  

 Datové struktury: vícerozměrná pole, slovníky, objekty.  

 Práce s textem, úvod do regulárních výrazů.  

 Využití externích knihoven v přírodních vědách. 

Výukové metody: Přednášky a praktické cvičení u počítače, domací úkoly.  

Metody hodnocení: Kolokvium je uděleno na základě účasti na cvičeních, vypracovávání domácích úkolů, 

vypracování a obhájení samostatného projektu.  

Literatura:  

 HARMS, Daryl D a Kenneth MCDONALD. Začínáme programovat v jazyce Python. 2., opr. vyd. 

Brno: Computer Press, 2008, xvi, 456 s. ISBN 9788025121610. 

 LUTZ, Mark a David ASCHER. Naučte se Python. 1. vyd. Praha: Grada, 2003, xvi, 339 s. ISBN 

802470367x. 

 DAWSON, Michael. Python programming for the absolute beginner. 3rd ed. Boston: Course 

Technology, c2010, xxiii, 455 p. 

 

C2700 Základy organické chemie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je zejména porozumění základům organické chemie a seznámení se 

s hlavními pojmy, názvoslovím, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin, jakož i základy 

syntézy. Na konci kurzu bude student schopen vysvětlit souvislosti mezi strukturou jednotlivých tříd 

organických sloučenin a jejich reaktivitou.  

Osnova:  

Obsah předmětu a jeho vazby na ostatní chemické disciplíny. Principy organicko chemického názvosloví. 

Geometrie uhlíkatých sloučenin, jejich vyjádření chemickými vzorci. Typy vazeb, jejich polarita, 

polarizovatelnost, energie, délka. Distribuce elektronů na vazbách-indukční a mezomerní efekt. Chemické 

reakce jako redistribuce vazeb, homo- a heterolýza vazeb. Typy organických reakcí. Kyselost a bazicita H-X 

systémů. Reaktivní intermediáty (radikály, kationty, anionty, karbeny aj.), jejich vznik a stabilita. Měkkost a 

tvrdost reagentů, nábojově a orbitalově řízené reakce. Reakční cesta a její energetický profil. Kinetika a 

termodynamika reakcí. Chemo- a regioselektivita, kinetická a termodynamická kontrola průběhu reakce. 

Alkany a cykloalkany, jejich nomenklatura. Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se 

zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu, stabilita kruhů. Spojování cyklohexanových kruhů. 

Newmanova projekce. Stereoisomerie u cykloalkanů. Nomenklatura isomerů (cis-, trans-, E-, Z-), Cahnova-

Ingoldova-Prelogova pravidla. SR jako typická reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny, stereoisomerie. 

Radikálové a elektrofilní adiční reakce, jejich přehled, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. 1,3-

Dipolární cykloadice. Polymerace vinylových monomerů. Dieny a polyeny (kumulované, isolované, 

konjugované). Reakce probíhající na konjugovaných dienech (podmínky pro 1,2- a 1,4-adice a jejich 

průběh, vysvětlení). Dielsovy-Alderovy reakce. Isoprenoidy a terpenoidy. Principy elektronových spekter 

(UV – VIS spektrofotometrie) - barevnost. Alkyny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, adiční reakce 

(elektrofilní i nukleofilní), kyselost vodíku na koncovém ethynylu. Syntéza alkynů. Aromatický stav a jeho 

demonstrace (delokalizační energie). Benzoidní a nebenzoidní aromáty. Vlastnosti aromatických sloučenin, 

mechanismus elektrofilní aromatické substituce. Vliv substituce na jádře na vstup dalšího elektrofilu. 

Možnosti nukleofilních substitucí na aromatickém skeletu (SN1 – diazoniové soli, adičně-eliminační (SN2) 

- Jacksonův-Meisenheimerův komplex, eliminačně-adiční - aryny). Jednotlivé typy SEAr, generace 

elektrofilního reagentu. Využití rozkladu diazoniových solí pro přípravu jiných derivátů. Adiční a oxidační 

reakce aromátů a jejich podmínky. Reakce na kondensovaných aromatických sloučeninách (SEAr, adičně-
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eliminační reakce). Halogenderiváty a jejich strukturní typy, rozdělení z hlediska reaktivity. Mechanismus 

nukleofilních substitucí SN1 a SN2, vliv struktury a solventu, selektivita a stereochemie. Ambidentní 

nukleofily. Eliminační reakce jako konkurenční reakce SN, jejich průběh, selektivita a stereochemie, 

podmínky preference substituce versus eliminace. Halogenderiváty v životním prostředí. 

Hydroxysloučeniny, alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku 

na míru kyselosti. Způsob substituce a eliminace hydroxylové skupiny. Reakce na uhlíkatém zbytku 

hydroxysloučenin. Oxidace alkoholů. Polyhydroxyderiváty. Technicky důležité alkoholy a fenoly. Ethery - 

struktura a chemické názvosloví. Fyzikální vlastnosti ve srovnávání s alkoholy. Typické chemické 

vlastnosti, štěpení vazby C-O, tvorba peroxidických sloučenin. Epoxidy a cyklické ethery, jejich chemické 

vlastnosti. Crownethery a jejich použití, PTC. Epoxidové pryskyřice. Chinony, struktura a chemické 

vlastnosti. Syntéza chinonů. Thioly, disulfidy a sulfidy. Srovnání s kyslíkatými analogy. Produkty oxidace - 

sulfinové a sulfonové kyseliny, sulfoxidy a sulfony. Sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty 

(sulfochloridy, estery, sulfonamidy, sultony, sultamy), jejich reaktivita a užití. Vytváření a transformace 

vazeb C-S, C=S, S-S, S-O, S-N, S-Cl. Technicky a fyziologicky významné sloučeniny. Estery minerálních 

kyselin (sulfáty, nitráty, nitrity, fosfáty). Příprava a využití (syntetická činidla, anionaktivní tenzidy, 

výbušiny, fyziologicky aktivní látky). Organokovové a elementorganické (P, Si, B) sloučeniny, názvosloví. 

Vliv prvku (alkalické kovy, Mg, d-kovy, jejich elektronegativita) na chemické vlastnosti sloučeniny. 

Základní představitelé organokovových sloučenin, jejich příprava, reaktivita a využití v organické syntéze. 

Aminosloučeniny, typy, názvosloví. Základní reaktivita. Diazotace a využití diazonových solí. Aminoxidy a 

jejich využití. Enaminy. Kvarterní amoniové soli, Hoffmanova eliminace. Kvarterní amoniové soli jako 

kationaktivní tenzidy. Diazoalkany, diazoestery, diazoketony - jejich příprava a reaktivita. Arndtův-

Eistertův-Wolfův přesmyk. Azidy (Curtiovo a Schmidtovo odbourání). Nitrosloučeniny, struktura a chem. 

názvosloví. Vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. Redukce nitrosloučenin. Azosloučeniny, azoxysloučeniny 

a hydrazolátky. Technicky významné nitrolátky, výbušiny. Nitrily a isokyanidy, struktura, příprava a reakce. 

Karbonylové sloučeniny. Charakterizace karbonylu, nukleofilní adice, adičně eliminační reakce 

s kyslíkatými, uhlíkatými, dusíkatými a sirnými nukleofily. Základní jmenné reakce karbonylových 

sloučenin. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. Konjugovaná (Michaelova) adice. Vytváření, aktivace a 

deaktivace C=O skupiny. Prakticky významné karbonylové sloučeniny. Karboxylové kyseliny, jejich 

struktura a chemické vlastnosti. Vliv uhlíkatého zbytku a substituce na kyselost. Funkční deriváty 

karboxylových kyselin (estery, halogenidy, anhydridy, amidy), jejich příprava a srovnání jejich vlastností a 

z toho vycházející využití v organické syntéze. Pyrolytické cis-eliminace. Prakticky významné sloučeniny. 

Tuky a jejich struktura, zmýdelnění. Substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny - laktony, 

laktidy, aminokyseliny - laktamy, halogenkyseliny, oxokyseliny Princip a použití IR spektroskopie. 

Deriváty kyseliny uhličité, jejich klasifikace a základní typy, jejich syntéza, reaktivita a syntetické aplikace. 

Fyziologická aktivita, fytoefektorické účinky, syntetické materiály. Heterocyklické sloučeniny. Struktura a 

systematické názvosloví heterocyklických sloučenin. Elektronová struktura a vliv na chemické vlastnosti. 

Tříčlenné kruhy s jedním heteroatomem, způsob jejich otevírání. Pyrrol, thiofen a furan, srovnání jejich 

chemických vlastností. Indol, indoxyl, indigo (struktura, princip barvení kypovými barvivy). Imidazol, 

pyrazol, thiazol, oxazol - jejich základní chemická charakteristika. Pyridin, struktura a chemické vlastnosti. 

Pyridiniové soli a pyridinium-1-oxid, struktura a reaktivita. Chinolin a isochinolin. Pyrazin, pyrimin (báze 

nukleových kyselin), pyridazin - struktura. Puriny (základní představitelé, báze nukleových kyselin). Princip 

a použití NMR spektroskopie jader 1H, 13C. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  

Metody hodnocení: Jeden zavěrečný písemný test s deseti otázkami (k úspěšnému zvládnutí je třeba 51% 

dosažitelných bodů) + ústní zkouška.  

Literatura:  
povinná literatura  

  Virtual Textbook of Organic Chemistry: 

http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm  

 SVOBODA, Jiří. Organická chemie. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2005. 310 s. ISBN 80-

7080-561-7. info  

 POTÁČEK, Milan. Organická chemie :pro biology. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy 

univerzity, 1995. 208 s. ISBN 80-210-1125-4. info  

doporučená literatura  

  Doporučené názvoslovné principy IUPAC (angl..): http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/; 

(české): http://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupaccentre.htm.  

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.  
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  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.  

  SVOBODA, J., Organická chemie. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2005. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-561-7/pages-img/obsah.html.  

  Jmenné reakce: http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/; 

http://www.chempensoftware.com/organicreactions.htm.  

  E-knihy na http://books.google.com/: klíčová slova pro vyhledávání: Organic Chemistry; 

Stereochemistry; Chemical nomenclature; apod.  

 POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 SOLOMONS, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 

121. ISBN 0-471-01342-0. info  

 MCMURRY, John. Organic chemistry. 4th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole publishing company, 1995. 

1243 s. +. ISBN 0-534-23832-7. info  

 MARCH, Jerry. Advanced organic chemistry :reactions, mechanisms and structure. 4th ed. New York: 

John Wiley & Sons, 1992. xv, 1495 s. ISBN 0-471-60180-2. info  

 CAREY, Francis A. a Richard J. SUNDBERG. Advanced Organic Chemistry, Part B. New York: 

Plenum Press, 1990. 800 s. info  

 HRNČIAR, Pavol. Organická chémia. 3., preprac. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické 

nakladateľstvo, 1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7. info  

 MORRISON, Robert Thornton a Robert Neilson BOYD. Organic chemistry [Morrison, 1987]. 5th ed. 

Boston: Allyn and Bacon, 1987. 1413 s. ISBN 0-205-08453-2. info  

 ROBERTS, John D. a Marjorie C. CASERIO. Modern organic chemistry. New York: W.A. Benjamin, 

1967. 844 s. info  

 CRAM, Donald J. Organic chemistry [Cram, 1964]. Edited by George S. Hammond. 2nd ed. New 

York: McGraw-Hill Book Company, 1964. 846 s. info  

C3150 Základy fyzikální chemie - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4660 Základy fyzikální chemie. Úvod do 

základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické termodynamiky, 

elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností. Po 

úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům konceptů teoretické chemie.  

Osnova:  

Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4660. Aktivní forma výuky v semináři směřuje 

k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. Seminář je doprovázen 

volitelnou možností individuálně procvičovat probíranou látku formou elektronických testů v IS. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech (výjimečně +/-1) na každém z 12 (13) projektů, 

který je zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, 

poznámky, kalkulátory a přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné 

doplnit 12 nepovinnými elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 (325) a 

je z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, 

relativní hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení 

semináře (160 a více bodů při žádném semináři pod 8 bodů; každý seminář pod 8 bodů zvyšuje minimum 160 

o 5 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

neurčeno  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  
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 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

 KUBÁČEK, Pavel a Zdena MICHALIČKOVÁ. Základy fyzikální chemie. Elportál, Brno: Masarykova 

univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C3200 Chemická literatura 

Vyučující: doc. RNDr. Ctibor Mazal CSc.  

Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurz uvádí do základních postupů; získávání informací v chemii. Seznamuje se hlavními 

primárními, sekundárními a terciárními zdroji chemických informací a s postupy a možnostmi praktického 

provádění rešerší. Podrobněji jsou probrány hlavní on-line zdroje dostupné na fakultě: produkty ISI (Web of 

Science), CAS (SciFinder) Beilsteinovo a Gmelinovo kompendium (CrossFire - Beilstein Commander), a 

základní možnosti využití internetu při získávání chemických informací. Hlavní postupy jsou procvičovány 

prakticky.  

Osnova:  

 1. Zdroje chemických informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Typy dokumentů. Obecná 

strategie rešerše. 2. Produkty ISI. Current Contents, Scientific Citation Index. Citační analýza. 

Seznámení s Web of Science.  

 3. Chemical Abstracts. Členění abstract, struktura abstraktu, indexy CA. Možnosti rešerše v CA, 

SciFinder a STN.  

 4. Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Struktura a vnitřní systém databáze. Beilstein 

commander, online přístup pomocí CrossFire.  

 5. Praktické provádění rešerše pomocí CrossFire.  

 6. Online přístup k primárním zdrojům. Elektronické časopisy, Science direct a podobné přístupy. 

Patentová literatura, DEPATIS - příklad elektronické databáze.  

 7. Katalogy knihoven - přístup přes Internet.  

 8. Získávání chemických informací na Internetu. ChemWeb a další chemické metastránky.  

 9. Praktické procvičení vyhledávání informací dostupnými prostředky.  

 10. Základní zdroje informací v anorganické chemii. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, 

struktura databáze, elektronický přístup pomocí Beilstein commanderu a CrossFire.  

 11. Přístup a možnosti databází CCDC (The Cambridge Crystallographic Data Center).  

 12. Základní zdroje informací v biochemii, seznaámení se základními biochemickými časopisy, 

periodiky, příručkami a učebnicemi, jejich dostupnost v tuzemsku.  

 13. Provádění rešerší v dostupných databázích (Medline a d.), biochemické informace na Internetu, 

nejdůležitější místa, praktické ukázky: http://orion.chemi.muni.cz/pskl/vyuka/biochem_info.html  

 14. Základní zdroje informací v chemii životního prostředí. 

Výukové metody: Přednášky  

Metody hodnocení: Ústní zkouška ověří praktické dovednosti při využití dostupných on-line prostředků 

(SciFinder Scholar, Web od Science, CrossFire Commander).  

Literatura:  

 VYMĚTAL, Jan. Odborná literatura a informace v chemii. 1. vyd. Praha: Orac, 2001. 377 s. ISBN 80-

86199-33-9. info  

 ŠILHÁNEK, Jaroslav. Úvod do chemické informatiky. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1994. 151 s. ISBN 80-

7080-218-9. info  

 KLÁN, Petr. Chemická informatika :úvod do používání Internetu. Praha: Ústav informatiky Akademie 

věd ČR, 1999. 1 svazek (. ISBN 80-86238-01-6. info  

C3210 Strukturní bioinformatika 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  

Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen: popsat základní strukturní motivy bílkovin 

a nukleových kyselin; ovládat teoretické principy metod pro předpovídání 3D struktury proteinů; vysvětlit 

podmíněnost funkce biopolymerů jejich 3D strukturou; demonstrovat praktickou použitelnost výše uvedených 

principů pro návrhy nových biologicky aktivních molekul.  
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Osnova:  

1.Co je strukturní bioinformatika, definice předmětu. 2.Jak získat 3-D strukturu molekuly a molekulárního 

systému 3.Základní strukturní motivy v bílkovinách, struktura bílkovin 4.Základní strukturní motivy 

v nukleových kyselinách, struktura nukleových kyselin 5.Energie jako klíčový fenomén při předpovědi 3-D 

struktury 6.Molekulová mechanika 7.Řešení konformačního problému, konformační prohledávání 

8.Ukládání 3-D dat v databázích, pdb formát 9.Homologní modelování a „threading“ 10.Molekulární 

komplexy, docking 11.Strukturní bioinformatika a návrhy biologicky aktivních látek 12.Návrhy léků na bázi 

receptoru a farmakoforu 

Výukové metody: Teoretická příprava fromou přednášky.  

Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška. Test je tvořen 30 otázkami, pro úspěšné absolvování zkoušky 

je nutné zodpovědět správně alespoň 20 z nich.  

Literatura:  

 Structural bioinformatics. Edited by Philip E. Bourne - Helge Weissig. Hoboken, N.J.: Wiley-Liss, 

2003. xix, 649 p. ISBN 0-471-20199-5. info  

C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky 

Vyučující: Mgr. Martin Prokop Ph.D.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurz je zaměřen na techniky objektoveho programování v jazyce C++. Důraz je kladen 

především na praktické použití programování v chemických a bioinformatických oborech. Na konci tohoto kurzu 

bude student schopen využít znalosti programování v C++ pro tvorbu pokročilejších programů řešících problémy 

z chemie, bioinformatiky a dalších přírodních věd.  

Osnova:  

 Principy objektového programování. Programovací jazyk C++.  

 Třídy, komponenty tříd.  

 Reference, přetížení funkcí, operátory.  

 Dědičnost tříd.  

 Formátovaný vstup a výstup.  

 Šablony, kontejnery.  

 Dynamická alokace paměti, virtuální metody.  

 Souborový vstup a výstup, načítání a zápis PDB souboru.  

 Grafický výstup s použitím objektových grafických knihoven.  

 Tvorba interaktivních grafických programů.  

 Aplikační rozhraní pro 3D počítačovou grafiku, základy OpenGL.  

 Prostory jmen, zpracování vyjímek. 

Výukové metody: Přednášky a praktická cvičení u počítačů.  

Metody hodnocení: Podmínkou pro absolvování kolokvia je vytvoření jednoduchého interaktivního grafického 

programu pro vizualizaci vybraného problému z chemie nebo bioinformatiky.  

Literatura:  

 Šaloun, Petr: Programovací jazyk C++ pro zelenáče. Praha: Neocortex, 2005. 252 s. ISBN 80-86330-

18-4.  

 LIBERTY, Jesse. Naučte se C++ za 21 dní. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002. xxiv, 766. ISBN 80-

7226-774-4. info  

C3231 Základy WWW publikování 

Vyučující: RNDr. Radka Svobodová Vařeková Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Předmět poskytuje základní seznámení s problematikou vytváření WWW stránek. Zahrnuje jak 

techniky pro stanovení struktury stránek (jazyk XHTML a jeho konstrukce), tak tak pro řízení jejich vzhledu 

(CSS). Seznamuje studenty i s obecnými principy a metodikami vytváření WWW prezentací. Na konci tohoto 

kurzu bude student schopen: rozumět základům jazyka HTML; vytvářet jednoduché webové stránky.  

Osnova:  



 44 

 Základní pojmy, XHTML, kostra dokumentu, výchozí prvky pro text  

 Formátování dokumentu, entity, seznamy  

 Grafika pro web, odkazy, adresy a lokátory  

 Základy CSS, selektory  

 Barva a pozadí prvků  

 Písmo a úprava textu  

 Rámy a jejich vlastnosti  

 Tabulky  

 Obtékání, umisťování a pokročilé formátování  

 Stanovené hodnoty v CSS, design stránek  

 Úprava seznamů, formuláře  

 Přístupnost a použitelnost stránek, strukturování prezentace 

Výukové metody: přednášky, cvičení v počítačové učebně  

Metody hodnocení: Přednášky a praktická cvičení v počítačové učebně. Na závěr student absolvuje písemný 

test a ústní zkoušku.  

Literatura:  

 STANÍČEK, Petr. CSS :hotová řešení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. 267 s. ;. ISBN 80-251-

1031-1. info  

 NIELSEN, Jakob a Marie TAHIR. Použitelnost domovských stránek. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005. 

323 s. ISBN 80-86815-18-8. info  

 ŠPINAR, David. Tvoříme přístupné webové stránky :připraveno s ohledem na novelu Zákona č. 

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2004. 360 s. 

ISBN 80-86815-11-0. info  

 CEDERHOLM, Dan. Webdesign s webovými standardy. Vyd. 1. Brno: Zoner press, 2004. 256 s. 

ISBN 80-86815-15-3. info  

 STANÍČEK, Petr. CSS Kaskádové styly :kompletní průvodce. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2003. xi, 

178 s. ISBN 80-7226-872-4. info  

 KRUG, Steve. Web design :nenuťte uživatele přemýšlet! Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. 144 s. 

ISBN 80-7226-892-9. info  

C3580 Biochemie 

Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  

Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti biologických disciplín získali základní znalosti z obecné 

biochemie pro své další biologické vzdělání a byli tak schopni porozumet základním vlastnostem a funkci 

bílkovin, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, enzymologii, metabolismu a bioenergetice.  

Osnova:  

1. ÚVOD 2. BÍLKOVINY - Struktura, vlastnosti a funkce 3. NUKLEOVÉ KYSELINY - Struktura, 

vlastnosti a funkce 4. SACHARIDY - Struktura, vlastnosti a funkce 5. LIPIDY - Struktura, vlastnosti a 

funkce 6. ENZYMOLOGIE 7. METABOLISMUS A BIOENERGETIKA 8. METABOLISMUS 

SACHARIDŮ 9. FOTOSYNTÉZA 10.METABOLISMUS LIPIDŮ 11.METABOLISMUS BÍLKOVIN 

12.REGULACE BIOCHEMICKÝCH PROCESŮ 

Výukové metody: Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních 

programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.  

Metody hodnocení: Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti 

statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má 

určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Každá otázka je klasifikována samostatně pro celkové 

hodnocení A-F.  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. xv, 1591 

s. ISBN 0-471-39223-5. info  

 VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry :life at the 

molecular level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930-

2. info  
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 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

 Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám  

 Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-

0600-1. info  

 BOYER, Rodney. Concepts in biochemistry. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2002. xxv, 626 s. 

ISBN 0-470-00377-4. info  

C4020 Pokročilá fyzikální chemie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: V druhém modulu fyzikální chemie jsou dále rozvíjeny základní koncepty teoretické chemie 

s důrazem na vztah mezi mikroskopickou strukturou a makroskopickými vlastnostmi látek. Studenti si osvojí 

kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Jsou zahrnuty kapitoly 

z kvantové chemie, chemické statistiky, termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Předmět společně s kurzem 

C4660 Základy fyzikální chemie, na který navazuje, má za cíl obsáhnout poznání základů fyzikální chemie 

v rozsahu bakalářského studijního programu chemického zaměření. Podmínkou zápisu je absolvování C4660.  

Osnova:  

 (1) Variační metoda, prostá (HMO) a rozšířená (EHT) Hückelova metoda, Z-matice, Mullikenova 

populační analýza. Metoda selfkonzistentního pole. Metody funkcionálu hustoty.  

 (2) Elektronové, vibrační, rotační a translační stavy molekul. Lineární harmonický oscilátor, energie 

nulového bodu, vibrace dinukleární molekuly, tuhý rotor.  

 (3) Kanonický soubor a kanonická partiční funkce, statisticko-termodynamické vyjádření vnitřní 

energie, entropie a Gibbsovy funkce, rovnovážná konstanta.  

 (4) Reálné plyny, stavové rovnice, fugacita, fugacitní koeficient a jeho závislost na tlaku, kritický stav, 

princip korespondujících stavů.  

 (5) Termodynamické závislosti, teplotní závislost vnitřní energie a entalpie, adiabatická expanze. Popis 

směsí, mísení, parciální molární veličiny, Gibbs-Duhemova rovnice.  

 (6) Koligativní vlastnosti, zvýšení bodu varu a snížení bodu tuhnutí, osmóza. Fázová rovnováha 

v dvousložkových systémech, azeotropy, soustavy s chemickou reakcí.  

 (7) Aktivity iontů, Debye-Hückelova teorie, iontová atmosféra. Termodynamika elektrochemických 

článků, závislost elektromotorické síly na teplotě.  

 (8) Kinetická teorie ideálního plynu, Maxwell-Boltzmannovo rozdělení rychlostí, rozdělení energií, 

mezimolekulové srážky, srážkový průřez, frekvence srážek, střední volná dráha.  

 (9) Transportní vlastnosti, tok molekulární veličiny, statistické zpracování difúze (random walk), 

transport iontů, vodivost, Debye-Hückel-Onsagerova teorie, iontové pohyblivosti.  

 (10) Kinetika reakcí se složeným mechanismem, přiblížení stacionárního stavu, monomolekulární 

reakce, katalýza a autokatalýza, chemické oscilace.  

 (11) Závislost reakční rychlosti na teplotě. Teorie tranzitního stavu, srážková teorie, PES a reakční 

koordináta, aktivovaný komplex a tranzitní stav, Eyringova rovnice.  

 (12) Modely elektrodové dvojvrstvy, výměnná proudová hustota, Butler-Vollmerova rovnice, přepětí a 

polarizace, koroze. Elektrická dvojvrstva. 

Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 

nepovinnými elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 

30 otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-45; B: 44-40; C: 39-

35; D: 34-30; E: 29-25; F: 24-0 bodů; P: 50-20; N: 19-0 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 9th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. xxxii, 972. ISBN 9780199543373. info  

 Atkins Peter, de Paula Julio: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha (1. vydání, 2013) , ISBN: 978-80-7080-

830-6.  

neurčeno  
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 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. 

info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie. Studenti si 

osvojí kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Důraz je kladen 

na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností.  

Osnova:  

Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři směřuje 

k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném 

formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a 

přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými 

elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 a je 

z nich vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní 

hodnocení dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře 

(160 a více bodů při žádném semináři pod 8 bodů; každý seminář pod 8 bodů zvyšuje minimum 160 o 5 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4185 Seminář k bakalářské práci I 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Seminář připraví studenty biochemických bakalářských oborů (2. ročník) ke zpracování 

bakalářské práce. Seznámení s biochemickými informačními zdroji, zásadami přípravy a prezentace odborných 

publikací, vědeckovýzkumnou problematikou řešenou na Ústavu biochemie a dalších pracovištích nabízejících 

témata bakalářských prací.  

Osnova:  

1. Seznámení s Ústavem biochemie PřF MU, stručná historie, struktura a řešená výzkumná problematika. 

Zásady práce na ústavu, stručné organizační pokyny. Informace o odborné praxi a její příprava. 2. 

Informační zdroje pro biochemiky obecně a konkrétně na univerzitě, jak získávat materiál pro literární 

rešerše, jejich provádění. Praktické ukázky - Web of Science, Chemical Abstracts, Science Direct, ACS, 

SpringerLink. 3. Biochemické databáze, stručné základy bioinformatiky, zobrazování a studium 

sekvenčních a strukturních dat. 4. Sepisování vědeckých publikací (bakalářské a diplomové práce, články do 

odborných časopisů) - odborné a formální požadavky, technické aspekty, praktické zkušenosti. Příprava a 

realizace prezentací. 5. Informace pracovníků ústavu o výzkumném zaměření jednotlivých skupin, řešených 

projektech a možnostech zapojení studentů v rámci diplomových prací v magisterském studiu. 



 47 

Výukové metody: semináře  

Metody hodnocení: zápočet za aktivní účast na seminářích, zvládnutí min. 60% individuálních úkolů.  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

 http://biosensor.chemi.muni.cz/edu/bioinfo/  

C4221 Biochemická laboratorní technika 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  

Rozsah: 0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  

Cíle předmětu: V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace a metody určování fyzikálně-

chemických konstant látek. Studenti se naučí základní bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro 

bezpečnou práci v laboratoři a seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a operacemi a naučí se je 

bezpečně používat  

Osnova:  

1. bezpečnost práce v laboratoři 2. práce se sklem 3. odměřování objemů, pipetování 4. vážení, statistika 5. 

tenkovrstvá chromatografie 6. spektrofotometrie 7. měření pH 8. separační metody 9. destilace klasická a 

vakuová 10. destilace s vodní parou 11. titrace 12. mikroskopování 

Výukové metody: laboratorní cvičení  

Metody hodnocení: Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Připravenost každého posluchače na příslušnou 

úlohu laboratorního cvičení je kontrolována před zahájením cvičení krátkým písemným testem nebo ústním 

přezkoušením  

Literatura:  

 ČECH, Svatopluk. Aleš Mareček, Antonín Růžička: Laboratorní technika pro nechemické obory. 

Masarykova univerzita ve spolupráci s Chemickou fakultou VUT, Brno, s.44, ISBN 80-210-1653-1. 

Univerzitní noviny, Brno, 1998, roč. 5, č. 10, s. 58. ISSN 1211-6866. info  

 KEIL, Bořivoj. Laboratorní technika biochemie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé 

akademie věd, 1959. 872 s. info  

C4222 Základní laboratorní výpočty 

Vyučující: Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Cílem předmětu je důkladně procvičit výpočty běžných chemických veličin, které jsou nezbytné 

pro základní práci v chemické, biochemické a biologické laboratoři: Hmotnostní zlomek, objemový a smíšený 

zlomek, látkové množství, molární koncentrace, ředění roztoků, výpočty pH. Na konci předmětu by student měl 

rutinně zvládat výpočty těchto veličin a jejich vzájemné kombinace.  

Osnova:  

1. Úvod, organizace předmětu, podmínky zápočtu. 2. Hmotnostní zlomek. 3. Test. 4. Objemový a smíšený 

zlomek. 5. Test. 6. Látkové množství. 7. Test. 8. Molární koncentrace. 9. Test. 10. Ředění roztoků. 11. Test. 

12. Výpočty pH. 13. Test. 

Výukové metody: Vždy jedna hodina výpočtového semináře následovaná za týden výpočtovým testem na totéž 

téma. K domácí přípravě je k dispozici dostupná doporučená literatura.  

Metody hodnocení: (i) Účast na úvodní hodině a elektronických testech je povinná. Neúčast v případě nemoci 

lze omluvit pouze na základě potvrzení od lékaře, které student předloží na studijním oddělení. Účast na 

seminářích se důrazně doporučuje. (ii) 6 elektronických testů v počítačové učebně. Pro zápočet v řádném 

termínu je nezbytné získat 70% z celkového počtu bodů celkem (nikoliv za každý test zvlášť). Zápočet 

v opravném termínu je možno získat za úspěšné absolvování (70% bodů) testu z učiva celého předmětu.  

Literatura:  

 MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie :sbírka příkladů pro studenty středních škol. Vyd. 1. 

Brno: Proton, 2001. 146 s. ISBN 80-902402-2-4. info  

 RŮŽIČKA, Antonín a Jiří TOUŽÍN. Problémy a příklady z obecné chemie : názvosloví anorganických 

sloučenin. 3. dotisk 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 150 s. ISBN 978-80-210-4273-5. info  
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C4660 Základy fyzikální chemie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Úvod do základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, 

chemické termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a 

makroskopických vlastností. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům 

konceptů teoretické chemie.  

Osnova:  

(1) Kvantová chemie. Kvantová teorie, pozorovatelné veličiny a operátory, Schrödingerova rovnice, vlastní 

funkce a energie, orbitaly, elektronová struktura atomů a molekul, repulze elektronů, spin. (2) Struktura 

molekul. Jaderná a elektronová struktura molekul, PES, symetrie molekul, vibrace, rotace, translace, 

elektronová hustota, mezimolekulové síly. (3) Statistická termodynamika. Populace, konfigurace, váha, 

Boltzmannova statistika, partiční funkce. (4) Interakce molekul s fotony. Spektroskopie, výběrová 

pravidla, rotační, vibrační a elektronová spektra, fluorescence a fosforescence, magnetická resonance, 

difrakční techniky. (5) Fenomenologická termodynamika. Termodynamický systém a jeho popis, 

termodynamické děje, 0. a 1. věta, teplo a práce, stavové funkce, entalpie, tepelné kapacity, termochemie, 

reakční a slučovací entalpie, standardní stav. (6) Termodynamické kritérium samovolnosti. Entropie, 2. 

věta, Clausiova nerovnost, Gibbsova a Helmholtzova funkce, maximální práce, 3. věta, absolutní entropie. 

(7) Ideální a reálné systémy. Spojená formulace 1. a 2. věty, závislost Gibbsovy funkce na teplotě a na 

tlaku, chemický potenciál, fugacita, aktivita, roztoky, změna složení. (8) Fázová rovnováha. Podmínka 

fázové rovnováhy, Gibbsův zákon fází, fázové diagramy jedné a více složek. (9) Chemická rovnováha. 

Reakční a standardní reakční Gibbsova funkce, reakční kvocient, rovnovážná konstanta a její závislost na 

teplotě. (10) Elektrochemie. Ionty, meziiontové interakce, iontová síla, elektrody a jejich potenciály, 

elektrochemické články. (11) Chemická dynamika. Transport, difúze, kinetika jednoduchých reakcí, 

mechanismus, teorie aktivovaného komplexu, reakční koordináta, aktivační energie. (12) Disperzní 

systémy. Fázové rozhraní, adsorpce, makromolekuly, polyelektrolyty, koloidy, micely. 

Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 

nepovinnými elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 

38 otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-45; B: 44-40; C: 39-

35; D: 34-30; E: 29-25; F: 24-0 bodů; P: 50-20; N: 19-0 bodů).  

Literatura:  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. Info 

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 ATKINS, P. W. Fyzikálna chémia. 6. vyd. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 

1999. 308 s. ISBN 80-227-1238-8. info  

 KUBÁČEK, Pavel a Zdena MICHALIČKOVÁ. Základy fyzikální chemie. Elportál, Brno: Masarykova 

univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info  

 Kubáček, Pavel. Základy fyzikální chemie. Hypertext, MU 2004; 

http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh  

 MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. 

info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st 

pub. New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4710 Internetové publikování 

Vyučující: RNDr. Radka Svobodová Vařeková Ph.D.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet strukturované dokumenty a publikovat tyto 

dokumenty na Internetu. V rámci předmětu posluchači pochopí principy fungování služby WWW jako hlavního 

prostředku elektronického publikování dokumentů a porozumí základům technologií používaných při tvorbě 

těchto dokumentů. Studenti se podrobně seznámí s jazykem HTML/XHTML a technologií CSS s důrazem na 

zvládnutí tvorby validních dokumentů. Posluchači rovněž získají přehled v oblasti počítačové grafiky, 
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skriptovacích technologiích, pravidel webdesignu a jeho moderních trendech, a v oblasti přístupnosti a 

použitelnosti dokumentů.  

Osnova:  

1.Úvod - principy fungování webových serverů a browserů 2.HTML - základní struktura stránky 3.HTML - 

Nástroje pro tvorbu stránky, kódování, tabulky, publikace stránek, přenos dat pomocí FTP na server 

4.HTML - formuláře 5.CSS – základní použití 6.CSS – využití rozšířených selektorů, kompatibilita 

prohlížečů 7.CSS vs. HTML konstrukce, pro a proti 8.JavaScript - základy 9.Grafická data a multimédia - 

formáty (GIF, PNG, JPEG), vhodnost použití 10.Použitelnost (usability) – obecné principy, domovská 

stránka, navigace 11.Přístupnost - návrh stránek respektujících i potřeby handikepovaných uživatelů 

12.Anonymita uživatelů Internetu, problematika ochrany osobních dat, zneužívání dat, spam, právní a 

morální aspekty publikování- citování, odkazování, odpovědnost za zveřejněná data 

Výukové metody: přednášky a cvičení v počítačové učebně  

Metody hodnocení: písemný test  

Literatura:  

 TELEC, Ivo. Internet a §§§. Smejkal, V.: Internet a §§§. Grada Publishing, Praha 1999, 168 s. 

[Recenze]. Právní rádce, Praha: Economia, 1999, roč. 7, č. 9, s. s. 42. ISSN 1210-4817. info  

 HARVEY-GEORGE, David. Go Web! Dynamic Internet publishing on the PC platform. London: 

International Thomson Computer Press, 1996. 279 s. +. ISBN 1-85032-251-1. info  

C4830 Instrumentální biochemické metody 

Vyučující: prof. RNDr. Zdeněk Glatz CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem této přednášky je, aby studenti získali základní znalosti o separačních metodách 

využívaných v biochemii a molekulární biologii. První část je věnována úvodním metodám práce se vzorky 

biologického materiálu jako jsou extrakce, cemtrifugace, srážení, ultrafiltrace a lyofilizace. Další část je 

věnována chromatografickým metodám. V poslední části jsou podány infromace o elektromigračních metodách.  

Osnova:  

1.Úvod. Zásady práce s biologickým materiálem. Strategie a plánování. 2.Desintegrace tkání a 

buněk.Centrifugace a sedimentační analýza. 3.Fázové separace. Srážení a extrakce. Membránové separace. 

4.Zahušťování a sušení. Úprava vody. 5.Chromatografické metody. Obecné principy a charakteristiky. 

6.Chromatografie adsorpční a rozdělovací. 7.Iontoměničová chromatografie, chromatofokusace. 

8.Chromatografie reverzně fázová a iontově párová. Hydrofobní c chromatografie 9.Chromatografie gelová. 

10.Chromatografie afinitní. 11.Plynová chromatografie. 12.Elektromigrační metody. Obecné charakteristiky 

a vlivy. Elektroforesa volná a zónová 13.Izoelektrická fokusace. 14. Isotachoforesa. 

Výukové metody: Přednášky doplněné demonstracemi dané problematiky za použití videí a demonstračních 

programů, které jsou studentům k dispozici na webových stránkách daného předmětu.  

Metody hodnocení: Zkouška probíhá písemnou formou, studenti přitom dostávají test, který zahrnuje otázky 

z metod extrakce a přípravy vzorků, centrifugačních, chromatografických a elektromigračních metod. Doba testu 

je 1 hodina. Klasifikace je "uspěl nebo "neuspěl".  

Literatura:  

 ANZENBACHER, Pavel a Jan KOVÁŘ. Metody chemického výzkumu pro biochemiky. 1. vyd. Praha: 

Ministerstvo školství ČSR, 1986. 199 s. info  

 SNYDER, Lloyd R., Joseph Jack KIRKLAND a Joseph L. GLAJCH. Practical HPLC method 

development [Snyder, 1997]. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1997. xxvi, 765. ISBN 0-471-

00703-X. info  

C5001 Samostatný projekt z biochemie 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  

Rozsah: 0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 

v rozpisech.  

Osnova:  
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 Individuální konzultace v průběhu zpracování projektu. 

Výukové metody: Individuální práce studentů pod vedením vybraného učitele, studium literatury, 

experimentální práce v laboratoři, konzultace s vedoucím.  

Metody hodnocení: Podmínkou pro udělení zápočtu je zveřejnění výsledků práce.  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 

1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C5015 Bakalářská práce I 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  

Rozsah: 0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 

v rozpisech.  

Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů. Studium odborné literatury, osobní konzultace s vedoucím práce. 

Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 

1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C5020 Chemická struktura 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Brož Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen použít znalostí základních spektroskopických metod 

(hmotnostní spektrometrie, difrakční analýza, IČ spektroskopie, NMR atd.) k identifikaci chemické struktury. 

Bude schopen navrhnout vhodný postup ke studiu chemických látek a interpretovat získané údaje.  

Osnova:  

1. Difrakce elektronů a rtg. záření . Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, difrakce na souboru rovin 

(Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), 

radiální distribuční funkce (Wierlova rovnice). 2. Absorpce elektronů a gama záření. Hmotnostní 

spektrometrie (metody ionizace, rozlišení a detekce, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace). 

Moessbauerova spektroskopie (isotopový posun, kvadrupolové štěpení). 3. Fotoelektronová spektroskopie. 

Absorpce rtg. fotonu (XPS, ESCA), elektronu (Auger) a UV kvanta (UPS). Rtg. fluorescence. 4. Absorpce 

UV a vis. záření. Elektronová spektroskopie, (Franckův-Condonův princip, vibrační a rotační struktura 

energetických diagramů) termická relaxace, fluorescence, fosforescence (typy elektronových přechodů, 

částice v jednorozměrné potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, posuny absorpcí vnějšími a vnitřními 

vlivy). Využítí elektronové spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze (Lambertův-Beerův zákon). 

5. Molekuly v elektrickém poli (polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový moment, permitivita 

dielektrika). Polarizace indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření 

dipolových momentů (Halverstadt-Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a 

molární refrakce. 6. Molekuly v elektrickém poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova 

spektroskopie (anisotropie polarizovatelnosti, depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova 

spektra vibrační a rotační). 7. Absorpce IR a MW záření. IR spektra vibrační (harmonický a anharmonický 

oscilátor, energie vibračních hladin, typy normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými 

hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a kvantitativní analýze). Spektra vibrační, rotační a rotační 

(tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). 8. Přechod světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, 

měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). Vliv elektrického pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor 

a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze). 9. Optická aktivita (specifická otáčivost, závislost na 

vlnové délce, Drudeova rovnice, Cottonův efekt, optická rotační disperse, cirkulární dichroismus). Optická 

otáčivost a struktura (absolutní hodnota, oktantové pravidlo). 10. Molekuly v magnetickém poli. 

(Magnetická indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. Dielektrika, paramagnetika, 

ferromagnetika (Curieův zákon, Weissova korekce, Curieova teplota). 11. Elektronová paramagnetická 
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resonanční spektroskopie. Elektron v magnetickém poli, podmínka resonance, Landého g-faktor, 

Hyperjemné štěpení - multiplicita signálů. 12. Nukleární magnetická resonanční spektroskopie. Chování 

jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka resonance, stínící konstanta (substituční, 

sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná redukce multipletů, počet NMR 

signál a symetrie molekuly, intenzita signál a využití v kvantitativní analýze. 

Výukové metody: Teoretická příprava v oblasti spektroskopických metod pro identifikaci chemické struktury 

spojená s výpočtovým seminářem s praktickými výstupy.  

Metody hodnocení: Ústní zkouška a vyřešení jednoho příkladu analýzy chemické stuktury. Předpokladem je 

zápočet ze semináře.  

Literatura:  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

C5030 Chemická struktura - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Brož Ph.D.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Praktické výpočty k jednotlivým tematům přednášky Chemická struktura (C5020). Studenti 

využití získaných informací ze spektroskopických metod (hmotnostní spektrometrie, difrakční analýza, IČ 

spektroskopie, NMR atd.) k identifikaci chemické struktury a budou schopeni navrhnout vhodný postup ke 

studiu chemických látek a interpretovat získané údaje.  

Osnova:  

1. Difrakce elektronů a rtg. záření . Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, difrakce na souboru rovin 

(Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), 

radiální distribuční funkce (Wierlova rovnice). 2. Absorpce elektronů a gama záření. Hmotnostní 

spektrometrie (metody ionizace, rozlišení a detekce, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace). 

Moessbauerova spektroskopie (isotopový posun, kvadrupolové štěpení). 3. Fotoelektronová spektroskopie. 

Absorpce rtg. fotonu (XPS, ESCA), elektronu (Auger) a UV kvanta (UPS). Rtg. fluorescence. 4. Absorpce 

UV a vis. záření. Elektronová spektroskopie, (Franckův-Condonův princip, vibrační a rotační struktura 

energetických diagramů) termická relaxace, fluorescence, fosforescence (typy elektronových přechodů, 

částice v jednorozměrné potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, posuny absorpcí vnějšími a vnitřními 

vlivy). Využítí elektronové spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze (Lambertův-Beerův zákon). 

5. Molekuly v elektrickém poli (polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový moment, permitivita 

dielektrika). Polarizace indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření 

dipolových momentů (Halverstadt-Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a 

molární refrakce. 6. Molekuly v elektrickém poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova 

spektroskopie (anisotropie polarizovatelnosti, depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova 

spektra vibrační a rotační). 7. Absorpce IR a MW záření. IR spektra vibrační (harmonický a anharmonický 

oscilátor, energie vibračních hladin, typy normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými 

hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a kvantitativní analýze). Spektra vibrační, rotační a rotační 

(tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). 8. Přechod světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, 

měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). Vliv elektrického pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor 

a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze). 9. Optická aktivita (specifická otáčivost, závislost na 

vlnové délce, Drudeova rovnice, Cottonův efekt, optická rotační disperse, cirkulární dichroismus). Optická 

otáčivost a struktura (absolutní hodnota, oktantové pravidlo). 10. Molekuly v magnetickém poli. 

(Magnetická indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. Dielektrika, paramagnetika, 

ferromagnetika (Curieův zákon, Weissova korekce, Curieova teplota). 11. Elektronová paramagnetická 

resonanční spektroskopie. Elektron v magnetickém poli, podmínka resonance, Landého g-faktor, 

Hyperjemné štěpení - multiplicita signálů. 12. Nukleární magnetická resonanční spektroskopie. Chování 

jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka resonance, stínící konstanta (substituční, 

sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná redukce multipletů, počet NMR 

signál a symetrie molekuly, intenzita signál a využití v kvantitativní analýze. 

Výukové metody: Výpočtový seminář v oblasti spektroskopických metod pro identifikaci chemické struktury 

s praktickými výstupy.  

Metody hodnocení: Účast na semináři je povinná pro získání zápočtu. Kromě toho je třeba správně vyřešit 

alespoň 50% příkladů ze závěrečného písemného testu.  

Literatura:  
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 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

C5230 Analytická chemie 

Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu bude student učitelského studia chemie pro střední školy schopen 

porozumět následujícím analytickým metodám a postupům, vysvětlit jejich principy a uvědomit si jejich využití 

v praxi: Odběr vzorků a jejich rozklad; kvalitativní analýza; analytické reakce; gravimetrie; acidobazické, 

srážecí, komplexometrické a redoxní titrace; potenciometrie, měření pH; konduktometrie; polarografie a 

voltametrie; coulometrie; absorpční spektrometrie v oblasti UV/Vis a IR; fluorimetrie; atomová absorpční 

spektrometrie; atomová emisní spektrometrie; hmotností spektrometrie; separační metody; chromatografické 

metody; elektromigrační metody, organická analýza. Student učitelského studia bude schopen vysvětli principy a 

základy analytických metod studentům na střední škole.  

Osnova:  

1. Předmět a cíl analytické chemie, postavení analytické chemie mezi vědními disciplínami, analyt, 

klasifikace metod analytické chemie, metody stanovení, metody separační, chemické nezávislé metody, 

instrumentální metody, biochemické metody, rozdíly v principu analýzy anorganických a organických 

analytů; kvalitativní a kvantitativní analýza, důkaz, stanovení, mez detekce, mez stanovitelnosti, rozsahy 

použitelnosti vybraných metod; jednotky, vyjadřování složení roztoků, vyjadřování výsledků; obecný postup 

analýzy, zásady odběru vzorků, základy teorie chyb, základy statistického vyhodnocení výsledků analýz, 

přesnost, správnost, spolehlivost výsledků. 2. Teoretické základy analytické chemie, anorganická analýza, 

chemické reakce v roztocích, rozpustnost látek; koncentrace, iontová síla, aktivita, termodynamické a 

koncentrační rovnovážné konstanty; definice kyseliny a zásady, protolytické rovnováhy, disociační 

konstanta kyseliny a zásady; komplexotvorné rovnováhy, konstanta stability komplexu, podmíněné 

konstanty stability, koeficienty vedlejších reakcí, tvorná funkce, distribuční koeficienty; rozpouštěcí 

rovnováhy, oxidačně-redukční rovnováhy, redukční potenciál, podmíněný potenciál, vlivy vedlejších reakcí; 

rozdělovací rovnováhy; rovnováhy na měničích iontů; grafické znázorňování rovnovážných systémů 

v roztocích, logaritmický diagram, distribuční diagramy. 3. Rozklady vzorků na mokré cestě, účinek kyselin 

a hydroxidů, rozklady vzorků na suché cestě, tavení vzorků, spalování; teorie roztoků a rozpouštění, 

vlastnosti rozpouštědla a rozpouštěné látky; kvalitativní analýza, předběžné zkoušky, reakce skupinové, 

selektivní, specifické; důkazy kationtů, důkazy aniontů. 4. Gravimetrie (vážková analýza), srážení, součin 

rozpustnosti, podmíněný součin rozpustnosti, rozpustnost, ovlivňování rozpustnosti, vliv přebytku srážedla, 

vliv komplexujících látek, vliv pH, vlastnosti a typy sraženin, stárnutí sraženin, znečištění sraženin, filtrace 

sraženin, promývání sraženin, sušení sraženin, žíhání sraženin, vážení sraženin, typy a příklady vážkových 

stanovení, gravimetrický faktor. 5. Volumetrie (odměrná analýza, titrační stanovení), principy a klasifikace 

titračních stanovení; odměřování kapalin, příprava roztoků, stechiometrické vztahy poměry v budu 

ekvivalence, standardizace (faktorizace) roztoků; acidobazické titrace, tlumivé roztoky, výpočty pH slabých 

a silných kyselin a zásad, pH hydrolýzy solí, titrační exponent pT, pH tlumivých roztoků, výpočty pH 

titračních křivek, titrace vícesytné kyseliny, logaritmické diagramy acidobazických titrací, acidobazické 

indikátory, acidimetrie, alkalimetrie. 6. Příklady acidobazických titrací, standardizace odměrného roztoku 

hydroxidu na kyselinu šťavelovou, standardizace odměrného roztoku kyseliny na uhličitan sodný, stanovení 

nerozpustných uhličitanů, stanovení kyseliny octové, stanovení kyseliny borité, stanovení aminokyselin, 

přechodná tvrdost vody, zpětná titrace, stanovení amoniaku, stanovení dusíku metodou dle Kjeldahla, 

stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu, acidobazické titrace v nevodném prostředí pro stanovení 

velmi slabých zásad a kyselin, nivelizující a rozlišující rozpouštědla. 7. Srážecí titrace - argentometrie, 

reakce, stechiometrie, standardizace odměrných roztoků, indikace ekvivalenčního bodu, výpočet titrační 

křivky; komplexní rovnováhy v analytické chemii; centrální ion, ligand, koordinační vazba, koordinační 

číslo, náboj komplexu, stabilita komplexu, cheláty, aci-skupiny, cyklo-skupiny, komplexometrické 

(chelatometrické) titrace, EDTA, Chelaton III, standardizace odměrného roztoku, určení bodu ekvivalence, 

metalochromní indikátory, výpočet titrační křivky, stanovení Mg, Ca, Mg+Ca, . 8. Elektrodové potenciály, 

Nernstova rovnice, Petersova rovnice, oxidačně-redukční titrace, ekvivalentové vztahy, titrační křivky, 

oxidačně redukční indikátory, manganometrie, standardizace odměrného roztoku, autokatalýza, stanovení 

Fe3+, CHSK-Mn, jodometrie, stanovení H2O2, BSK5, postup při jodometrickém stanovení oxidovadel a 

redukovadel, chromátometrie, bromátometrie, bromometrie; úvod do instrumentálních metod a jejich 

klasifikace, 9. Elektroanalytické metody, klasifikace metod podle elektrodového děje, velikosti 

elektrolytického proudu, charakteru elektrodové reakce, potenciometrie, indikační a referentní elektrody, 

iontově-selektivní elektrody (ISE), skleněná elektroda, měření potenciálu, nasycená kalomelová elektroda 

(SCE), indikační elektrody pro acidobazické, argentometrické, chelatometrické a oxidačně-redukční titrace. 

10. Polarografie, voltamperometrie, stripping metoda pro stopovou analýzu, konduktometrie, 
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dielektrometrie, elektrogravimetrie, rozkladné napětí, přepětí vodíku, coulometrie; optické analytické 

metody, přehled dle povahy interakce analytu a záření, kmitočet, frekvence, vlnová délka, vznik spekter, 

metody emisní, absorpční, fluorescenční, atomová a molekulová spektrometrie, spektrofotometrie, Lambert-

Beerův zákon, absorbance, absorpční křivka, kalibrační funkce; fluorimetrie. 11. Atomová absorpční 

spektrometrie (AAS), stopová analýza kovů ve vodách a roztocích, emisní plamenová spektrometrie pro 

stanovení alkalických kovů a kovů alkalických zemin, atomová emisní spektrometrie s obloukovým a 

jiskrovým buzením, plazmová spektrometrie v analýze roztoků, rentgenová analýza sekundární emisí; 

strukturní analytické metody, vibrační spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, elektronová 

paramagnetická rezonance; hmotnostní spektrometrie; metody založené na změně směru, rychlosti a optické 

otáčivosti záření, refraktometrie, polarimetrie. 12. Separační metody; extrakce, chromatografie, 

elektroforetické metody; destilace, adsorpce, absorpce, výměna iontů, dialýza, elektrodialýza, ultrafiltrace, 

reverzní osmóza; extrakce chelátů, extrakce iontových asociátů; klasifikace chromatografických metod; 

kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, stacionární a mobilní fáze. 13. Adsorpční ch., 

rozdělovací ch., iontově výměnná ch., gelová chromatografie, sloupcová ch., planární ch., papírová ch. a ch. 

na tenké vrstvě; elektroforéza, zónová elektroforéza, izoelektrická fokuzace, izotachoforéza; organická 

analýza, důkaz, detekce, identifikace, konstituční analýza, konfigurační a konformační analýza; obecný 

postup analýzy, fyzikální konstanty, bod varu, bod tání, hustota, refrakce; elementární analýza, strukturní 

analýza; úprava vzorku, předběžné zkoušky, třídy rozpustnosti; důkazy prvků. 14. Exkurze na pracoviště 

katedry analytické chemie a laboratoře atomové spektrochemie, ukázky metod s výkladem: 

spektrofotometrie UV, Vis, atomová absorpční spektrometrie, optická emisní spektrometrie, hmotnostní 

spektrometrie, kapalinová chromatografie, elektrochemické metody. 

Výukové metody: přednáška  

Metody hodnocení: Přednáška, písemná zkouška  

Literatura:  

 JANČÁŘ, Luděk a Irena JANČÁROVÁ. Analytická chemie. první, 2003. MZLU Brno: MZLU Brno, 

2003. 195 s. ISBN 80-7157-647-6. info  

 Moderní analytické metody. Edited by Pavel Klouda. 2. uprav. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 

2003. 132 s. ISBN 80-86369-07-2. info  

 MAJER, Jaroslav. Analytická chémia : učebnica pre farmaceutické fakulty. 1. vyd. Martin: Osveta 

[Martin], 1989. 363 s. info  

 VONDRÁK, Dalibor a Jaroslav VULTERIN. Analytická chemie [Vondrák, 1985]. 1. vyd. Praha: Státní 

nakladatelství technické literatury, 1985. 262 s. info  

 KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody :učebnice základů instrumentálních analytických metod. 

1. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 203 s. ISBN 80-902155-0-5. info  

 HOLZBECHER, Záviš a Jaroslav CHURÁČEK. Analytická chemie [Holzbecher, 1987]. 1. vyd. Praha: 

Státní nakladatelství technické literatury, 1987. 663 s. info  

 KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody: učebnice základů instrumentálních analytických metod. 

Ostrava: Klouda Pavel, 1996. info  

 Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. 

vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info  

 KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody cvičení : cvičebnice - soubor pracovních listů. Ostrava: 

Klouda Pavel, 1996. info  

 Analytical chemistry :the approved text to the FECS curriculum analytical chemistry. Edited by R. 

Kellner. Weinheim: Wiley-VCH, 1998. xxv, 916 s. ISBN 3-527-28610-1. info  

 Analytical chemistry :a modern approach to analytical science. Edited by Jean-Michel Mermet - 

Matthias Otto - Miguel Valcárcel Cases. 2nd ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. xxviii, 11. ISBN 3-527-

30590-4. info  

 CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. xix, 828 

s. ISBN 0-471-21472-8. info  

 CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 5th ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. 812 s. 

ISBN 0-471-30582-0. info  

 Instrumental analysis. Edited by Gary D. Christian - James E. O'Reilly. 2nd ed. Boston: Allyn and 

Bacon, 1986. xviii, 933. ISBN 0-205-08685-3. info  

 CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1980. 643 s. 

ISBN 0-471-05181-0. info  

C5340 Nerovnovážné systémy 

Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  
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Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Studenti by měli získat elementární představu o možnostech aplikace nerovnovážné 

termodynamiky a fenomenologické kinetiky při popisu procesů v (bio)chemických systémech.  

Osnova:  

A. Úvod do termodynamiky nevratných procesů 1. Produkce entropie 2. Fenomenologické rovnice a 

Onsagerovy reciproční vztahy 3. Evoluční kriteria a stabilita stacionárních stavů 4. Řešení vybraných úloh 

B. Termodynamická analýza spřažených procesů 1. Přeměna energie 2. Osmoza a elektrokinetické jevy 3. 

Termoelektrické jevy C. Matematické modelování nelineárních dynamických systémů 1. Základní pojmy; 

atraktory 2. Bifurkace 3. Vznik prostorových struktur 4. Oscilující reakce Belousova a Žabotinského 5. 

Analýza řízení metabolismu 6. Prebiotická evoluce 

Výukové metody: Přednášky doplněné praktickými ukázkami počítačového modelování a laboratorními 

experimenty s oscilujícími reakcemi.  

Metody hodnocení: Základem zkoušky (kolokvia)je písemný test. Studenti mohou používat jakékoli materiály, 

které si přinesli s sebou. K úspěšnému zvládnutí je zapotřebí 30 % správných odpovědí.  

Literatura:  

 FISCHER, Oldřich a Igor KUČERA. Nerovnovážné soustavy : termodynamika nevratných chemických 

a buněčných procesů. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 154 s. info  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

 COVENEY, Peter V. a Roger HIGHFIELD. Šíp času :cesta vědou za rozluštěním největší záhady 

lidstva. 1. vyd. Ostrava: Oldag, 1995. 472 s., [1. ISBN 80-85954-08-7. info  

 GLEICK, James. Chaos :vznik nové vědy. Translated by Jaroslav Sedlář - Renata Kamenická. [1. vyd.]. 

Brno: Ando Publishing, 1996. 349 s. ISBN 80-86047-04-0. info  

C6001 Samostatný projekt z biochemie 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  

Rozsah: 0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 

v rozpisech.  

Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracování projektu. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů. Studium odborné literatury, osobní konzultace s vedoucím 

projektu.  

Metody hodnocení: Podmínkou pro udělení zápočtu je zveřejnění výsledků práce.  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 

1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C6015 Bakalářská práce II 

Vyučující: doc. RNDr. Oldřich Janiczek CSc.  

Rozsah: 0/0/10. 10 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli Ústavu biochemie a Národního centra pro výzkum biomolekul 

v rozpisech.  

Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. 

Výukové metody: Samostatná práce studentů. Studium odborné literatury, osobní konzultace s vedoucím práce. 

Metody hodnocení: Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce.  

Literatura:  
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 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemistry. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2004. xv, 

1591 s. ISBN 0-471-41761-0. info  

C6185 Seminář k bakalářské práci II 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Skládal CSc.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Studenti budou referovat o své zvolené odborné problematice – teoretické výsledky rešeršní 

činnosti (realizace znalostí získaných v semináři I) i praktických dosažených výsledcích za využití moderních 

multimediálních prostředků - prezentace v PowerPointu – zásady správného přednášení odborné problematiky, 

vytvoření jednoduché webové stránky o výsledcích řešeného projektu pomocí vhodné šablony.  

Osnova:  

 Referáty z literárních rešerší ke zvolené problematice bakalářské práce.  

 Referáty shrnující výsledky z prováděných experimentů. 

Výukové metody: semináře  

Metody hodnocení: zápočet  

Literatura:  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

C6210 Biotechnologie 

Vyučující: doc. Ing. Martin Mandl CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem přednášky jsou biochemické a chemické principy vybraných klasických a moderních 

biotechnologií a základy procesů uplatňujících se ve fermentorech a dalších zařízeních sloužících 

k biotechnologickému využití metabolické aktivity organismů nebo enzymů. Obsah kurzu je věnován biochemii 

a fyziologii organismů ve vztahu k jejich využití v biotechnologii (od kvasných produktů k ochraně životního 

prostředí). Větší část předmětu je věnována kinetice bioprocesu v jednorázovém a kontinuálním systému, 

modelům růstu biomasy, spotřeby substrátů a tvorby produktů, interpretaci kinetických modelů v biotechnologii 

a mikrobiální (buněčné) fyziologii a problematice imobilizovaných buněk a enzymů.  

Osnova:  

 Mikrobiální a enzymová biotechnologie, historický přehled. Biochemie, mikrobiologie a inženýrské 

přístupy. Biologický materiál v biotechnologii.  

 Biochemické a chemické principy tradičních a moderních biotechnologií. Vybrané kvasné procesy, 

bioplyn, produkce mikrobiální biomasy jako zdroje proteinů, biohydrometalurgie, biotransformace.  

 Biotechnologie v ochraně životního prostředí. Bioremediace (toxické kovy, uhlovodíky).  

 Z laboratoře do praxe. Kultivační a produkční zařízení, laboratorní a provozní měřítko. Míchání ve 

fermentoru, dopad na metabolickou aktivitu organismů.  

 Sterilace, chemické a fyzikální postupy, kritéria účinnosti sterilace.  

 Aerace v bioprocesech. Teorie přestupu kyslíku.  

 Metody určení objemového koeficientu přestupu kyslíku. Parametry aerace ve fermentoru ve vztahu 

k spotřebě kyslíku produkčními kulturami a enzymy.  

 Jednorázová kultivace. Kinetika růstu a produkce. Modely spotřeby substrátů a tvorby produktů.  

 Kinetika odumírání a autolýzy buněk. Kinetické modely v biotechnologii a mikrobiální (buněčné) 

fyziologii, výběr modelu.  

 Kontinuální kultivace. Určení kinetických a fyziologických parametrů kultury v chemostatu, vztah 

k jednorázové kultivaci.  

 Imobilizované buňky a enzymy, principy a aplikace.  

 Bioreaktory s imobilizovanými buňkami a enzymy, kinetické přístupy. 

Výukové metody: Přednášky z vybraných kapitol biotechnologie. Diskuse k detailním problematikám.  

Metody hodnocení: Přednášky, diskuse v hodině. Ústní zkouška. Důraz je kladen na pochopení principů. 

Minimálně polovina správných odpovědí z kinetiky bioprocesu je vyžadována pro další část zkoušky.  

Literatura:  
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 KAŠTÁNEK, František. Bioinženýrství. Vyd. 1. Praha: Academia, 2001. 334 s. ISBN 80-200-0768-7. 

info  

 STANBURY, Peter F., Allan WHITAKER a Stephen J. HALL. Principles of fermentation technology. 

2nd ed. Oxford: Pergamon, 1995. xviii, 357. ISBN 0-08-036131-5. info  

 DORAN, Pauline M. Bioprocess engineering principles. London: Academic Press, 1995. xiv, 439 s. 

ISBN 0-12-220856-0. info  

 KRUMPHANZL, Vladimír a Zdeněk ŘEHÁČEK. Mikrobiální technologie : buňka a techniky jejího 

využití. 1. vyd. Praha: Academia, 1988. 360 s., 24. info  

 ALEXANDER, Martin. Biodegradation and bioremediation. San Diego: Academic Press, 1994. 302 s. 

ISBN 0-12-049860-X. info  

C6310 Symetrie molekul 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Základní vlastnosti grupy, multiplikační tabulka a třída. Prvky a operace symetrie. Grupy 

bodové symetrie, klasifikace molekul. Reprezentace grupy, charaktery. Výběrová pravidla ve spektroskopii a 

alikace v teorii chemické vazby. Cílem předmětu je seznámit s východisky rozboru chemického problému 

z pohledu symetrie a tento rozbor procvičit.  

Osnova:  

Úvod. Symetrie a přírodní vědy, historický přehled. 1. Grupa, vlastnosti grupy, multiplikační tabulka, 

podgrupa, třída. 2. Prvky a operace symetrie. 3. Bodové grupy symetrie, klasifikace molekul podle symetrie. 

4. Vlastnosti molekul podmíněné symetrií. 5. Maticové reprezentace operací symetrie, charaktery. 6. 

Neredukovatelné reprezentace, jejich charaktery, degenerace. 7. Tabulky charakterů neredukovatelných 

reprezentací. 8 . Transformační vlastnosti funkcí x, y, z, xy, xz, yz, x
2
, y

2
, z

2
 a rotací. 9. Nulové a nenulové 

hodnoty integrálů. 10. Výběrová pravidla pro spektrální přechody. 11. Symetrie molekulových vibrací. 12. 

Symetrie a chemická vazba.  

Výukové metody: Přednáška doplněná podle potřeby procvičováním probírané látky.  

Metody hodnocení: Zkouška / kolokvium probíhá formou e-testu v trvání 60 minut a je tvořena 13 otázkami (2 

po 1 bodu, 6 po 2 bodech, 2 po 3 bodech, 1 za 4 body, 1 za 6 bodů, 1 za 10 bodů). Při zpracování testu mohou 

studující použít učebnice a vlastní poznámky. Hodnocení: A: 40-28; B: 27-24; C: 23-20; D: 19-16; E: 15-12; F: 

11-0; P: 40-10; N: 9-0.  

Literatura:  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University 

Press, 2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 Cotton, Frank Albert. Chemical Applications of Group Theory, 3rd Edition, John Wiley & Sons; ISBN: 

0471510947  

 HARGITTAI, István a Magdolna HARGITTAI. Symmetry through the eyes of a chemist. 2nd ed. New 

York: Plenum Press, 1995. xii, 496 s. ISBN 0-306-44852-1. info  

C6560 Biochemie - laboratorní cvičení 

Vyučující: Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  

Rozsah: 0/0/4. 5 kr. Ukončení: kz.  

Cíle předmětu: Cílem laboratorního kursu jsou studie základních vlastností sloučenin vyskytujících se 

v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů. Obsah první části 

zahrnuje kvalitativní a kvantitativní reakce sacharidů, aminokyselin, bílkovin a nukleových kyselin. Druhá část 

se zabývá enzymovou kinetikou a dalším studiem vlastností enzymů.  

Osnova:  

Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. 

Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody. 

Stanovení enzymových aktivit. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Inhibice 

enzymů. Analytické využití enzymů. Substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační řetězec 

aerobních organismů. Fotosyntéza. 

Výukové metody: laboratorní cvíčení  
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Metody hodnocení: První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti 

rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším 

cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu. Ve všech testech včetně vstupního testu 

musí student správně zodpovědět nejméně 50 % otázek.  

Literatura:  

 Návody ke cvičením - viz Studijní materiály  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

 Fundamentals of biochemistry. Edited by Daniel Voet - Judith G. Voet - Charlotte W. Pratt. [1st ed.]. 

New York: John Wiley & Sons, 1999. xxiii, 931. ISBN 0-471-58650-1. info  

C7410 Struktura a reaktivita 

Vyučující: prof. RNDr. Petr Klán Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět vztahu mezi strukturou organických 

sloučenin a jejich chemickou reaktivitou. Získané znalosti o způsobech chemické aktivace, průběhu chemických 

reakcí a metodách studia reakčních mechanismů pomohou studentovi orientovat se v odborné literatuře a 

interpretovat výsledky experimentálních a teoretických studií.  

Osnova:  

1. Základní pojmy. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Vazba. Vnitřní parametry struktury a jejich 

deformace. Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné polohou a dislokacemi atomových jader a změnami 

elektronové hustoty. Efekty substituentů. Prostředky k určování struktury. 2. Molekulové orbitaly a 

reaktivita. Konstrukce molekulových orbitalů, Hückelova aproximace, korelační diagramy. 3. Stabilita 

molekul. Termochemické aditivní výpočty. Konformace acyklických a cyklických uhlovodíků. Vliv 

heteroatomu na konformační chování. Torzní a stereoelektronové efekty. Hyperkonjugace. Anomerní efekt. 

4. Aromaticita. Antiaromaticita. Homoaromaticita. Aromatické ionty a dipóly. Polycyklické aromatické 

sloučeniny. Aromatický charakter TS pericyklických reakcí. 5. Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie 

v plynné a kapalné fázi. Roztoky. Iontové páry. Hughesův-Ingoldův model. Vodíková vazba. pi-Interakce. 

Hydrofobní efekt. Molekulární rozpoznávání. 6. Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy ve vodném i 

nevodném prostředí a v plynné fázi. Aciditní funkce. Vliv substituentů na sílu Brønstedových kyselin a 

zásad. Kinetická kyselost. 7. Popis chemické reaktivity. Tvrdé a měkké kyseliny, báze, nukleofily a 

elektrofily (teorie HSAB). Rychlostní konstanty a teorie tranzitního stavu. Aktivace a hnací síla chemických 

reakcí. Aktivační entalpie a entropie. Kinetika cyklizačních reakcí. Hammondův postulát. Bellův–Evansův–

Polanyiho princip. O'Ferrallovy-Jencksovy diagramy. Curtinův-Hammettův princip. 8. Termodynamika a 

kinetika jako prostředky ke studiu mechanismů chemických reakcí. Vztah pro Gibbsovu energii (LFER): 

Hammettova rovnice. Taftova rovnice. QSAR. Kinetické izotopové efekty. 9. Katalýza. Specifická a obecná 

acidobazická katalýza. Brønstedova korelace. Termodynamický cyklus. Heterogenní katalýza. Katalýza 

s přenosem mezi fázemi. 10. Přenos elektronu. Ionizační potenciál, elektronová afinita a charge-transfer 

(CT) komplexy. Marcusova teorie. Reakce ve vnitřní a vnější sféře. Přenos elektronu v SN2 a SRN1 

reakcích. 11. Fotochemie. Excitace elektromagnetickým zářením. Přechody mezi elektronovými stavy. 

Zářivé a nezářivé procesy. Přenos energie. Studium mechanismů fotoreakcí. 12. Neklasické aktivace 

chemických reakcí. Spinová chemie: Efekt magnetického pole (MFE) a magnetický izotopový efekt (MIE). 

Mikrovlnná chemie. Sonochemie. Mechanochemie. Radiační chemie. Plazmová chemie. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  

Metody hodnocení: 1 zavěrečný písemný test (k úspěšnému zvládnutí je třeba 50%) + ústní zkouška.  

Literatura:  

 E. V. Anslyn, D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, 

Kausalito, California 2005. ISBN 1-891389-9  

 O. Exner: Korelační vztahy v organické chemii. SNTL, Praha 1981  

 O. Exner: Struktura a fyzikální vlastnosti organických sloučenin. SNTL, Praha 1985.  

 I. Fleming: Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii. SNTL, Praha 1983.  

 F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 3rd edition, Part A: Structure and 

Mechanisms. Plenum Press, New York, 1993.  

 

C7415 Struktura a reaktivita - seminář 

Vyučující: prof. RNDr. Petr Klán Ph.D.  
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Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Seminář. Na konci tohoto semináře bude student schopen porozumět a prakticky procvičit látku, 

která se probírá v kurzu C7410 Struktura a reaktivita.  

Osnova:  

1.Základní pojmy. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Vazba. Vnitřní parametry struktury a jejich 

deformace. Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné polohou a dislokacemi atomových jader. Reaktivní 

intermediáty. Prostředky k určování struktury. 2.Stabilita molekul. Termochemické aditivní výpočty. 

Konformace acyklických a cyklických uhlovodíků. Vliv heteroatomu na konformační chování. Fyzikální 

vlastnosti sloučenin podmíněné elektronovou hustotou a jejími změnami. Torzní a stereoelektronové efekty. 

Hyperkonjugace. Anomerní efekt. 3.Aromaticita. Antiaromaticita. Homoaromaticita. Aromatické ionty a 

dipóly. 4.Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie v plynné a kapalné fázi. Roztoky. Iontové páry. 

Hughesův-Ingoldův model. Vodíková vazba. -Interakce. Hydrofobní efekt. Molekulární rozpoznávání. 

5.Přenos protonu. Acidobazické rovnováhy ve vodném i nevodném prostředí a v plynné fázi. Vliv 

substituentů na sílu Brønstedových kyselin a zásad. HSAB. 6.Chemická kinetika a reaktivita. Teorie 

tranzitního stavu. Hammondův a Curtinův-Hammettův princip. Aktivace a hnací síla chemických reakcí. 

Rychlostní konstanty. Nukleofily a elektrofily 7.Termodynamika a kinetika jako prostředky ke zkoumání 

mechanismů chemických reakcí. Izotopové efekty. Efekty substituentů. Vztah pro Gibbsovu energii 

(LFER). Hammetova rovnice. Taftova rovnice. QSAR. Vztah mezi velikostí kruhu a rychlostními 

konstantami cyklizačních reakcí. 8.Katalýza. Katalýza přechodovými kovy; katalýza heterogenní a 

s přenosem mezi fázemi. Enzymatická katalýza. 9.Přenos elektronu. Ionizační potenciál, elektronová afinita 

a charge-transfer komplexy. Marcusova teorie. Reakce ve vnitřní a vnější sféře. Přenos elektronu v SN2 a 

SRN1 reakcích. 10.Orbitalová symetrie a reaktivita. Pericyklické reakce. Aromaticita tranzitního stavu 

v pericyklických reakcích. 11.Fotochemie. Excitace elektromagnetickým zářením. Přechody mezi 

elektronovými stavy. Zářivé a nezářivé procesy. Fotochemie v pevné fázi a na tuhých nosičích. 12.Spinová 

chemie. Efekt magnetického pole (MFE). Magnetický izotopový efekt (MIE). Chemicky indukovaná 

dynamická jaderná polarizace (CIDNP). 13.Neklasické aktivace chemických reakcí. Mikrovlnná chemie. 

Sonochemie. Mechano-chemie. Plazmová chemie. Interakce gama-záření s organickými látkami. Vliv 

skupenství. 

Výukové metody: Seminář  

Metody hodnocení: Účast studentů na semináři a vypracování zadaných úkolů.  

Literatura:  

 E. V. Anslyn, D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, 

Kausalito, California 2005. ISBN 1-891389-9.  

C7777 Zacházení s chemickými látkami 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  

Rozsah: 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi 

během studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti 

jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro 

zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.  

Osnova:  

Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, 

vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají bezpečnosti při 

zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek 

výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování 

nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce 

v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků 

nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek chemické databáze a odkazy na informační 

zdroje  

Výukové metody: Úvodní přednáška a samostatná teoretická příprava dle materiálů na webu  

Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška na počátku podzimního semestru. Povinná pro studenty 1. 

ročníku studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet se získá na základě každoročního 

absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).  

Literatura:  
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 http://www.rect.muni.cz/nso/  

 ADÁMKOVÁ, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně 

nebezpečných. Praha: Dashöfer, 1999. 1 sv. (rů. ISBN 80-86229-08-4. info  

C8140 Bioenergetika 

Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Student by měl získat ucelenou představu o hlavních typech energetických přeměn v živých 

buňkách, s důrazem na mechanismy spřažení chemických nebo fotochemických procesů s transportem přes 

biologické membrány. Měl by být rovněž schopen zdůvodnit volbu experimentální metody vhodné ke studiu 

konkretního bioenergetického problému.  

Osnova:  

1) Historie rozvoje vědního oboru, náplň současné bioenergetiky. Přeměny energie v živých organismech: 

přehled, termodynamický popis. 2) Přehled makroergních sloučenin. Příklady mechanismů konservace 

energie na úrovni substrátu. 3) Biomembrány: lipidy, bílkoviny a jejich vzájemné interakce. Zjišťování 

struktury membránově vázaných bílkovin. 4) Mechanismy membránového transportu. Přenašeče, iontové 

kanály, ionofory. Membránové transportní ATPasy. Rotační katalysa u ATPasy translokující protony. 5) 

Enzymy, prostetické skupiny a elektronové přenašeče v bioenergeticky významných redoxních reakcích. 6) 

Elektrontransportní řetězce vázané na membránu. Metody studia elektrontransportních řetězců. Umělé 

donory a akceptory. Spřažení redoxních reakcí se vznikem protonového gradientu. 7) Isolace, ultrastruktura 

a metabolické aktivity mitochondrií. Transport proteinů, anorganických iontů a metabolitů přes 

mitochondriální membrány. 8) Mitochondriální respirace a oxidační fosforylace. 9) Aerobní respirace 

u chemoorganotrofních a chemolithotrofních bakterií. 10) Anaerobní respirace. Regulační mechanismy 

u fakultativních anaerobů. 11) Bakteriorhodopsinová fotosynthesa. Anoxygenní a oxygenní fotosynthesa 

závislá na (bakterio) chlorofylu, kooperace dvou fotosystémů v oxygenní fotosynthese. 12) Vzájemná 

metabolická kooperace mitochondrií, chloroplastů a cytoplasmy. 13) Mechanochemické přeměny energie. 

Termogenese v hnědé tukové tkáni. Bioluminiscence. Bioenergetika sodného iontu. 14) Evoluce 

bioenergetických procesů. Bioenergetika a cykly biogenních prvků v přírodě. 

Výukové metody: Přednášky  

Metody hodnocení: Jde o jednosemestrovou přednášku s výukou 2 hod týdne. U zkoušky (kolokvia) si student 

vylosuje trojici otázek, z nichž jedna je zaměřena na kvantitativní aspekty předmětu. Nejprve má vyhrazenu 1 

hod na zpracování písemné přípravy, pak následuje pohovor.  

Literatura:  

 FERGUSON, Stuart J. a David G. NICHOLS. Bioenergetics 2. 1st ed. pub. London: Academic Press, 

1992. 255 s. ISBN 0-12-518124-8. info  

 DADÁK, Vladimír a Igor KUČERA. Nové poznatky z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1988. 128 s. skriptum. info  

 KUČERA, Igor. Řešené úlohy z bioenergetiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 151 s. 

info  

 PEUSNER, Leonardo. Základy bioenergetiky. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1984. 277 s. info  

C8160 Enzymologie 

Vyučující: prof. RNDr. Igor Kučera DrSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Studenti by měli získat základní představy o vlastnostech enzymů a vztahu mezi jejich 

strukturou a mechanismy katalytického působení. Měl by znát nejdůležitější zástupce jednotlivých tříd, oblasti 

jejich použití v praxi a základní metody stanovení enzymové aktivity. Předpokládá se, že zvládnou zpracování 

dat z kinetických studií a interpretaci výsledků ve vztahu k reakčnímu mechanismu.  

Osnova:  

1) Úvodní informace o enzymech Historie enzymologie. Stavba enzymů, pojmy holoenzym, apoenzym, 

kofaktor, koenzym, kosubstrát, prostetická skupina. Charakteristické rysy enzymové katalysy. Možnosti 

regulace enzymů in vivo. Mnohočetné formy enzymů (isoenzymy, konjugované enzymy, polymerní 

enzymy), multienzymy (multienzymové komplexy, polypeptidy). Názvosloví enzymů. 2) Enzymová aktivita 

Závislost rychlosti enzymové reakce na koncentraci enzymu a substrátu. Aktivita, molekulová aktivita, 

aktivita katalytického místa, katalytická koncentrace, specifické aktivita. Používání konvenčních jednotek 
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enzymové aktivity. Přímé a nepřímé měření aktivity; spřažené enzymové reakce. Možnosti monitorování 

průběhu enzymové reakce; příklady syntetických substrátů pro fotometrii, fluorimetrii a luminometrii. 3) 

Isolace enzymů Živočišné, rostlinné a mikrobiální zdroje enzymů. Uvolňování intracelulárních enzymů 

z buněk, zahušťování extraktu, výběr separačních technik, konečné úpravy. Kvantitativní hodnocení 

purifikačního postupu. Krystalisace enzymů. Kriteria čistoty enzymových preparátů. Faktory ovlivňující 

stabilitu enzymových preparátů, možnosti stabilisace. 4) Chemické mechanismy enzymové katalysy 

Acidobasická katalysa, nukleofilní a elektrofilní katalysa. Kovalentní katalysa. Příklady účasti konkretních 

aminokyselinových zbytků a kofaktorů. Radikálové reakce enzymů. Konvergence, divergence, paralelismus 

a zvrat funkce v evoluci katalytického mechanismu. 5) Termodynamika a kinetika přeměny substrátu na 

produkt Tvorba komplexu enzymu se substrátem. Energetický profil nekatalysované a katalysované reakce, 

možnosti ovlivnění aktivační energie. Kinetika reakčního mechanismu Michaelise a Mentenové 

(prestacionární stadium, stacionární a rovnovážné přiblížení). Rovnice Michaelise a Mentenové 

v diferenciálním a v integrovaném tvaru. Význam kinetických parametrů vmax (vlim), Km a vmax / Km. 

Reversibilní forma mechanismu Michaelise a Mentenové. Haldanův vztah. 6) Teoretické základy enzymové 

kinetiky Použití teorie grafů při odvozování kinetických rovnic ve stacionárním, rovnovážném a blokově 

rovnovážném přiblížení. Grafické a výpočetní metody analysy experimentálních kinetických dat. Software 

pro enzymovou kinetiku. 7) Vliv faktorů prostředí na rychlost enzymové reakce Vliv teploty, pH, iontové 

síly a viskosity. 8) Inhibitory Typy reversibilní inhibice v Botts-Moralesově schematu a jejich diagnostika. 

Inhibice substrátem a produktem. Vysokoafinitní reversibilní inhibitory. Ireversibilní inhibice - afinitní 

značení, inaktivace závislá na reakčním mechanismu. Analoga přechodového stavu. Farmakologický 

význam inhibitorů. Návrh nových účinných inhibitorů. 9) Vícesubstrátové reakce Klasifikace kinetických 

mechanismů vícesubstrátových reakcí. Clelandova symbolika. Kinetické rovnice. Experimentální rozlišení 

mezi jednotlivými mechanismy. Primární a sekundární grafy, inhibice produkty, analogy substrátů, 

isotopová výměna. 10) Kooperativitivní jevy při působení enzymů Definice kooperativity. Homeotropní a 

heterotropní kooperativita; allosterie. Určení stupně kooperativity. Hillova rovnice, Hillův koeficient. 

Fenomenologický rovnovážný model; Adairova rovnice. Molekulové modely Monod-Wyman-Changeux a 

Koshland-Nemethy-Filmer a jejich zobecnění. Asociace-disociace oligomeru. Kinetická kooperativita a 

kooperativita v monomerních enzymech. Pseudokooperativita a její možné příčiny. 11) Enzymy na pevných 

površích a v micelách Metody imobilisace enzymů. Vliv imobilisace na kinetické parametry, pH optimum, 

teplotní závislost aktivity a stabilitu enzymu. Kinetické modely reaktorů s imobilisovaným enzymem. 

Micelární systémy - příprava, kinetické vlastnosti, možnosti použití. 12) Enzymy v biochemické analytice 

Stanovení analytů s použitím rozpustných enzymů. Nerovnovážné metody (meření počáteční rychlosti, 

konverze na produkt za fixní čas, dvouenzymové a jednoenzymové recyklizační systémy), rovnovážné 

metody (do konečného bodu, isotopová výměna za rovnováhy). Enzymové biosensory - rozdělení podle 

měřené elektrické veličiny, analytické charakteristiky, příklady použití. Enzymová imunoanalysa. Enzymy 

jako markery genové exprese. 13) Další oblasti použití enzymů, enzymové inženýrství Nejdůležitější 

prakticky používané enzymy. Příklady uplatnění (potravinářství, krmivářství, výroba pracích prostředků, 

organická synthesa, medicina aj.). Extremofily jako zdroje enzymů. Využití strukturních dat k optimalisaci 

enzymové funkce. Cílená evoluce genů. 

Výukové metody: Přednášky  

Metody hodnocení: Jde o jednosemestrovou přednášku s výukou 2 hod týdne. U zkoušky (kolokvia) si student 

vylosuje trojici otázek, z nichž jedna je zaměřena na kvantitativní aspekty předmětu. Nejprve má vyhrazenu 1 

hod na zpracování písemné přípravy, pak následuje pohovor.  

Literatura:  

 MACHOLÁN, Lumír. Enzymologie. 2. upr. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 

152 s. ISBN 80-210-1039-8. info  

 KUČERA, Igor. Řešené úlohy z enzymologie. Brno: Rektorát UJEP, 1987. 121 s. info  

 KOTYK, Arnošt a Jaroslav HORÁK. Enzymová kinetika. 1. vyd. Praha: Academia, 1977. 268 s. info  

C9530 Strukturní biochemie 

Vyučující: doc. Mgr. Lukáš Žídek Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem přednášky je poskytnout základní informace o určování struktury biomakromolekul 

(zejména proteinů a nukleových kyselin). Je koncipována jako obecný přehled určený studentům, kteří se 

nechtějí v tomto oboru specializovat, ale může posloužit i jako úvod k pokročilým kurzům strukturní analýzy. 

Studenti, kteří úspěšně ukončí kurz budou schopni aplikovat metody prohledávání databází struktur, analyzovat 

strukturní modely, rozhodovat, která metoda určování struktury je vhodná pro daný případ a pochopit základní 

principy určování struktur a analýzy výchozích dat.  

Osnova:  
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1-4. Pojem struktury makromolekul, základní strukturní motivy proteinů, nukleových kyselin, struktura 

sacharidů a membrán. 5. Výpočetní metody, molekulová mechanika a dynamika, simulované žíhání. 6. 

Příprava vzorku, sekvenace nukleových kyselin, proteinů a sacharidů. 7. Optické metody charakterizace 

biomakromolekul: cirkulární dichroismus, infračervená spektroskopie. 8-9. Rentgenová strukturní analýza. 

Příprava krystalů, difrakční experiment, metody řešení fázového problému, mapy elektronové hustoty, 

výstavba strukturního modelu. 10-11. Nukleární magnetická rezonance. Izotopové značení, NMR 

experiment, přiřazení frekvencí ve spektrech, určení geometrie (NOE, interakční konstanty), dynamika 

proteinů. 12. Databáze struktur, bioinformatika, počítačové předpovídání a modelování. 

Výukové metody: Základní principy jsou vysvětleny v přednáškách doplněných prezentací modelových 

příkladů a otevřených diskusi. Všechny přednášky jsou shrnuty a rozšířeny o další příklady v elektronické 

učebnici, poskytované studentům zdarma.  

Metody hodnocení: "Ústní" zkouška se skládá ze dvou částí, praktických úkolů (řešených formou testu) a 

bezprostředně navazující ústní diskuse se zkoušejícím. Hodnocení vychází zejména (z 80 %) z praktické části. 

Během řešení praktických úloh a přípravy na diskusi je povoleno používat přinesenou literaturu, poznámky, 

informace z internetu, je však vyžadováno samostatné řešení. K přípravě na praktickou část slouží cvičení 

C9531.  

Literatura:  

 LESK, Arthur M. Introduction to protein architecture :the structural biology of proteins. New York: 

Oxford University Press, 2001. xii, 347 s. ISBN 0-19-850474-8. info  

 FINKELSTEIN, Alexei V. a O. B. PTITSYN. Protein physics :a course of lectures. Amsterdam: 

Academic Press, 2002. xix, 354 s. ISBN 0-12-256781-1. info  

 DAUNE, Michel. Molecular biophysics : structures in motion. Oxford: Oxford University Press, 1999. 

xxii, 499. ISBN 0-19-857783-4. info  

 MAREK, Jaromír a Z. TRÁVNÍČEK. Monokrystalová rentgenová strukturní analýza. první. Olomouc: 

Vydavatelství Univerzity Palackého, 2002. 169 s. nedělí se na edice. ISBN 80-244-0551-2. info  

 RHODES, Gale. Crystallography made crystal clear :a guide for users of macromolecular models. 2nd 

ed. San Diego, Calif.: Academic Press, 2000. xix, 269 s. ISBN 0-12-587072-8. info  

 Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam: 

Elsevier, 2007. xxv, 885 s. ISBN 978-0-12-164491-8. info  

 ATTWOOD, Teresa K. a David J. PARRY-SMITH. Introduction to bioinformatics. 1st pub. Essex: 

Longman, 1999. xx, 218 s. ISBN 0-582-32788-1. info  

C9531 Strukturní biochemie - seminář 

Vyučující: Mgr. Pavel Srb Ph.D.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Cílem cvičení je poskytnout možnost prakticky procvičit znalosti získané v přednášce C9530 

(strukturní biochemie) a připravit studenty na zkoušku kurzu C9530. Studenti navštěvující kurz budou schopni 

analyzovat molekulové struktury, řešit úkoly zadávané jako reálné příklady z laboratorní praxe a kombinovat 

výsledky různých druhů analýz pro získání komplexního řešení.  

Osnova:  

1. Určení torzních úhlů, práce s modelem proteinů. 2. Práce s modelem nukleových kyselin, určení 

pseudorotace. 3. Program Rasmol, ukázka molekulové mechaniky. 4. Sekvenace nukleových kyselin, 

navrhování místně řízené mutageneze. 5. Sekvenace peptidů hmotnostní spektrometrií. 6. Interpretace IR a 

CD spekter proteinů. 7. Přiřazení NMR spekter sekvenci proteinů. 8. Přiřazení NMR spekter sekvenci 

nukleových kyselin. 9. Rtg. difrakce - rozlišení, fázový problém a upřesňování. 10. Práce s databázemi 

sekvencí a struktur. 

Výukové metody: V průběhu semestru jsou zadávány praktické úkoly. Po detailní analýze vzorového řešení 

prokazují studenti schopnost samostatného řešení úkolů formou testů.  

Metody hodnocení: K zápočtu je požadovaná úspěšnost alespoň 60 % v každém testu (neúspěšné testy je nutno 

opakovat). V případě neúčasti je nutno vyřešit test v náhradním termínu. Obsahem testů budou úlohy zadávané 

během zkoušky z předmětu C9530, úspěšné řešení testů bude u zkoušky z předmětu C9530 zohledněno.  

Literatura:  

 LESK, Arthur M. Introduction to protein architecture :the structural biology of proteins. New York: 

Oxford University Press, 2001. xii, 347 s. ISBN 0-19-850474-8. info  
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 Protein NMR spectroscopy :principles and practice. Edited by John Cavanagh. 2nd ed. Amsterdam: 

Elsevier, 2007. xxv, 885 s. ISBN 978-0-12-164491-8. info  

C9920 Úvod do kvantové chemie a elektronové struktury molekul 

Vyučující: Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  

Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Charakteristika předmětu: Jedná se o jednosemestrální uvedení do problematiky základů metod 

kvantové chemie a jejich aplikace na reprodukci, interpretaci a predikci experimentálních dat pro reálné 

chemické systémy. Kurz je zaměřen na poskytnutí teoretického základu potřebného pro studenty, kteří uvažují 

o využití metod kvantové chemie ve svých vlastních výzkumných úkolech nebo kteří tak již činí. Využití 

matematiky je omezeno na nezbytné minimum; základní kvantově-mechanické koncepty jsou zavedeny v rámci 

přednášky na konkrétních příkladech. Cíle předmětu: Pochopení základních konceptů kvantové mechaniky na 

jednoduchých reálných chemických systémech; osvojení principů výpočetních metod kvantové chemie; osvojení 

základních pravidel kvalitativní teorie MO umožňující orientaci ve vypočtených datech a propojení ke 

konceptům užívaných experimentálními chemiky.  

Osnova:  

1. Základní pojmy kvantové mechaniky.Pojem vlnové funkce, postulát o vlnové funkci. Obecná stacionární 

Schrodingerova rovnice. Pojmy operátor, vlastní funkce operátoru, vlastní hodnota příslušející operátoru a 

vlastní funkci. Hermitovský operátor: definice a vlastnosti. Operátor polohy, operátor hybnosti, operátor 

čtverce momentu hybnosti, operátor průmětu momentu hybnosti do osy z, operátor energie - tzv. 

Hamiltonián. Pojem dvojice komutujících operátorů, existence společné úplné množiny vlastních funkcí pro 

dvojici komutujících operátorů. 2. Atom vodíku.Hamiltonián pro atom vodíku s fixním jádrem resp. se 

zavedením redukované hmotnosti. Souřadnice pro sféricky symetrický potenciál. Vlastní stavy pro záporné 

a kladné hodnoty energie. Pojem degenerace, vlastní funkce. Radiální faktory, radiální distribuční funkce. 

Angulární faktory jako vlastní funkce operátorů momentu hybnosti. Komplexní a reálné angulární funkce. 

Způsoby znázorňování orbitalů, pojem orthogonality. 3. Atomy s více elektrony. Atomové jednotky. 

Hamiltonián pro atom He. Význam pojmu orbital. Celková VF ve vztahu k jednoelektronovým VF. Celková 

energie ve vztahu k jednoelektronovým energiím. Výměnná symetrie VF, elektronový spin, antisymetrie. 

Elektronová konfigurace Li, Pauliho princip výlučnosti. Slaterův determinant. Pojem Slaterovského orbitalu. 

Aufbau princip, Klechowského a Hundovo pravidlo. Vývoj atomových vlastností v periodickém systému. 4. 

Molekula H2+. Hamiltonián pro systém tří částic. Bornova-Oppenheimerova aproximace tvaru vlnové 

funkce. Metoda molekulových orbitalů (MO) jako lineární kominace atomových orbitalů (LCAO). Řešení 

(a) využitím symetrie a (b) variační metodou. Překryvový integrál, interakční integrál jako funkce 

mezijaderné vzdálenosti. Sekulární rovnice, výsledné energie a vlnové funkce. Grafické reprezentace MO, 

symetrické vlastnosti, pojem vazebného a protivazebného MO. Znázornění pomocí interakčního diagramu. 

5. Jednoduchá Hückelova metoda. Aproximace nezávislých pi-elektronů. Hückelův determinant, veličiny 

alfa a beta. Vlastní hodnoty a funkce. Diagramy pro energiové hladiny. Nábojové hustoty, pi elektronové 

hustoty, HMO energie: vztah k experimentálním veličinám. Princip rozšířené Hückelovy metody, báze, 

překryvové a interakční integrály, parametr K, vlastní hodnoty a funkce. Elektronová struktura planárních 

uhlovodíků. 6. Symetrie molekul. Grupy symetrie molekul. Matice a jejich násobení. Maticová reprezentace 

grupy symetrie. Redukovatelná a neredukovatelná reprezentace. Označení neredukovatelných reprezentací. 

Symetricky přizpůsobené lineární kombinace. Užití charakterových tabulek: nulové a nenulové překryvové 

integrály. Symetricky řízená orbitální interakce. 7. Interakce mezi dvěma atomovými orbitaly: Molekuly A2 

a AB. Interakce dvou identických a rozdílných AO. Obsazování hladin, celková energie. Překryv a symetrie. 

Interakce mezi čtyřmi AO. Dvojatomové molekuly A2 a AB: bázové funkce, pi a sigma MO, s-p interakce, 

interakční diagramy, elektronové konfigurace, vazebné délky a energie. 8. Interakce mezi dvěma 

fragmentovými orbitaly. Lineární a lomené molekuly AH2: pojem fragmentového orbitalu, elementy 

symetrie, MO, korelační diagram mezi lineární a lomenou geometrií, geometrie AH2 molekul. Aplikace na 

molekulu BeH2. 9. Molekuly AH3 a AH4. MO trigonálních molekul AH3. Orbitální korelační diagram pro 

trigonálně planární a pyramidální AH3. Planární nebo pyramidální geometrie? Tetraedrální molekuly AH4. 

Tvary AH4 systémů. 10. Pevné látky. Orbitaly a pásy v jednom rozměru. Blochovy funkce, k, pásové 

struktury. Průběh pásu. Hustota stavů. Distorze jednorozměrných systémů. Dvou a třírozměrné systémy. 

Vysokospinové a nízkospinové stavy. 

Výukové metody: Přednášky, cvičení, konzultace.  

Metody hodnocení: Účast ve všech seminářích a závěrečný písemný test. Nutný zisk 20 bodů z celkového počtu 

40.  

Literatura:  
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 LOWE, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1993. xx, 711 s. ISBN 0-12-

457555-2. info  

 LEVINE, Ira N. Quantum chemistry. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. x, 739 s. ISBN 0-

13-685512-1. info  

 JEAN, Yves a François VOLATRON. An introduction to molecular orbitals. Edited by Jeremy K. 

Burdett. New York: Oxford University Press, 1993. 337 s. ISBN 0-19-506918-8. info  

 ALBRIGHT, Thomas A., Jeremy K. BURDETT a Myung-Hwan WHANGBO. Orbital interactions in 

chemistry. New York: Wiley, 1985. xv, 447 p. ISBN 0-471-87393-4. info  

C9930 Metody kvantové chemie 

Vyučující: Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou mít studenti osvojeny základy metod QCH, budou rozumět 

postupu při výpočtu konkrétních molekulových vlastností, a budou schopni interpretovat výsledky svých 

výpočtů.  

Osnova:  

1) Hartreeho metoda self-konzistentního pole pro atomy. Aproximace neinteragujících elektronů, 

aproximace STO s fixním stíněním, aproximace STO s optimalizovaným stíněním, aproximace obecného 

součinu. Operátor potenciální energie, Coulombův operátor, Hartreeho rovnice, metoda selfkonzistentního 

pole. Energie atomu v Hartreeho aproximaci, Coulombův integrál. 2) Metoda Hartree-Fockova (HF). 

Fundamentální problem Hartreeho součinu. Antisymetrie vlnové funkce. Slaterův determinant. Fockův 

operator, Coulombův a výměnný operator, Hartree-Fockovy rovnice. Energie atomu v Hartree-Fockově 

aproximaci, Coulombův a výměnný integrál. HF výpočet molekuly H2O v minimální bázi. Symetrické 

bázové funkce, tvary MO, výsledná VF. 3) Báze v ab inito výpočtech. Princip hledání MO jako lineárních 

kombinací bázových funkcí. Slaterovské a gaussovské orbital. Terminologie STO a GTO bází. 4) Příklad 

vstupu a výstupu HF výpočtu programem Gaussian. Struktura vstupu a výstupu, klíčová slova, způsoby 

zadání geometrie, analýza výstupu. 5) Variační metoda. Důkaz variačního teorému. Princip variační metody. 

Variační výpočet polarizovatelnosti atomu H. 6) Poruchová metoda. Princip. Taylorův rozvoj. Základní 

vztahy pro případ bez degenerace hladin energie: oprava prvního řádu pro energii a pro vlnovou funkci. PT 

výpočet energie základního stavu pro dvouelektronové systémy H-, He, Li+. Aplikace PT v kvalitativní 

teorii MO (PMO). 7) Nadstavby HF metody: CI. Pojem elektronové korelace. Obecný vztah pro vlnové 

funkce. Excitované determinanty. Konfigurační interakce (CI). CI-sekulární rovnice. Konfigurační stavové 

funkce, Slater-Condonova pravidla, Brillouinův teorém. Velikost CI matice. Zkrácené CI metody. 8) 

Ilustrace jak CI započítává elektronovou korelaci. Struktura úplné CI matice pro molekulu H2, důsledky 

symetrie, tvar CI vlnové funkce, nedostatky RHF popisu, RHF disociační problem, UHF popis, spinová 

kontaminace. Variačnost a velikostní konzistence CI. Současný status metody CI. 9) Metody MP a CC. 

Moeller-Plessetova poruchová teorie. Energie do prvního a druhého řádu. Typická konvergence metod MP. 

Variačnost a velikostní konzistence. Metody spřažených párů a klastrů: princip, výhody metod CC, 

výpočetní náročnost. 10) Metoda funkcionálu hustoty (DFT) I: Princip Vlnová funkce jako základní objekt 

tradičních ab initio metod. Elektronová hustota jako základní objekt v DFT, 1. Hohenberg-Kohnův teorém, 

důkaz sporem. Hledání elektronové hustoty základního stavu, 2. Hohenberg-Kohnův teorém. 11) Metoda 

funcionálu hustoty II: Chování modelu a praktické aspekty. Kohn-Shamův (KS) přístup v principu a v praxi. 

KS potenciál, aproximace lokální hustoty (LDA). Aproximace GGA a hybridní funkcionály. Srovnání 

výsledků pro jednotlivé funkcionály a různé vlastnosti. 12) Vlnová funkce a elektronová hustota: analýza. 

Interpretace MO energií a tvarů. Mullikenova populační analýza, koncept “Natural Bond Orbitals” (NBO). 

Výukové metody: Přednášky vč. diskuse, konzultace.  

Metody hodnocení: Používané výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, prezentace výsledků vlastního 

výzkumu a diskuse o nich, domácí úkoly, četba z vybrané literatury. Požadavky pro ukončení: Písemná zkouška  

Literatura:  

 Quantum chemistry. Edited by Ira N. Levine. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2009. x, 

751 s. ISBN 9780136131069. info  

 LOWE, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1993. xx, 711 s. ISBN 0-12-

457555-2. info  

 PILAR, Frank L. Elementary quantum chemistry. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Publishing 

Company, 1990. xvi, 599 s. ISBN 0-07-050093-2. info  

 KOCH, Wolfram a Max C. HOLTHAUSEN. A chemist's guide to density functional theory. 2nd ed. 

Weinheim: Wiley-VCH, 2002. xiii, 300. ISBN 3-527-30422-3. info  
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F1240 Fyzika pro chemiky I 

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.  

Rozsah: 2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Předmět prohlubuje a rozšiřuje středoškolský kurz fyziky s cílem potlačit rozdíly ve výchozích 

fyzikálních znalostech studentů a položit základ pro další studium pokročilejších fyzikálních a fyzikálně 

chemických partií. Po absolvování kurzu budou studenti schopni 1. Využívat základy vyšší matematiky 

v přírodních vědách. 2. Porozumět základním fyzikálním pojmům a vybraným fyzikálním zákonům. 3. Na 

jednotlivých příkladech z probíraných fyzikálních disciplín ukázat základní postupy a způsoby řešení fyzikálních 

úloh. Výklad je doprovázen řadou demonstračních experimentů.  

Osnova:  

 1. Fyzikální veličiny a jednotky.  

 2. Měření fyzikálních veličin, zpracování výsledků měření, základy teorie chyb.  

 3. Matematika ve fyzice.  

 4. Fyzikální popis světa. popis stavu systému, pohybové rovnice, počáteční podmínky.  

 5. Klasická mechanika. Newtonovy zákony, zákony zachování.  

 6. Mechanika tekutin, povrchové napětí.  

 7. Teplota a její měření.  

 8. Harmonické kmity volné, tlumené a vynucené. Kmity soustav s mnoha stupni volnosti.  

 9. Vlnění. Vznik a podstata vlnění, harmonická vlna na přímce a v prostoru, superpozice vlnění, 

disperze.  

 10. Elektrostatika, elektrické pole, elektrický potenciál a napětí. Elektrický dipól, polarizace dielektrika.  

 11. Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.  

 12. Vznik magnetického pole, magnetický moment pohybujícího se náboje a proudové smyčky, 

moment hybnosti a magnetický moment, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické pole. 

Výukové metody: Teoretická přednáška s řadou demostračních experimentů.  

Metody hodnocení: Zkouška: písemná a ústní.  

Literatura:  

 Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. Edited by Richard P. Feynman - Robert B. 

Leighton - Matthew Sands. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001. 806 s. ISBN 80-7200-420-4. info  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, 

Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info  

 FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanovy přednášky z 

fyziky s řešenými příklady. 1. vyd. Praha: Fragment, 2000. 732 s. ISBN 80-7200-405-0. info  

 HORÁK, Zdeněk a František KRUPKA. Fyzika : příručka pro vysoké školy technického směru. 3. vyd. 

Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 1129 s. info  

F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.  

Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Předmět je povinným doplňkem k přednášce Fyzika pro chemiky 1. Jedná se o teoretické 

výpočetní cvičení, jehož cílem je získání praktických zkušeností řešení fyzikálních úloh tématicky těsně 

svázaných s přednáškou. Absolvováním předmětu student získá schopnost řešit výpočtem základní fyzikální 

problémy z oblastí, jež jsou pokryty v předmětu "Fyzika pro chemiky 1".  

Osnova:  

 1. Fyzikální veličiny a jednotky, převody jednotek a rozměrová analýza.  

 2. Zpracování výsledků měření, základy teorie chyb.  

 3. Matematika ve fyzice, příklady použití vektorové algebry, diferenciálního a integrálního počtu.  

 4. Klasická mechanika. Newtonovy zákony, zákony zachování.  

 5. Mechanika tekutin, povrchové napětí.  

 6. Harmonické kmity volné, tlumené a vynucené. Kmity soustav s mnoha stupni volnosti.  

 7. Vlnění. Vznik a podstata vlnění, harmonická vlna na přímce a v prostoru, superpozice vlnění, 

disperze.  

 8. Elektrostatika, elektrické pole, elektrický potenciál a napětí. Elektrický dipól, polarizace dielektrika.  

 9. Elektrický proud, Ohmův zákon  
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 10. Vznik magnetického pole, magnetický moment pohybujícího se náboje a proudové smyčky, 

moment hybnosti a magnetický moment, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické pole.  

 11. Geometrická optika. 

Výukové metody: Teoretické cvičení.  

Metody hodnocení: Dva písemné testy v průběhu semestru.  

Literatura:  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné 

fyziky. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info  

F2090 Fyzika pro chemiky II 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Mikulík Ph.D.  

Rozsah: 3/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Základní kurz fyziky pro chemiky, druhá část. Kurz je věnován optice, základům kvantové 

teorie a základům fyziky pevných látek. Důraz je kladen na partie potřebné pro studium fyzikální chemie, 

fyzikálních měřicích metod a kvantové chemie. Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům chemie - popsat 

a vysvětlit vybrané základní fyzikální principy - aplikovat tyto principy při studiu fyzikální chemie, fyzikálních 

měřicích metod a kvantové chemie.  

Osnova:  

 I. Elektromagnetické vlny a optika  

 I.1. Elektromagnetické vlny I.2. Polarizace vlnění I.3. Odraz a lom světla I.4. Optické zobrazení - 

zrcadla I.5. Optické zobrazení - čočky I.6. Soustavy dvou čoček I.7. Základy fyzikální optiky - 

interference vlnění I.8. Interference vln na tenké vrstvě I.9. Difrakce na otvoru I.10. Difrakce na mřížce  

 II. Elementy kvantové fyziky  

 II.1. Kvantový popis světla II.2. Bohrův model atomu II.3. De Broglieho vlny II.4. Základy kvantové 

mechaniky v 1 dimenzi II.5. Základy formální kvantové teorie II.6. Základy kvantové mechaniky ve 3 

dimenzích II.7. Atomy  

 III.Základy fyziky tuhých látek  

 III.1. Vazby v tuhých látkách III.2. Elektrony v kovu III.3. Pásová teorie III.4. Polovodičové prvky 

III.5. Magnetické vlastnosti tuhých látek III.6. Supravodivost 

Výukové metody: přednášky  

Metody hodnocení: písemná zkouška  

Literatura:  

 http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/text.html  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné 

fyziky. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 81-7196-213-9-. info  

 SERWAY, Raymond A., Clement J. MOSES a Curt A. MOYER. Modern physics. 2nd ed. Australia: 

Brooks/Cole, 1997. xxiii, 666. ISBN 0-03-001547-2. info  

 KITTEL, Charles. Úvod do fyziky pevných látek : Introduction to solid state physics (Orig.). 1. vyd. 

Praha: Academia, 1985. 598 s. info  

F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Mikulík Ph.D.  

Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům - řešit základní úlohy z optiky, kvantové fyziky 

a fyziky pevných látek.  

Osnova:  

 Seminář k přednášce F2090.  

 Osnova shodná s přednáškou. 

Výukové metody: cvičení s aktivní účastí studentů, prezentace připravených řešení zadaných příkladů  

Metody hodnocení: V průběhu semestru se píší 3 testy. Podmínkou k udělění zápočtu je aktivní účast 

v semináři (70%, předvedení zadaných úloh) a odpovídající výsledky testů (50%).  
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Literatura:  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 4, Elektromagnetické vlny - 

Optika - Relativita. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2000. ISBN 80-214-1868-0. info  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 5, Moderní fyzika. 1. vyd. Brno, 

Praha: Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info  

F2120 Fyzika 

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.  

Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Předmět prohlubuje a rozšiřuje středoškolský kurz fyziky s cílem potlačit rozdíly ve výchozích 

fyzikálních znalostech studentů a položit základ pro další studium pokročilejších fyzikálních a fyzikálně 

chemických partií. Po absolvování kurzu budou studenti schopni 1. Využívat základy vyšší matematiky 

v přírodních vědách. 2. Porozumět základním fyzikálním pojmům a vybraným fyzikálním zákonům. 3. Na 

jednotlivých příkladech z probíraných fyzikálních disciplín ukázat základní postupy a způsoby řešení fyzikálních 

úloh.  

Osnova:  

 1. Fyzikální veličiny a jednotky.  

 2. Měření fyzikálních veličin, zpracování výsledků měření, základy teorie chyb.  

 3. Matematika ve fyzice.  

 4. Fyzikální popis světa. popis stavu systému, pohybové rovnice, počáteční podmínky.  

 5. Klasická mechanika. Newtonovy zákony, zákony zachování.  

 6. Mechanika tekutin, povrchové napětí.  

 7. Teplota a její měření.  

 8. Harmonické kmity volné, tlumené a vynucené. Kmity soustav s mnoha stupni volnosti.  

 9. Vlnění. Vznik a podstata vlnění, harmonická vlna na přímce a v prostoru, superpozice vlnění, 

disperze.  

 10. Elektrostatika, elektrické pole, elektrický potenciál a napětí. Elektrický dipól, polarizace dielektrika.  

 11. Elektrický proud, měření elektrického proudu a napětí.  

 12. Vznik magnetického pole, magnetický moment pohybujícího se náboje a proudové smyčky, 

moment hybnosti a magnetický moment, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické pole.  

 13. Optika, základy geometrické a vlnové optiky  

 14.Úvod do fyziky mikrosvěta. 

Výukové metody: Teoretická přednáška s řadou demostračních experimentů. Teoretické cvičení.  

Metody hodnocení: (a) Řešení rozsáhlejšího domácího úkolu a (b) ústní kolokvium. . V části (a) řeší studenti 

rozsáhlejší a komplexnější příklady, prokazují schopnost samostatně řešit typické matematické problémy 

s možnými fyzikálními aplikacemi. V části (b) prokazují jednak porozumění důležitým pojmům a teorémům, 

jednak orientovanost v celé problematice předmětu.  

Literatura:  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné 

fyziky. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info  

F5030 Základy kvantové mechaniky 

Vyučující: doc. Mgr. Dominik Munzar Dr.  

Rozsah: 2/2/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Jde o základní kurz kvantové mechaniky. Hlavní cíle kurzu jsou: zvládnutí základního 

matematického aparátu používaného v kvantové mechanice; pochopení pojmů amplitudy pravděpodobnosti a 

vlnové funkce; zvládnutí řešení Schroedingerovy rovnice v jednoduchých situacích (potenciálové jámy, schody a 

bariéry, harmonický oscilátor, atom vodíku); schopnost aplikovat přibližné metody (poruchová teorie a variační 

metoda) v nejjednodušších situacích.  

Osnova:  

 I. Úvodní část  

 1. Prvky fyziky mikrosvěta: diskrétnost, vlnově-částicový dualismus, neurčitost, komplementarita.  
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 2. Jednočásticová vlnová mechanika: De Broglieho vlny, Schroedingerova rovnice, obecné vlastnosti 

řešení v jednorozměrném případě, částice v potenciálové jámě, tunelování přes potenciálovou bariéru, 

zmínka o aplikacích v oblasti polovodičových nanostruktur.  

 3. Pravděpodobnostní interpretace vlnové funkce a její Fourierovy transformace, střední hodnoty funkcí 

závislých na poloze a hybnosti, relace neurčitosti pro polohu a hybnost.  

 4. Příklady systémů s konečnou dimenzí a náznak jejich kvantověmechanického popisu (částice, pro 

kterou je dostupných pouze několik diskrétních hladin, spin, polarizační stav světla).  

 II. Formalismus  

 1. Abstraktní Hilbertův prostor, stavové vektory a jejich reprezentace, lineární operátory a jejich 

reprezentace, hermiteovské operátory a jejich vlastnosti.  

 2. Postuláty kvantové mechaniky týkající se popisu stavu systému, fyzikálních veličin a měření; relace 

neurčitosti v obecném případě, úplné soubory navzájem komutujících operátorů.  

 3. Časový vývoj: Schroedingerova rovnice v obecném případě, Heisenbergova reprezentace, souvislosti 

s klasickou fyzikou (Ehrenfestovy věty, klasická limita Schroedingerovy rovnice), stacionární případ.  

 III. Aplikace  

 1. Harmonický oscilátor: řešení problému algebraickou metodou, s využitím kreačních a anihilačních 

operátorů, energiové spektrum a vlnové funkce, limita velkých kvantových čísel, zmínka o použití 

v teorii záření černého tělesa a v teorii dynamiky jader.  

 2. Moment hybnosti v kvantové mechanice: komutační relace pro složky orbitálního momentu hybnosti 

částice, rozšíření na složky celkového momentu hybnosti libovolného systému, stanovení vlastních 

hodnot velikosti momentu hybnosti a vybrané složky momentu hybnosti algebraickou metodou, vlastní 

funkce v případě orbitálního momentu hybnosti, popis spinu elektronu, skládaní momentů hybnosti 

(v náznaku).  

 3. Centrální pole: zjednodušení problému s využitím rotační symetrie hamiltoniánu, radiální 

Schroedingerova rovnice a náznak řešení, energiové spektrum a vlnové funkce atomu vodíku.  

 4. Přibližné metody: stacionární teorie poruch pro nedegenerované energiové hladiny i pro 

degenerovaný případ, nestacionární teorie poruch, pravděpodobnost přechodu mezi hladinami vlivem 

poruchy, Fermiho zlaté pravidlo, zmínka o aplikacích v teorii optické odezvy, variační metoda, zmínka 

o aplikacích v kvantové chemii.  

 5. Systémy identických částic: postulát o symetrii/antisymetrii vlnových funkcí souboru identických 

částic vůči výměně částic, bosony a fermiony, vztah mezi symetrií a spinem, Pauliho princip, vlnové 

funkce souborů neinteragujících částic, zmínka o aplikacích v teorii kondenzovaných látek (základní 

stav Bose-Einsteinova kondenzátu, Fermiho moře). 

Výukové metody: Přednášky a řešení příkladů ve cvičení.  

Metody hodnocení: Kurz je ukončen zkouškou, která má písemnou část (test obsahující zhruba 20 

jednoduchých otázek a krátkých příkladů a písemná práce obsahující dvě až tři úlohy) a ústní část. Nutnou 

podmínkou pro úspěšné absolvování zkoušky je získání alespoň poloviny bodů z testu. Podmínkou přístupu ke 

zkoušce je aktivní účast na cvičeních a získání alespoň poloviny bodů z průběžně zadávaných písemných prací. 

V odůvodněných případech stanoví cvičící náhradní formu splnění této podmínky.  

Literatura:  

 ZETTILI, Nouredine. Quantum mechanics :concepts and applications. Chichester: John Wiley & Sons, 

2001. xiv, 649 s. ISBN 0-471-48944-1. info  

 FORMÁNEK, Jiří. Úvod do kvantové teorie. Vyd. 2., upr. a rozš. Praha: Academia, 2004. xx, 502, 1. 

ISBN 80-200-1176-5. info  

 GRIFFITHS, David Jeffrey. Introduction to quantum mechanics. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 

1995. 9, 394 s. ISBN 0-13-124405-1. info  

 MARX, György. Úvod do kvantové mechaniky. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 

1965. 294 s. info  

 LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Quantum mechanics :non-relativistic 

theory. Edited by J. S. Bell, Translated by J. B. Sykes. 3rd ed., rev. and enl. Amsterdam: Butterworth-

Heinemann, 1977. xv, 677 s. ISBN 0-7506-3539-8. info  

 BLOCHINCEV, D. I. Základy kvantové mechaniky [Blochincev, 1956]. 1. vyd. Praha: Nakladatelství 

Československé akademie věd, 1956. 545 s. info  

 MATTHEWS, Paul T. Základy kvantové mechaniky [Matthews, 1976]. 1. vyd. Praha: SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1976. 256 s. info  

 CELÝ, Jan. Základy kvantové mechaniky pro chemiky. I, Principy [Celý, 1986]. 1. vyd. Brno: Rektorát 

UJEP, 1986. 176 s. info  
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 CELÝ, Jan. Základy kvantové mechaniky pro chemiky. II, Aplikace. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1983. 

161 s. info  

 DAVYDOV, Aleksandr Sergejevič. Kvantová mechanika [Davydov, 1978] : Kvantovaja mechanika 

(Orig.). 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 685 s. info  

 LIBOFF, Richard L. Introductory quantum mechanics. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley Publishing 

Company, 1993. vii, 782 s. ISBN 0-201-54715-5. info  

 PIŠÚT, Ján, Ladislav GOMOLČÁK a Vladimír ČERNÝ. Úvod do kvantovej mechaniky [Pišút, 1983]. 

2. vyd. Bratislava: Alfa, 1983. 551 s. info  

 LANDAU, Lev Davidovič a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Úvod do teoretickej fyziky. 2, Kvantová 

mechanika. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1982. 357 s. info  

JAC01 Angličtina pro chemiky I 

Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: sdělit a napsat informace o sobě, svém 

městě, o svém studiu a univerzitě; používat základní odbornou slovní zásobu z oboru chemie; pochopit celkový 

význam jednoduchého autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky; identifikovat v odborném 

textu specifické informace; shrnout jednoduchý chemický text; ovládat jazykové funkce v angličtině: popisovat, 

klasifikovat a srovnávat, počítat, napsat stručný text za použití jazykových funkcí; připravit prezentaci na 

jednoduché chemické téma s využitím základních prezentačních technik; porozumět jednoduchému 

autentickému mluvenému projevu na odborné téma diskutovat o obecných a chemických tématech; aplikovat 

vybrané gramatické jevy v odborných kontextech  

Osnova:  

 Studium na univerzitě  

 Studium chemie  

 Objev DNA  

 Klasifikace v chemii  

 Vlastnosti materiálů  

 Periodická tabulka prvků  

 Srovnávání prvků  

 Výpočty a měření  

 Plasty  

 Budoucí výzkum  

 Výzkum chřipky  

 Jak popisovat, definovat, dávat příklady  

 Kyseliny, zásady, soli 

Výukové metody: Kurz anglického odborného jazyka; analýza odborného textu (hlavní myšlenka, otázky, 

porozumění, shrnutí), poslechová cvičení, video materiály, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, 

prezentace před třídou; cvičení na použití akademické a chemické slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových 

kontextech; psaní ve skupinách; domácí úkoly; blended learning (interaktivní osnovy, poslechy, dril v ISu MU).  

Metody hodnocení: Povinná je aktivní práce v kurzu, vypracování domácích úkolů a 80% přítomnost ve výuce. 

Výuka v každém semestru zakončena zápočtem. Podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60%).  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  

 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. 

info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 

68 l. ISBN 978-1-85964-400-3. info  
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 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-

43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník : English-czech chemical dictionary. 1. vyd. Praha: Státní 

nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info  

 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JAC02 Angličtina pro chemiky II 

Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: používat v kontextu rozšířenou odbornou 

slovní zásobu z oboru chemie, rozpoznat synonyma; pochopit význam autentického odborného textu, vyvozovat 

z textu; identifikovat v odborném textu specifické informace, tvořit otázky k textu; písemně shrnout chemický 

text; ovládat jazykové funkce v angličtině: definovat, popsat proces, vysvětlit příčinu a následek připravit 

prezentaci na chemické téma s využitím základních prezentačních technik; porozumět autentickému mluvenému 

projevu na odborné téma, porozumět přednášce, dělat si poznámky; diskutovat o obecných a chemických 

tématech, argumentovat aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech  

Osnova:  

 Vzácné plyny  

 Atom a vazby  

 Sloučeniny  

 Nebezpečné látky  

 Zařízení laboratoře  

 Popis pokusu  

 Definice, chemické reakce  

 Výživa, popis příčiny a následku  

 Globální oteplování 

Výukové metody: Kurz anglického odborného jazyka; analýza odborného textu (hlavní myšlenka, otázky, 

porozumění, shrnutí), poslechová cvičení, video materiály, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, 

prezentace před třídou; cvičení na použití akademické a chemické slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových 

kontextech; psaní ve skupinách; domácí úkoly; blended learning (interaktivní osnovy, poslechy, dril v ISu MU).  

Metody hodnocení: Povinná je aktivní práce v kurzu, vypracování domácích úkolů a 80% přítomnost ve výuce. 

Výuka v každém semestru zakončena zápočtem. Podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60%).  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  

 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. 

info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 

68 l. ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-

43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 

s. info  
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 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JAC03 Angličtina pro chemiky III 

Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět autentickému odbornému textu 

na úrovni B2 ERR porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR komunikovat na odborné 

téma na úrovni B2 ERR zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam vyhledat v textu specifické 

informace formulovat hlavní myšlenku textu rozlišit podstatné informace od nepodstatných shrnovat podstatné 

informace informovat o svém studiu a výzkumu popsat slovy chemické vzorce a reakce napsat životopis napsat 

žádost o zaměstnání vést si patřičně u konkurzu popsat proces napsat laboratorní zprávu prezentovat chemická 

témata aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  

Osnova:  

 Na univerzitě  

 Studium a výzkum  

 Biotechnologie  

 Geneticky modifikované potraviny  

 Restaurování a analytická chemie  

 Anorganické názvosloví  

 Životopis  

 Žádost o zaměstnání  

 Léky 

Výukové metody: semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, 

poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), 

vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace  

Metody hodnocení: plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných 

odpovědí, 80% přítomnost ve výuce  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  

 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. 

info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 

68 l. ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-

43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 

s. info  

 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JAC04 Angličtina pro chemiky IV 

Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět autentickému odbornému textu 

na úrovni B2 ERR porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR komunikovat na odborné 
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téma na úrovni B2 ERR zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam vyhledat v textu specifické 

informace formulovat hlavní myšlenku textu rozlišit podstatné informace od nepodstatných shrnovat podstatné 

informace informovat o svém studiu na univerzitě a svém výzkumu prezentovat odborná témata/výsledky svého 

výzkumu aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  

Osnova:  

 Prezentace:  

 Úvod  

 Stať - signální prostředky, závěr  

 Přednes a výslovnost  

 Vizuální pomůcky  

 Interpretace grafů  

 Reakce na dotazy posluchačů  

 Praktické prezentace  

 Shrnutí  

 Organické názvosloví  

 Informace o studiu a výzkumu  

 Ozón  

 Různá odborná témata z chemie, biochemie a příbuzných oborů dle aktuální nabídky a zájmu 

(např.kmenov buňky, nanotrubice, enzymy) 

Výukové metody: semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, 

poslechová cvičení, porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), 

vyhledávání potřebných informací na Internetu, prezentace  

Metody hodnocení: plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných 

odpovědí, 80% přítomnost ve výuce  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita 

v Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  

 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. 

Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. 

info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 

68 l. ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-

43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 

s. info  

 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JA001 Odborná angličtina - zkouška 

Vyučující: Mgr. Hana Ševečková M.A.  

Rozsah: 0/0. 2 kr. Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 

ERR - odborný jazyk porozumět odbornému textu/mluvenému projevu identifikovat hlavní myšlenky formulovat 

hlavní myšlenky interpretovat informaci z textu/mluveného projevu diskutovat o obecných a odborných 

tématech hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru argumentovat shrnout 

jednoduchý odborný text klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat  

Osnova:  
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 1.Písemná část:  

 Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice ...);  

 Odborný text - porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma... );  

 2.Ústní část:  

 Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují 

o daných oborových tématech viz  

 http://www.sci.muni.cz/cz/CJV/JA001  

 https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2012/JA001/index.qwarp 

Výukové metody: písemná a ústní zkouška  

Metody hodnocení: písemný test, ústní zkouška - 60% správných odpovědí  

Literatura:  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 Science.Keith Kelly.Macmillan 2008  

 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

London: Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. info  

 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 

160 s. ISBN 0-582-40019-8. info  

 DONOVAN, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-

19-457180-7. info  

 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  

 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  

 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  

 STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, 

N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  

 PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. 

Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  

 DEAN, Michael a Anna SIKORZYŃSKA. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. 

Harlow: Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-X. info  

 CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: 

Oxford University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4. info  

 Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2007. xi, s. 12-. ISBN 978-0-521-67543-7. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for 

intermediate students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-

43680-X. info  

 +Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET).  

PA081 Programování numerických výpočtů 

Vyučující: Mgr. Aleš Křenek Ph.D.  

Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.  

Cíle předmětu: Tento předmět je věnován matematickým a implementačním prostředkům potřebným pro 

přesné řešení numerických úloh.  

Osnova:  

 Počítačová reprezentace reálných čísel. Zaokrouhlovací chyby u elementárních operací. Přesnost a 

stabilita numerických výpočtů.  

 Řešení nelineárních rovnic. Optimalizace funkckí jedné a více proměnných. Numerické integrování.  

 Vlastní hodnoty a vektory matic.  

 Praktické řešení úloh lineární algebry. Stabilita řešení úlohy nejmenších čtverců.  

 Metody automatického derivování.  

 Numerické simulace dynamických dějů fyzikálních systémů. 

Výukové metody: Předmět probíhá formou přednášek, na kterých jsou probírané metody prezentovány jak 

v obecné rovině, tak na řešení zcela konkrétních problémů, včetně rozboru implementace programu. Přednášky 

jsou doplněny dobrovolnými domácími úlohami, jejich řešení je pak rozebráno na některé z dalších přednášek.  
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Metody hodnocení: Závěrečný písemný test, skládající se z cca. 10 otázek pokrývajících teoretický obsah 

předmětu i praktické příklady (např. návrh pseudokódu řešení konkrétního problému). Test je chápán jako 

obsáhlejší příprava k ústní části zkoušky, kde jej lze doplnit a zvýšit bodové hodnocení. K úspěšnému složení 

zkoušky je třeba získat 40% bodů. V případě nerozhodné známky je přihlédnuto k výsledkům dobrovolných 

domácích úloh.  

Literatura:  

 ACTON, Forman S. REAL Computing made real :preventing errors in scientific and engineering 

calculations. Princeton: Princeton University Press, 1996. XV, 259 s. ISBN 0-691-03663-2. info  

 HIGHAM, Nicholas J. Accuracy and stability of numerical algorithms. Philadelphia: Society for 

Industrial and Applied Mathematics, 1996. xxviii, 68. ISBN 0-89871-355-2. info  

 STROUSTRUP, Bjarne. The C++ programming language. 3rd ed. Reading: Addison-Wesley, 1997. x, 

910 s. ISBN 0-201-88954-4. info  

 PRESS, William H. Numerical recipes in C/C++the art of scientific computing. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2002. 1 CD-ROM. ISBN 0-521-75037-7. info  

 Evaluating Derivatives :Principles and Techniques of Algorithmic Differentiation. 

ISBN 9780898716597. info  

PB001 Úvod do informačních technologií 

Vyučující: prof. RNDr. Luděk Matyska CSc.  

Rozsah: 2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentovi základní orientaci v oblasti informačních technologií. 

Přednáška stručně uvádí nejen technické a programové vybavení současných počítačů, ale klade důraz i na etické 

a sociální rozměry IT. Přednáška seznámí studenta se základy počítačových architektur, operačních systémů, 

počítačových sítí a počítačové grafiky, ukáže na vzájemnou souvislost jednotlivých částí a připraví tak studenta 

na jejich hlubší studium. Poslední část přednášky je věnována přerůstání IT do společnosti a sociální 

odpovědnosti profesionálů. Absolvent bude schopen pochopit fungování jednoduchých počítačových systémů. 

Absolvent bude dále schopen pochopit a vysvětlit souvislosti a vztahy mezi jednotlivými komponentami 

složitějších počítačových systémů. Absolvent bude rovněž schopen analyzovat a vysvětlit chování operačních 

systémů, počítačových sítí apod. z uživatelského pohledu. Absolvent bude schopen zhodnotit etické důsledky 

své vlastní práce.  

Osnova:  

 Počítačové a komunikační systémy, role komponent (architektura, operační systémy, počítačové sítě), 

aplikace.  

 Sociální a etický rozměr IT.  

 Počítačové architektury, zobrazení dat v počítači, von Neumannův model, principy organizace počítače.  

 Role operačních systémů (OS), historie vývoje, funkcionalita typického soudobého OS.  

 Otázky návrhu, efektivita, robustnost, flexibilita, kompatibilita, ...  

 Vliv požadavků bezpečnosti, sítí, grafických rozhraní, ...  

 Struktura OS (monolitický, vrstvený, modulární, mikro-kernel).  

 Abstrakce, procesy, zdroje, aplikační programová rozhraní.  

 Periferie, jejich správa, ovladače.  

 Ochrana, systémový a uživatelský prostor, kernel.  

 Sítě, historie sítí a Internetu, základní síťové architektury, distribuované systémy.  

 Protokoly, multimediální systémy, distribuované výpočty, mobilní a bezdrátové počítání.  

 Základy interakce člověka s počítačem, grafické systémy.  

 Sociální kontext IT, Informační společnost a Nová ekonomika.  

 Internet, růst, řízení, mezinárodní implikace.  

 Profesní a etická odpovědnost, základní zákony (ochrana osobních dat, digitální podpis, ...). Etické 

kódy, role profesních organizací. "Acceptable use policy" organizací. 

Výukové metody: Přednáška, bez cvičení a domácích úkolů  

Metody hodnocení: Žádné průběžně klasifikované domácí úkoly či cvičení. Pouze písemná zkouška v průběhu 

zkouškového období (12 dotazů-oblastí s bodovým hodnocením 150 bodů; zkouška trvá 90 minut)  

Literatura:  

 KAIN, Richard Y. Advanced computer architecture :a systems design approach. Englewood Cliffs: 

Prentice-Hall, 1996. xvii, 907. ISBN 0-13-007741-0. info  
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 SINGHAL, Mukesh, Yoshiaki SHIRAI a Niranjan G. SHIVARATRI. Advanced concepts in operating 

systems : distributed, database, and multiprocessor operating systems. New York: McGraw-Hill, 1994. 

xxii, 522. ISBN 0-07-057572-X. info  

 PETERSON, Larry L. a Bruce S. DAVIE. Computer networks :a systems approach. San Francisco: 

Morgan Kaufmann Publishers, 1996. xxiii, 552. ISBN 1-55860-368-9. info  

 J. Kurose, K. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Addison-

Wesley, 2000  

 HWANG, Kai a Faye A. BRIGGS. Computer Architecture and Parallel Processing. New York: 

McGraw-Hill, 1984. 846 s., ob. ISBN 0-07-031556-6. info  

PB029 Elektronická příprava dokumentů 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Sojka Ph.D.  

Rozsah: 2/1. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k, z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kursu bude student schopen aplikovat základní principy, algoritmy a 

techniky tvorby dokumentů a využít je při svém studiu či publikační činnosti (příprava skript, prezentačních 

materiálů, psaní diplomové, disertační práce, dokumentace programu ap.) a prakticky je uplatnit v sázecím 

systému TeX a příbuzných programech. Student bude schopen se orientovat a pracovat se softwarovými balíky 

používanými při vývojovém cyklu elektronických dokumentů výše uvedeného zaměření a pro vytváření 

elektronických dokumentů.  

Osnova:  

 Úvod. Vymezení předmětu. Cyklus přípravy a ladění dokumentů. Analogie s vývojem programů.  

 Značkování. Logická vs. visuální struktura dokumentu. Značkovací jazyky, SGML, XML, HTML. 

Gramatiky dokumentů, DTD. Validace dokumentů.  

 Design. Principy knižního designu. Specifika designu na WWW.  

 Sazba. Základy typografie, základní typografické pojmy, míry, terminologie.  

 Písma, typy formáty písem, způsoby representace a designu písem. Rastrovací algoritmy, techniky 

redukcí tvaru písem.  

 Pravidla sazby. Mikro\-typografie. Specifika sazby českých textů. Korektura, značky.  

 Sázecí systémy. TeX jako příklad dávkového sázecího systému. WYSIWYG a webové systémy. 

DSSSL, XSL(T). HTML5 a JavaScript.  

 TeX. Historie. Princip makrojazyka. Algoritmy řádkového a stránkového zlomu použité v TeXu. hz-

systém. Algoritmus dělení slov,  

 Předtisková příprava. Jazyky pro popis stránek. Post\-script. Bézierovy křivky. SPDL. Direct 

Imaging. Archová montáž.  

 Tisk a distribuce. Výstupní zařízení. Osvit, tisk a vazba. Portable Document Format, Adobe Acrobat. 

LaTeX2html. pdfTeX. Publikace databází. Konverze, aktualizace a údržba dokumentů.  

 Závěrečné shrnutí. Sdílení zkušeností, anketa. 

Výukové metody: Dvouhodinová klasická přednáška týdně. Praktická práce a seznámení se software z oblasti 

DTP (zejména open source, související se zpracováním XML a TeXem) na hodinovém cvičení (účast nezbytná).  

Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení sestává z hodnocení práce v semestru (sazba vzorového dokumentu 

tištěného [25 %] a elektronického [25 %]) a závěrečného písemného testu [10 % typografická korektura, 40 % 

znalostní (multiple-choice) test. K zápočtu je třeba získat 50 % bodů, pro kolokvium 55 %, 60/65/70/75/80 % 

pro ukončení zkouškou E/D/C/B/A. Při závěrečném testu nelze používat jakékoliv materiály kromě kalkulačky 

s běžnými početními operacemi. Studenti jsou v průběhu výuky motivování řešením dílčích úkolů za prémiové 

body. Na webu předmětu a na CD Všech pět pohromadě lze nalézt příklady závěrečných testů.  

Literatura:  

 BERAN, Vladimír. Typografický manuál :Učebnice počítačové typografie. 1.vyd. Náchod: Manuál, 

1994. Přeruš.s. ISBN 80-901824-0-2. info  

 BRINGHURST, Robert. The elements of typographic style. Vancouver: Hartley & Marks, 1992. 254 s. 

ISBN 0-88179-033-8. info  

 KNUTH, Donald Ervin. Digital typography. Stanford: Center for the Study of Language and 

Information, 1999. xv, 685 s. ISBN 1-57586-010-4. info  

PB168 Základy databázových a informačních systémů 

Vyučující: doc. RNDr. Vlastislav Dohnal Ph.D.  

Rozsah: 2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy databázových a informačních systémů. Studenti 

budou stručně seznámeni s účelem informačních systémů i základy jejich návrhu. Podrobnější informace získají 

v oblasti databázových systémů, zejména jde o principy fungování DB systémů, datové modelování, dotazování 

a používání analytických nástrojů. Cílem cvičení je procvičit vybrané pasáže z přednášek v učebně vybavené 

počítači. Studenti získají základní představu o náročnosti procesu tvorby informačních systémů a jeho průběhu. 

Dále získají hlubší teoretické znalosti i praktické zkušenosti v databázových systémech, budou schopni 

samostatně formulovat dotazy pro relační databáze.  

Osnova:  

 Úvod do informačních systémů. Co je to informační systém, jeho úloha, užitečnost. Typická struktura a 

součásti informačního systému, příklady. Moderní informační systémy.  

 Tvorba informačních systémů. Životní cyklus IS. Analýza, návrh, řešení. Zavádění, provoz a 

modernizace.  

 Úvod do databázových systémů. Co je to systém pro řízení báze dat, jeho úloha, použití, příklady. 

Datová abstrakce, modely, příklady.  

 Architektura databází. Návrh DB, dotazování. Dotazovací jazyky. Architektura DB. Uživatelé databáze.  

 Entitně-relační model. Atributy, entitní množiny. Vztahy, násobnosti vztahů. Pojem klíče, primární klíč.  

 Relační model. Relace, atributy, vztahy. Převod mezi entitně-relačním modelem. Referenční integrita.  

 Návrh databází. Funkční závislosti. Normální formy. Dekompozice.  

 Dotazovací jazyk SQL. Úvod, základní konstrukce. Příkaz select, spojení relací.  

 Dotazovací jazyk SQL. Příkaz select, agregační funkce. Modifikace a mazání. Definice dat, pohledy.  

 Zpracování dotazů. Základní principy, příklad. Indexování. Úvod do optimalizace dotazů.  

 Transakce. Vlastnosti transakčního zpracování. Plány provádění transakce. Souběžné zpracování 

transakcí.  

 Analytické nástroje. OLAP – Online Analytical Processing. Data mining. Aplikace pro databáze.  

 Specifika databázových systémů. Technologie přístupu k databázím. Geografické informační systémy. 

Multidimenzionální databáze. Temporální databáze. Datové sklady. 

Výukové metody: Přednášky (2h týdně) a cvičení (2h týdně).  

Metody hodnocení: Písemná zkouška.  

Literatura:  

 SILBERSCHATZ, Abraham, Henry F. KORTH a S. SUDARSHAN. Database system concepts. 5th ed. 

Boston: McGraw-Hill, 2006. xxvi, 1142. ISBN 0-07-295886-3. info  

 KRÁL, Jaroslav. Informační systémy :specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science, 1998. 

358 s. ISBN 80-86083-00-4. info  

VB000 Základy odborného stylu 

Vyučující: doc. PhDr. Karel Pala CSc.  

Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  

Cíle předmětu: Hlavní cíle předmětu jsou: seznámit studenty se zásadami pozitivní komunikace, 

komunikačními bariérami a jejich překonáváním; pravidla odborného vyjadřování po teoretické i praktické 

stránce; vypracování písemných prací: úvod k bakalářské práci a esej; opravy chyb a jejich objasnění 

individuálně; pravopisné systémy a pravidla jazykové správnosti; ústní prezentace zvoleného tématu (včetně 

videozáznamu a analýzy); základní pravidla správné argumentace;  

Osnova:  

Hlavní cíle předmětu jsou: seznámit studenty se zásadami pozitivní komunikace, komunikačními bariérami 

a jejich překonáváním; zvládnout pravidla odborného vyjadřování po teoretické i praktické stránce; 

vypracování písemných prací: Úvod k bakalářské práci a esej; opravy chyb studentů a jejich objasnění 

individuálně; seznámit se s pravopisnými systémy a pravidly jazykové správnosti; ústní prezentace 

zvoleného tématu (včetně videozáznamu a analýzy); seznámení se základními pravidly správné 

argumentace; 

Výukové metody: Přednášky; cvičení a diskuse v hodině  

Metody hodnocení: Dva psané texty (odborný text esej) a jejich opravy formou diskuse se studenty; ústní 

prezentace včetně videonahrávky a celkového hodnocení;  

Literatura:  



 76 

 KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby 

bibliografických citací. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info  

 ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické 

nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info  

 JANOVEC, Ladislav, Lucie BUŠOVÁ, Adéla ŘÍHOVÁ a Markéta ŠAMALOVÁ. Na co se často ptáte. 

Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Praha: Klett nakladatelství, 2006. 135 s. ISBN 80-

86906-76-0. info  

 ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU 

Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. info  

 

 


