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A – Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského  stud. 
programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 
Název studijního programu Chemie  3 Bc. 
Původní název SP Chemie platnost předchozí akreditace 1.6.2012  
Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  
Typ studijního programu bakalářský    
Forma studia prezenční   

rigorózní 
řízení KKOV 

Obor v tomto dokumentu Analytický chemik - manažer chemické laboratoře – prodloužení akreditace  1403R003 
    

Chemie – prodloužení akreditace  1407R005 
Chemie se zaměřením na vzdělávání – prodloužení akreditace  7504R009 
   
   
   
   
   
   
   
   

Obory v jiných dokumentech 

   
Adresa www stránky http://www.sci.muni.cz/akreditace2011 jméno a heslo k přístupu na www Jméno: kom, heslo: akred2011 
Schváleno VR /UR /AR VR PřF MU datum 
Dne 5.10.2011 

podpis 
rektora 

 
 

Kontaktní osoba doc. Mgr. Marek Nečas, Ph.D. e-mail man@physics.muni.cz 
Garant studijního programu prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.  jpinkas@chemi.muni.cz 
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Obor: Analytický chemik - manažer chemické laboratoře 

B – Charakteristika studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
Název studijního oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře 
Údaje o garantovi studijního oboru doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D. 
Zaměření na přípravu k výkonu 
regulovaného povolání 

ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 
Obor „Analytický chemik - manažer chemické laboratoře“ (profesní bakalářské studium) je zaměřen na 
bakalářské vzdělání analytického chemika pro potřeby provozování a vedení laboratoře chemické analýzy v 
různých oborech, jako např. kontrola výrobních procesů, ochrana životního prostředí, klinická biochemie, 
hygiena, veterinární a farmaceutická problematika. Při výuce je kladen důraz na rozvoj schopností nalézat a 
definovat vztahy a souvislosti v základních chemických a fyzikálně-chemických disciplinách. Předpokladem 
úspěšného absolvování bakalářského studijního oboru je získání přehledu o práci vedoucího laboratoře různých 
typů jak po stránce odborné, tak i manažerské, včetně právní orientace. Nezbytnou součástí studia je jazyková 
příprava absolventů, umožňující získávat, zpracovávat a prezentovat informace z různých zdrojů v oboru své 
působnosti, především zdrojů zahraničních. Tento bakalářský studijní obor se uskutečňuje formou prezenční i 
formou kombinovanou. Studium kombinovanou formou je organizováno částečně prezenční formou (páteční a 
bloková výuka), částečně distanční formou (konzultace, samostudium). Absolvent tohoto studijního oboru získá 
ukončené bakalářské vzdělání pro odbornou (laboratorní) i řídící činnost v chemické laboratoři.  
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 
V bakalářském studijním oboru "Analytický chemik - manažer chemické laboratoře" je kladen důraz na získání 
vědomostí a dovedností požadovaných v rutinní analytické praxi. Řídící pracovník analytické laboratoře 
vykonává řadu činností, které zahrnují kontrolu a zajišťování kvality analytických výsledků, aplikaci 
normovaných postupů i vývoj nových metodik, akreditační řízení a hospodářské činnosti. Tomu odpovídá 
zařazení výukových předmětů, které mají blízký vztah k aktuálně používané analytické instrumentaci, sortimentu 
analyzovaných materiálů, zajištění kvality analytických výsledků, legislativě, tvorbě norem a ekonomice 
laboratorní činnosti. Ve výuce matematiky je kladen důraz na statistiku jako základ hodnocení analytických 
metod a výsledků. Laboratorní cvičení orientovaná na výuku moderních instrumentálních analytických metod 
umožní získat studentům znalosti a dovednosti nezbytné pro vývoj metodik v oblasti analýzy anorganických 
materiálů, surovin, vod, biologických materiálů, klinických vzorků, environmentálních vzorků a potravin. 
Informace o analyzovaných materiálech může získat student z přednášek z oboru geologických věd, biologie, 
biochemie, chemie životního prostředí a ekotoxikologie. Nedílnou součástí studia je odborná jazyková příprava a 
výuka počítačového zpracování dat. Absolvent tohoto bakalářského studijního oboru je připraven pro odbornou a 
řídící práci v analytické laboratoři pro kontrolu výrobních procesů, potravin, farmaceutických produktů, pro 
analýzu odpadů, analýzu vod, geologických a environmentálních vzorků i klinických materiálů. 
Charakteristika změn od předchozí akreditace (v případě prodloužení platnosti akreditace) 
Na základě zkušeností s výukou v prvních třech letech trvání oboru byly z bloku povinně volitelných předmětů 
přesunuty do bloku povinných předmětů v 1. ročníku výuka matematiky, fyziky a dále dvousemestrální výuka 
anorganické chemie (I a II), která nemá alternativu v jednosemestrálním kurzu. Ostatní změny jsou drobného rázu 
a odráží současný stav  nabízených předmětů vhodných pro studenty tohoto oboru. 

Prostorové zabezpečení studijního programu 
Budova ve vlastnictví VŠ ano Budova v nájmu – doba platnosti nájmu - 
Informační zabezpečení studijního programu 
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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 Chemie 
Název studijního oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře 
Název předmětu rozsah způsob zák. druh před. přednášející dop. roč. 
Seznam předmětů je uveden v doporučeném studijním plánu, viz část C1. 
Obsah a rozsah SZZk  
Státní závěrečná zkouška sestává z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky ze tří povinných předmětů 
(Analytická chemie, Fyzikálně chemické základy analytických metod a Management) a jednoho povinně 
volitelného předmětu z výběru: Anorganická chemie, Organická chemie nebo Biochemie. Příslušné znalosti získá 
student absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů studijního plánu. Okruhy otázek pro jednotlivé 
předměty jsou uvedeny níže.  
 
Okruhy otázek – povinné předměty: 
  
Analytická chemie 
I. Termodynamická rovnováha jako princip analytických metod 
Gravimetrie 
Gravimetrické postupy. Analytické reakce za vzniku sraženin, rozpustnost a součin rozpustnosti.  
Analytické rovnovážné reakce 
Protolytické reakce ve vodném prostředí, základy grafického popisu acidobazických rovnováh. acidobazické 
tlumivé roztoky. Komplexotvorné rovnováhy, popis komplexotvorných rovnováh.  
Redoxní rovnováhy - popis redoxních reakcí, standardní a formální potenciál.  
Titrace  
Acidobazické titrace - výpočet pH ekvivalenčního bodu, indikátory ekvivalenčního bodu. Stanovení silných i 
slabých kyselin.  
Komplexometrické titrace - chelatometrická titrace, EDTA, vliv podmíněné stability chelátů, pH při titraci, 
indikátory ekvivalenčního bodu. Srážecí titrace - argentometrické titrace, interpretace logaritmických diagramů 
při srážení AgCl, AgBr, AgI, Ag2CrO4, titrační křivky směsí Cl-, Br-, I-. Redoxní titrace - výpočet potenciálu 
ekvivalenčního bodu, redoxní soustavy, indikátory. Indikační a referentní elektrody, iontově selektivní elektrody 
(ISE). Skleněná elektroda. Měření pH. 
Potenciometrická a kanduktometrická indikace průběhu titrací a ekvivalenčního bodu pro acidobazické, redoxní, 
srážecí, komplexometrické titrace s potenciometrickou indikací. Granova linearizace titračních křivek. 
  
II. Elektřina jako princip analytických metod – elektroanalytické metody  
Elektrogravimetrie, coulometrie. Polarizační křivky, vylučovací proud, Faradayův proud. Coulometrie při 
konstatním potenciálu a při konstantním proudu. Coulometrické titrace. Voltamperometrie, polarografie. 
Polarografie.  
  
III. Optické analytické metody pro kvantitativní analýzu 
Elektromagnetické záření, Bouger-Lambert-Beerův zákon, příčiny absorpce a emise záření. Molekulová 
absorpční spektroskopie (UV, VIS, IR). Teorie, instrumentace, kvalitativní a kvantitativní aspekty, aplikace.  
Atomová spektrometrie. Atomová absorpční spektrometrie, plamenová atomizace, elektrotermická atomizace, 
emisní spektrální analýza, atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem.  
Refraktometrie, interferometrie, polarimetrie a spektropolarimetrie - principy, použití. 
  
IV. Metody pro strukturní analýzu organických molekul. Analýza biomolekul 
Elementární analýza, analýza funkčních skupin, základy přístupu při určování struktury organických sloučenin. 
Infračervená spektroskopie. Instrumentace a pracovní technika.  
Nukleární magnetická resonance - princip, aktivní jádra – podmínka rezonance, instrumentace. Charakteristiky 
13C NMR spekter.  
Analytická hmotnostní spektrometrie - fyzikální zákony (elektřina, magnetismus), které jsou základem MS. 
Princip základních ionizačních metod (EI, CI, ICP, ESI, MALDI), hmotnostních analyzátorů (magnetový sektor, 
kvadrupólový filtr, iontová past, TOF) a základní aplikace MS. 
Kvantitativní analýza biomolekul na základě chemické specificity: 
Preanalytická fáze. Imunologické reakce - Body-antibody, gen-antigen. Základní principy, přehled moderních 
metod využívaných v klinické diagnostice (RIA, EIA, ELISA, FIA).  
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Chemická kinetika jako princip kvantitativní analýzy: 
Kinetika chemické reakce, řád reakce, Kinetické metody pro analytické stanovení. Katalytické reakce. Enzymy 
jako katalyzátory – rovnice Michaelis-Mentenové. 
  
V. Analytická separace - separační metody  
Kapalinová extrakce. Extrakční rovnováhy v dvoufázovém systému. Extrakce solvátů, ionizovaných a 
neionizovaných sloučenin. Analytické využití ionexů. 
Chromatografie na tenké vrstvě sorbentu (tenkovrstvá, papírová), použití.  
Kapalinová chromatografie, teorie, základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, analytické 
použití.  
Plynová chromatografie, teorie, základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, příklady 
analytické použití.  
Elektromigrační metody – elektroforéza v nosiči na ploše. Kapilární elektroforéza a izotachoforéza. Základy 
instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, analytické použití. 2D-elektroforéza. 
  
VI. Prvková analýza 
Kvalitativní analýza anorganických iontů 
Principy kvalitativní chemické analýzy. Skupinová a selektivní činidla, původ chemické selektivity, maskovací 
činidla.  
Stopová analýza  
Stopový obsah, laboratoř pro stopovou analýzu. Kontaminace a ztráty analytu během analytického postupu. 
Rozklady anorganických vzorků, rozklady v autoklávech.  
  
VII. Vstup a výstup chemické analýzy. Úprava vzorku a interpretace analytického signálu. Hodnocení výsledků 
analýz  
Odběr a uchovávání vzorku; příprava vzorku k analýze. Statistika a základy SLP (GLP), analytický signál, 
kalibrační křivky a jejich vyhodnocování, standardizace. Parametry analytické metody (mez detekce a 
stanovitelnosti, citlivost, robustnost, přesnost, správnost, nejistoty). Chyby a jejich vztah k parametrům 
analytických metod. Statistické vyhodnocení analytických výsledků. Kruhový test. Základy chemometrických 
přístupů a metod. Lineární regrese. ANOVA. 
  
Fyzikálně chemické základy analytických metod 
Typy kovalentních vazeb. Řád vazby. Iontové sloučeniny a iontová vazba. Kovová vazba. Slabé interakce mezi 
molekulami, vazba vodíkovým můstkem, van der Waalsovy síly.  
Chemická termodynamika. Tepelná rovnováha, teplota, tlak, nultá věta. První věta, vnitřní energie, teplo, práce. 
Entalpie, tepelné kapacity. Druhá věta. Entropie. Gibbsova funkce, závislost Gibbsovy funkce na teplotě, tlaku a 
složení. Chemický potenciál. Třetí věta. Chemické rovnováhy. Rovnovážná konstanta a její závislost na tlaku a na 
teplotě. Le Chatelierův princip.  
Elektrolytická disociace iontových látek, Vodivost iontů, silné a slabé elektrolyty, iontová síla 
roztoku.Galvanické a elektrolytické články. Standardní potenciál elektrody. Druhy elektrod. Oxidace a redukce. 
Elektroda prvního a druhého druhu, Nernstova rovnice, vodíková elektroda. Oxidoredukční elektroda. Elektrolýza 
roztavených solí a vodných roztoků, anodické a katodické reakce, Faradayův zákon.  
Chemická kinetika. Rychlost chemických reakcí, rychlostní zákon, rychlostní konstanta a řády reakcí. Srážková 
teorie. Teorie aktivovaného komplexu. Reakční koordináta, aktivační energie, vliv teploty na reakční rychlost. 
Katalýza: katalyzátory, katalyzované reakce, homogenní a heterogenní katalýza.  
Elektrické, magnetické a optické vlastnosti molekul. Dipólový moment, index lomu, refrakce. Optická aktivita 
molekul, Cottonův efekt, optická rotační disperze, cirkulární dichroizmus. Interakce záření s hmotou. 
Spektroskopie Mössbauerova, fotoelektronová, elektronová, molekulová (IČ, Ramanova) spektroskopie, rotační a 
vibrační spektra, EPR a NMR. Principy jejich měření.  
  
Management 
Analytický (odborný) management 
Zajištění a kontrola kvality analytických výsledků (Quality assurance/quality control). Analytické metrologie a 
legislativa. 
Základní pojmy analytické metrologie signálu a výsledku. Odhady a praktické použití metrologických 
charakteristik při uvádění analytických výsledků. Metrologické vlastnosti analytické metody a analytického 
systému, vývoj analytické metody, referenční materiály. Metoda plánování pokusů a základní principy 
optimalizace. Řízení kvality a akreditace laboratoře, validace. 
Zákonem nebo nařízením oficiální agentury stanovená metoda (USEPA, European directive); referenční a 
normovaná metoda (ISO, CEN, DIN ...); modifikovaná metoda; rychlá metoda (screening); rutinní metoda; 
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automatizovaná metoda. 
Evaluace laboratoře; správná laboratorní praxe; systém akreditování; řada ISO 9000; akreditace výrobců CRM a 
RM; certifikace analytického chemika. 
  
Firemní management 
Management - základní poznatky o procesu delegování, plánování, rozhodování, ovlivňování a kontrolování. 
Organizování a tvorba organizačních struktur.  
Hierarchie právních norem. Právní vztah, subjektivní právo a povinnost. Subjekty práva, právní subjektivita. 
Základy právní úpravy podnikání (obecné podmínky podnikání, podnikání zahraničních osob, živnosti, profesní 
samospráva). Právní odpovědnost a ručení manažera. 
Podnik a podnikové hospodářství. Základní pojmy podnikové ekonomiky - podnikové výrobní faktory, právní 
formy podnikání, sdružování podniků a volba stanoviště podniku.  
Základní zdroje finančních informací o podniku - základní účetní dokumentace (výsledovka a rozvaha), čistý 
pracovní kapitál, strategie financování podniku. Kalkulace nákladů. Hodnocení efektivnosti investic (statické a 
dynamické metody). 
 
Literatura:  
Sommer L.: Základy analytické chemie I, VUTium Brno 1998.  
Sommer L. a kolektiv: Základy analytické chemie II, VUTium Brno 2000.  
Kellner R., Mermet J. M., Otto M., Widmer H. M.: Analytical Chemistry, Wiley 1998.  
Skoog D. A.: Analytical chemistry: an introduction. 7th ed. FortWorth: Saunders College Publishing, 1999.  
Skoog D. A., Holler, J. F., Nieman T. A.: Principles of instrumental analysis. 5th ed. Philadelphia: Saunders 
College Publishing, 1998.  
Harris D. C.: Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York: W.H. Freeman, 1995.  
Volka K.: Analytická chemie II. VSCHT Praha 1995.  
Zýka J. a kol. : Analytická příručka. Díl I a II. SNTL Praha, 1988.  
Ševčík, J.G.K.: Metodologie měření v analytické chemii. Karolinum Praha, 1996. 
ed. Suchánek, M.: Kvalimetrie 1-8, EURACHEM-ČR, Praha 1992-1999. 
Sylaby Distanční studijní opory (DSO) - ESF MU v Brně. 
Veber, J. Management : základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha : Management Press, 2000. 700 s. ISBN 
80-7261-029-5. 
Kučera, R. Základy práva. 1. vyd. Brno : MU, 2002, ISBN 80-210-2940-4. 
Synek, M. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 1999. 
Kalouda F.: Základy firemních financí. MU 2004, ISBN 80-210-3584-6 
 
Okruhy otázek – volitelné předměty: 
 
Anorganická chemie  
Klasifikace prvků, prvky přechodné a nepřechodné, periodický systém a periodicita chemických vlastností. 
Horizontální a vertikální trendy. Elektronegativita, ionizační potenciál, iontové a kovalentní poloměry, teploty 
tání a varu. Systematické názvosloví anorganických sloučenin.  
  
Vodík a jeho sloučeniny. Brönstedova a Lewisova teorie kyselin a zásad, síla kyselin a zásad, disociační 
konstanta, vytěsňování slabých kyselin a zásad. Autoionizace vody, stupnice pH. Amfiprotní látky. Hydrolytické 
rovnováhy. Acidobazické reakce v nevodných rozpouštědlech. Solvoteorie kyselin a zásad. Superkyseliny. Vazba 
vodíkovým můstkem.  
Alkalické kovy a jejich sloučeniny. Alkalidy, elektridy, komplexy s crownethery. Organolithné sloučeniny 
Berylium, hořčík a kovy alkalických zemin. Grignardovo činidlo.  
Bor. Hydroborace. Closo, nido a arachno borany. Carborany a metalloborany. Wadeho pravidla. Halogenidy 
boru. Oxid boritý a kyselina boritá, boritany. Borazany a nitrid boru.  
Hliník, gallium, indium, thallium. Bayerův proces. Heroult-Hallova elektrolytická výroba hliníku. Amfoterní 
vlastnosti Al2O3.  
Uhlík. Grafit, diamant, fullereny, fullerenové trubice. Karbidy a vysoce tvrdé materiály. Organokovové 
sloučeniny. Vazba kov-uhlík. Karbonyly a jejich vazebné poměry. 18-ti elektronové pravidlo.  
Křemík, germanium, cín, olovo. Inertní elektronový pár. Násobné vazby mezi prvky hlavních skupin. Silikáty, 
alumosilikáty a jejich struktura. Zeolity. Silikony.  
Dusík. Oxidy dusíku a výroba kyseliny dusičné. Výroba amoniaku. Komplexy N2 a fixace dusíku.  
Fosfor. Allotropie. Fosforečnany. Fosfazeny. Hypervalentní sloučeniny. Organofosfáty. Wittigova a Arbuzovova 
reakce.  
Arsen, antimon, bismut. Zintlovy sloučeniny.  
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Kyslík. Ozon. Oxidy, jejich typy, struktura, vlastnosti a význam. Voda a peroxid vodíku. Hydráty. Síra, selen, 
tellur, polonium. Oxidy a kyseliny. Výroba kyseliny sírové.  
Fluor. Elektrolytická příprava fluoru. Fluoridy. Stabilizace vysokých oxidačních čísel. Freony. Chlor, brom, jod. 
Halogenidy kovů a nekovů. Oxidy a oxokyseliny.  
Vzácné plyny a jejich sloučeniny.  
  
Koordinační chemie, základní pojmy, tvary koordinačních polyedrů, typy ligandů, chelátový efekt, stabilita 
komplexů, izomerie v koordinačních sloučeninách.Vazba v koordinačních sloučeninách.Teorie ligandového pole, 
oktaedrické, tetraedrické, čtvercově planární a trigonálně bipyramidální komplexy. Stabilizační energie 
ligandového pole, její periodické trendy a vliv na chemické a fyzikální vlastnosti molekul. Vysokospinové a 
nízkospinové komplexy, spektrochemická řada, 18-ti elektronové pravidlo. Metody studia komplexů, jejich 
magnetické a spektrální vlastnosti.  
  
Skandium, yttrium, lanthan a lanthanoidy. Lanthanidová kontrakce.  
Titan, zirkonium, hafnium. Krollův proces. Ziegler-Nattovy katalyzátory.  
Vanad, niob, tantal. Oxo a polyoxoanionty.  
Chrom, molybden, wolfram. Iso- a heteropolyoxoanionty. Bronzy. Trojná a čtverná vazba. Klastrové sloučeniny. 
Mangan, technecium, rhenium.  
Železo, kobalt, nikl. Oxidy železa a výroba železa. Ferrocen a metalocenové sloučeniny. Hemoglobin.  
Ruthenium, rhodium, paladium. Hydrogenace a hydrogenační katalyzátory. Wilkinsonův katalyzátor.  
Osmium, iridium, platina. Homogenní katalýza. Vaskův komplex.  
Měď, stříbro, zlato. Jahn-Tellerův efekt. Metoda CVD. Supravodiče.  
Zinek, kadmium, rtuť. Metalloenzymy.  
Aktinoidy. Uran a jeho sloučeniny, příprava a použití. 
 
Organická chemie  
Principy tvorby systematického názvosloví organických sloučenin.  
 
Alkany a cykloalkany. Izomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická 
reakce alkanů a jejich mechanizmus.  
 
Alkeny, geometrická isomerie u alkenů. Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanizmus a 
stereochemie adičních reakcí. Polymerace.  
 
Optická aktivita a symetrie molekul. Chiralita molekul, podmínky chirality, zobrazování trojrozměrných molekul 
v rovině. Optická izomerie, specifická rotace, optická čistota, racemická směs. Určování absolutní konfigurace 
molekul. Mezoforma. 
 
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, mechanizmus 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).  
 
Aminosloučeniny. Základní chemické vlastnosti. Nitrosloučeniny, vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. 
Azosloučeniny, azoxysloučeniny a hydrazolátky. Nitrily a izokyanidy.  
 
Organokovové sloučeniny.  
Karbonylové sloučeniny. Charakterizace karbonylu, nukleofilní adice, reakce s kyslíkatými, dusíkatými a 
uhlíkatými nukleofily. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů.  
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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.  
 
Biochemie 
Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod,  
 
Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvartérní struktura, metody stanovení primární a 
sekundární struktury, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu. 
Metody dělení a izolace bílkovin, chování bílkovin v roztoku (IEC, afinitní chromatografie, GPC, elektroforéza, 
elektroforéza v SDS, izoelektrická fokusace).  
 
Biochemie hemoglobinu,  
Sacharidy, pentózy, hexózy, aldózy, ketózy. Glysosidy, glykosidová vazba a její vlastnosti, disacharidy, 
homopolysacharidy (škrob, celulóza, glykogen, chitin), heteropolysacharidy, proteoglykany.  
 
Lipidy, acylglyceroly, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, plazmalogeny, sfingolipidy, steroidy, liproteiny.  
 
Nukleové kyseliny, baze, DNA, RNA, typy šroubovice DNA, superhelikální struktura, vazby stabilizují 
sekundární strukturu DNA. Termodynamika enzymových reakcí. makroergické vazby. Reakční kinetika, enzymy 
jako biokatalyzátory, aktivní místo, katalytické místo, kofaktory, koenzymy a prostetické skupiny, mechanismus 
působení serinových proteináz,. Rovnice Michaelise-Mentenové, metody stanovení Km a VL, číslo přeměny, 
aktivita enzymu, konstanta specifity, Inhibice enzymové reakce, dvousubstrátové reakce, Regulace enzymové 
aktivity: pH, zymogeny, kovalentní modifikace (fosforylace, adenylylace, disulfidy).  
 
Anaerobní glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická bilance. Substrátová fosforylace. Glukoneogeneze. 
Krebsův cyklus, Pentosafosfátová dráha. Oxidace mastných kyselin, syntéza mastných kyselin, acetogeneze. 
Odbourávání aminokyselin. Rozdělení a význam proteáz. Vylučování dusíku, močovinový cyklus. Respirační 
řetězec, jeho komponenty. Oxidační fosforylace, Membránový transport, Fotosyntéza, temnostní fáze, světelná 
fáze.  
 
Mechanizmus svalového stahu, biochemie vidění, přenos nervového vzruchu. Imunochemie. Hormony. 
Mechanizmus funkce některých hormonů (adrenalin, glukagon, prostaglandiny, steroidní hormony, thyroxin, 
inzulin, rostlinné hormony). Druhý posel. Struktura a funkce G-proteinů. Xenobiochemie, cytochrom P450.  
 
Literatura: 
 
 Klikorka J., Hájek B., Votinský J. Obecná a anorganická chemie, 2. vyd. Praha : SNTL, 1989.  
 Toužín J. Stručný přehled chemie prvků, Skripta MU Brno, 2001 
 Mc Murry J. Organická chemie, překlad 6. vydání, VUTium Brno a VŠCHT Praha, 2007. 
 Vodrážka Z. Biochemie, 2. vyd., Praha : Academia, 2007. 
 
Požadavky na přijímací řízení  
Studenti jsou ke studiu oboru Analytický chemik - manažer chemické laboratoře přijímání na základě výsledku 
dosaženého v Testu studijních předpokladů (TSP). 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 

Další povinnosti / odborná praxe  
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Návrh témat prací a obhájené 
práce 

 

Témata bakalářských prací vypisuje Rada Ústavu chemie 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 Ústavu chemie písemné zadání bakalářských prací registruje a archivuje. Student může kterémukoliv učiteli 
těchto pracovišť navrhnout téma své bakalářské práce nebo se na tomto tématu dohodnout. V tomto případě 
navrhuje učitel téma bakalářské práce pro konkrétního studenta. Omezením výběru ze zveřejněných témat 
bakalářských prací mohou být jen předem uvedené kapacitní důvody pracoviště, na němž má být bakalářská práce 
zpracována, nebo dřívější obsazení tématu jiným studentem. 
  
Příklady obhájených prací: 
 
Stanovení kyseliny askorbové a fosforečnanů coulometricky - http://is.muni.cz/th/269691/prif_b/ 
Nanášení vzorků pro desorpční analytické metody - http://is.muni.cz/th/270205/prif_b 
ITP analýza polyalkoholů - http://is.muni.cz/th/269787/prif_b/ 
Počítač a chemometrické techniky v analytické laboratoři - http://is.muni.cz/th/323994/prif_b/ 
Určení validačních parametrů analytické IVD metody pro stanovení sérové aktivity enzymu GMT z dat 
naměřených v klinické laboratoři - http://is.muni.cz/th/132703/prif_b_b1/ 
 
Archív závěrečných prací obhájených na Masarykově univerzitě od r. 2006 je na http://is.muni.cz/thesis/ 
Návaznost na další stud. program  
Absolvent bakalářského studijního programu může pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu 
Chemie na PřF MU, případně na jiných VŠ v ČR i v zahraničí. 
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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 daném studijním programu. Jako východisko k tvorbě studijního plánu může student využít 
Doporučeného studijního plánu. Doporučený studijní plán rovnoměrně rozkládá studium do standardní doby tří let a 
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. Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu 
dodržet následující pravidla a podmínky:  
 

 Student musí v prvním a druhém semestru studia zapsat všechny povinné předměty podle doporučeného 
studijního plánu. Zápis některých předmětů druhého semestru však může být výjimečně podmíněn úspěšným 
absolvováním některého předmětu prvního semestru. 

 Každý akademický rok studia je nutno absolvovat povinný předmět bez kreditového hodnocení C7777 
Zacházení s chemickými látkami. V 1. ročníku studia se povinně absolvuje v průběhu podzimního semestru 
jednorázová dvouhodinová přednáška, v dalších ročnících studia je již nepovinná. Zápočet z tohoto kurzu se 
uděluje na základě úspěšného vykonání testu. Zápočet z C7777 je nutnou podmínkou pro vstup do všech 
předmětů, ve kterých dochází k manipulaci s chemickými látkami (praktická laboratorní cvičení, samostatný 
projekt, bakalářská práce apod.).  

 Student musí úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA001 Odborná angličtina - zkouška před přihlášením k 
bakalářské státní závěrečné zkoušce.  

 Musí do termínu konání bakalářské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které 
jsou ve studijním oboru povinné. Absolvováním povinných a povinně volitelných předmětů (bez započtení 
jazykové zkoušky JA001 a předmětů Sportovní aktivity) musí student získat minimálně 149 kreditů. Přitom 
povinně absolvuje přednášky z organické chemie a biochemie, z nichž si s ohledem na obsah své státní 
závěrečné zkoušky vybírá buď jednosemestrální nebo dvousemestrální formu. 

 Za celé studium musí získat absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 
180 kreditů, z toho minimálně 167 kreditů za předměty přírodovědných, matematických nebo informatických 
věd, z toho minimálně 158 kreditů za předměty z oboru chemických věd. 

 Zpracovat bakalářskou práci na zadané téma.  
 Absolvovat úspěšně všechny součásti bakalářské státní závěrečné zkoušky. Okruhy témat ke státní závěrečné 

zkoušce jsou uvedeny na adrese http://ustavchemie.sci.muni.cz/ . Při sestavování studijního plánu musí student 
vzít v úvahu požadavky pro státní závěrečnou zkoušku a jim přizpůsobit výběr předmětů tak, aby získal 
potřebné informace v celém požadovaném rozsahu, tj. povinných předmětech i vybraném volitelném 
předmětu. 

 
Samostatný projekt je jednosemestrový volitelný předmět, který může student zapsat i vícekrát během studia, avšak ne 
ve stejném semestru, v němž zapsal předmět Bakalářská práce. 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 chemie. 
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1. rok studia 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

BPH_EKOR  Ekonomika organizací  8  2/2  zk  Novotný 

C1020  Obecná chemie  4+2  4/0  zk  Pinkas 

C1040  Obecná chemie - seminář  2  0/2  z  Nečas,Novotný 

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

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

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

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

M1010  Matematika I  3+2  3/0  zk  Došlá 

M1020  Matematika I - seminář  3  0/3  z  Došlá 

Povinně volitelné předměty 

C1062  Anorganická chemie I - seminář  1  0/1  z  Křivohlávek,Novosad,Toužín 

C1101  Výpočetní technika I  1  1/0  k  Farková 

C1120  Výpočetní technika - cvičení  1  0/1  z  Farková 

Doporučené volitelné předměty 

JAC01  Angličtina pro chemiky I  2  /2  z  Rozkošná 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

BPH_NAPO  Nauka o podniku  7  2/2  zk  Novotný 

C2062  Anorganická chemie II  2+2  2/0  zk  Novosad 

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

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

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

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

M2010  Matematika II  2+2  2/0  zk  Došlá 

M2020  Matematika II - seminář  2  0/2  z  Došlá 

Povinně volitelné předměty 

C2021  Organická chemie I  2+2  2/0  zk  Potáček 

C2022  Organická chemie I - seminář  2  0/2  z  Potáček,Janků,Literák 

C2070  Anorganická chemie II - seminář  1  0/1  z  Křivohlávek,Toužín 

C2102  Výpočetní technika II - praktické cvičení  2  0/2  z  Farková 

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

C2701  Základy org. chemie - seminář  1  0/1  z  Pazdera 

Doporučené volitelné předměty 

JAC02  Angličtina pro chemiky II  2  /2  z  Rozkošná 
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2. rok studia 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

BPH_ZMAN Základy managementu  5  2/1  zk  Blažek 

C1100  Laboratorní technika  6  0/0/6  kz  Černík,Pálková,Pinkas 

C3100  Analytická chemie I  2+2  2/0  zk  Kanický,Preisler 

C3110  Analytická chemie I - seminář  1  0/1  z  Kanický,Vaculovič 

C4020  Pokročilá fyzikální chemie  2+2  2/0  zk  Kubáček 

C4040  Pokročilá fyzikální chemie - seminář  1  0/1  z  Kubáček 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Povinně volitelné předměty 

BPP_ZAPR  Základy práva  4  2/0  zk  Foltas 

C3050  Organická chemie II  4+2  4/0  zk  Potáček 

C3055  Organická chemie II - seminář  2  0/2  z  Potáček 

C3181  Biochemie I  2+2  2/0  zk  Zbořil 

C3190  Biochemie I - seminář  1  0/1  z  Bouchal,Kašparovský 

C4300  
Chemie životního prostředí I - Environmentální 
procesy  

2+2  2/0  zk  Holoubek 

C5720  Biochemie  4+2  4/0  zk  Zbořil 

C5730  Biochemie - seminář  1  0/1  z  Zbořil,Kašparovský 

Doporučené volitelné předměty 

C7110  Výpočetní technika - aplikace  1  0/1  z  Farková 

F3060  Kmity, vlny, optika  5+3  4/2  zk  Schmidt 

JAC03  Angličtina pro chemiky III  2  /2  z  Rozkošná 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

C3120  Analytická chemie - praktikum  2  0/0/2  kz  Lubal,Preisler,Táborský

C3705  Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři  1+2  1/0  zk  Farková 

C3706  Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cv. 2  0/2  kz  Farková 

C4050  Analytická chemie II  2+2  2/0  zk  Lubal 

C6140  Optimalizace a hodnocení analytických metod  2+2  2/0  zk  Farková 

C6160  Analytická chemie II - seminář  2  0/2  z  Lubal 

Povinně volitelné předměty 

C4182  Biochemie II  2+2  2/0  zk  Zbořil 

C4200  Biochemie II - seminář  1  0/1  z  Bouchal,Kašparovský 

C4310  
Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, 
složky prostředí a jejich znečištění - technosféra, 
atmosféra  

2+2  2/0  zk  Holoubek 

C7041  Molekulová spektrometrie  2+2  2/0  zk  Kanický,Táborský 

Doporučené volitelné předměty 

GA921  Geochemie životního prostředí  5  2/1  zk  Zeman 

JAC04  Angličtina pro chemiky IV  2  /2  z  Rozkošná 
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3. rok studia 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

C5120  Počítače v chemii a chemometrie  1+1  1/0  k  Farková 

C5140  Počítače v chemii a chemometrie - cvičení  2  0/2  z  Farková,Lubal 

C5145  Management kvality v bioanalytické laboratoři  2+2  2/0  zk  Chromý,Bittová 

C5190  Instrumentální analytická chemie – praktikum  5  0/0/5  kz  Farková,Hrdlička,Preisler

C5350  Analytická chemie III  2+2  2/0  zk  Lubal,Preisler 

C5355  Analytická chemie III - seminář  1  0/1  z  Lubal 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

Povinně volitelné předměty 

C3200  Chemická literatura  1+2  1/0  zk  Mazal,Nečas,Skládal 

C4320  
Chemie životního prostředí III - Zdroje znečištění, složky 
prostředí a jejich znečištění - hydrosféra, pedosféra, 
biosféra  

2+2  2/0  zk  Holoubek 

C6220  Klinická biochemie  4+2  4/0  zk  Wimmerová 

C6230  Klinická biochemie - cvičení  4  0/4  z  Wimmerová 

C7030  Separační metody  2+2  2/0  zk  Havliš 

C7031  Atomová spektrometrie  2+2  2/0  zk  Kanický,Otruba 

C8995  Týmová práce, komunikace a řízení  2  0/2  z  Kulhavý 

Doporučené volitelné předměty 

Bi7942 Bioanalytika I - Biomakromolekuly  2+2  2/0  zk  Havliš 

C5040  Jaderná chemie  2+2  2/0  zk  Příhoda 

C5060  Metody chemického výzkumu  2+2  2/0  zk  Táborský,Bittová,Preisler

C5241  Analytická chemie organických látek  1+2  1/0  zk  Farková,Pazdera,Preisler 

C7060  Stopová analýza  2+2  2/0  zk  Komárek 

C7080  Lasery v analytické chemii  2+2  2/0  zk  Novotný,Otruba 

C7830  Kapilární elektroforéza  2+2  2/0  zk  Havel 

C7895  Hmotnostní spektrometrie biomolekul  2+2  2/0  zk  Preisler 

C9500  Užitá chemie  2+1  2/0  k  Pazdera 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

C2105  Počítač v analytické laboratoři  2  0/2  kz  Farková,Preisler 

C6012  Bakalářský seminář oboru analytická chemie  1  0/1  z  Preisler,Táborský 

C6013  Bakalářská práce z chemie  10  0/0/10 z  vedoucí práce 

JA001  Odborná angličtina - zkouška  2  0/0  zk  Ševečková 

Povinně volitelné předměty 

C3700  Jakost v analytické laboratoři  3+2  1/2  zk  Farková 

C6110  Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty  2+2  2/0  zk  Komárek 

C6120  
Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - 
laboratorní cvičení  

3  0/0/3  kz  Komárek 

C7041  Molekulová spektrometrie  2+2  2/0  zk  Kanický,Táborský 
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kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Doporučené volitelné předměty 

Bi7072 Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi  2+2  2/0  zk  Havliš 

C6020  Jaderná chemie - laboratorní cvičení  3  0/0/3  kz  Křivohlávek 

C6290  Atomová absorpční spektrometrie  1+2  1/0  zk  Komárek 

C6300  
Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným 
plazmatem  

1+2  1/0  zk  Kanický 

C6410  Organická analýza - praktikum  3  0/0/3  kz  Farková,Pazdera 

C6860  Moderní metody analýzy organických polutantů  2+2  2/0  zk  Klánová 

C8580  Analýza rizik  2+2  2/0  zk  Čupr 

C8700  Technologie chemických výrob  2+2  2/0  zk  Šindelář 

C8860  Syntetické metody "zelené" chemie  2+2  2/0  zk  Pazdera 

 

 

Sportovní aktivity 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Povinné předměty 

   Sportovní aktivity  2  0/2  z  FSpS 

Student musí v průběhu studia získat dva zápočty z předmětu Sportovní aktivity. Předmět zajišťuje pro celou univerzitu 
Fakulta sportovních studií. 



E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
Název studijního oboru společné pro všechny obory 
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 chemie 73 10 7,775 12 10,100 5  6 0 4 36 
RECETOX 76 4 2,750 6 5,300 6  0 0 1 59 
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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 Chemie 
Název studijního oboru společné pro všechny obory 
Informace o tvůrčí činnosti vysoké školy související se studijním oborem (studijním program)  
Ústav chemie (ÚCh) je nositelem projektu OP VK v oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání CZ.1.07/2.2.00/07.0436 „Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU“ 
(období řešení 5/2009 – 5/2012), v rámci něhož jsou ve spolupráci s partnerskými organizacemi a potenciálními zaměstnavateli realizovány změny v nabídce dosavadních i 
nově vzniklých kurzů. Ústav chemie se dále účastní projektu OP VK v oblasti podpory 2.4 – Partnerství a sítě CZ.1.07/2.4.00/12.0036 „Platforma pro památkovou péči, 
restaurování a obnovu“ (období řešení 1/2011 - 12/2013), projektu OP VK v oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání CZ.1.07/2.2.00/15.0201 „Vzdělávání budoucích 
středoškolských učitelů přírodních věd a informatiky“ (období řešení 10/2010 - 9/2013) a projektu OP VK v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a 
školských zařízení CZ.1.07/1.3.10/02.0024 „Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice“ (období řešení 3/2010 - 
6/2012). Pracovníci Ústavu chemie se dále podílejí na řešení výzkumného záměru MSM0021622410 „Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur“ 
(1/2005 – 12/2011) a dalších projektů podporovaných GAČR a MŠMT, jejichž příklady jsou uvedeny níže. 
 
Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX) je nositelem projektu OP VK v oblasti podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání Inovace a rozšíření výuky 
zaměřené na problematiku životního prostředí na PřF MU (RECETOX EDUCATION) (Projekt CZ.1.07/2.2.00/15.0213) a projektuOP VK 2.3 Podpora odborníků a 
mezinárodního networkingu v oblastech environmentálního výzkumu v ČR (RECETOX NETWORKING) (Projekt CZ1.07/2.3.00/20.0053). Dalé je řešitelem projektu 
CETOCOEN - projekt vybudování Centra pro výzkum toxických látek v prostředí.  Tvůrčí činnost je dlouhodobě rozvíjena v rámci výzkumného záměru INCHEMBIOL - 
Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (výzkumný záměr MSM0021622412). 
 
Evidence aktuálních projektů a projektů z předchozích období je přístupná na adresách: 
http://www.muni.cz/sci/313010/projects?from_record=1 
http://www.muni.cz/sci/313060/projects?from_record=1 
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 
 

ÚCh Analýza biomolekul hmotnostní spektrometrií s laserovou desorpcí/ionizací za účasti 
nanomateriálů (GCP206/10/J012) 

GAČR 2010 - 2012 

ÚCh Oxidy a fosforečnany kovů jako formy jaderného odpadu: studium sonochemického 
srážení, tepelných přeměn a rozpustnosti (GAP207/11/0555) 

GAČR 2011 - 2013 

RECETOX Zdravotní rizika v Arktidě: Vliv změn v cyklech kontaminantů způsobených změnami 
klimatu na zdravotní rizika v Arktidě a Evropě (ArcRisk) 

EU 2009-2013 

RECETOX Dlouhodobý monitoring perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší 
Afriky. 

EU 2010-2012 

RECETOX MonAirNet - Posílení příhraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskem v oblasti 
hodnocení zatížení volného ovzduší POPs daného regionu. 

EU 2010-2012 

RECETOX AirToxPM - Komplexní charakterizace prachových frakcí ve volném ovzduší EU 2007-2011 

http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=155
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=155
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=291
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=291
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=153
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=5
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=5
http://www.muni.cz/sci/313010/projects?from_record=1
http://www.muni.cz/sci/313060/projects?from_record=1
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=162
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=162
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=158
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=158
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=163
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=163
http://www.recetox.muni.cz/index.php?pg=veda-a-vyzkum--aktualni-velke-projekty&prid=48


 

I – Uskutečňování akreditovaného stud. programu mimo sídlo vysoké školy 
Vysoká škola Masarykova univerzita 
Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 
Název studijního programu Chemie 
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 
 
Bi7072 Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi 
Vyučující: doc. Mgr. Jan Havliš Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: hlavní cíle přednášky: úvod do tématu laboratorní diagnostika; na konci kurzu by studenti měli 
být schopni - vymezit vztah bioanalýzy a diagnostiky chorob; - zvážit a použít příslušný postup od výběru 
metody, přes stanovení až po vyjádření výsledku; - rozumět principům základních metodických postupů a 
běžných instrumentálních technik  
Osnova:  

 1. úvod, vzorky - preanalytická fáze 
 2. instrumentace - analyzátory; organizace, integrace a miniaturizace analýz 
 3. jakost v klinické analýze - kontrola a řízení 
 4. analytické metody - výběr a optimalizace 
 5. analytické soupravy; analytický výsledek - jeho vyjadřování; vybrané instrumentální metody 
 6. barevnost - fyzikální jev a jeho využití v bioanalýze; lékařská mikrobiologie 
 7. klinická imunoanalýza 
 8. klinické aspekty analýzy proteinů 
 9. klinické aspekty analýzy DNA 
 10. případová studie - vývoj metody pro klinickou diagnostiku; pufry v bioanalytice 
 11. vybrané analyty 1 - anorganické 
 12. vybrané analyty 2 - organické a makromolekuly 

Výukové metody: výuka je založena na ppt prezentaci a jejím výkladu. prezentace bude dostupná jako studijní 
podklad (černobílý tisknutelný pdf s vysokým rozlišením a omezenými právy). vzhledem k výkladu, jenž 
prezentaci významně rozšiřuje, a neexistenci vhodných učebnic v českém jazyce pokrývajících některé části 
přednášky je vhodné přednášku navštěvovat.  
Metody hodnocení: zkouška ústní; u studentů se předpokládá pochopení a znalost základních principů a jejich 
využití. zkouška se sestává ze tří základních otázek, které budou postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby 
student mohl prokázat míru porozumění tématu.  
Literatura:  

 Chromý, Vratislav. Bioanalytika : analytická chemie v laboratorní medicíně. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2002. 267 s. ISBN 80-210-2917-. info  

 Chromý, Vratislav - Fischer, Jiří. Analytické metody v klinické chemii. 1. vyd. Brno : Masarykova 
univerzita, 2000. 215 s. ISBN 80-210-2363-5. info  

Bi7942 Bioanalytika I - Biomakromolekuly 
Vyučující: doc. Mgr. Jan Havliš Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: hlavní cíle přednášky: uvedení do pojmu bioanalytika; na konci kurzu by studenti měli být 
schopni - porozumět postupům při analýze biomakromolekul a suprabiomolekulárních struktur (nukleové 
kyseliny, proteiny a jejich komplexy, lipidové struktury) se zvláštním zřetelem na využití hmotnostní 
spektrometrie jako všestranné analytické techniky; - osvojit si základní teoretické pozadí těchto postupů  
Osnova:  

 1) analytické postupy v bioanalytice – náročnost; vysocevýkonné a nízkokrokové analýzy, 
standardizace 

 2) afinitní metody – princip, provedení, použití (separace, interakční studie), IMAC, APAGE 
 3) imunoanalytické metody – princip; imunoanalýza – precipitační, aglutinační, imunoeseje, metody: 

FIA, LIA, RIA, EIA, ELISA, IAC, IACE, SELDI… 
 4) separace biomakromolekul – gelová elektroforéza; principy, provedení (1D, 2D; polyakrylamid, 

agaróza); blotování; 2D kapalinová chromatografie 
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 5) genomika (analýza DNA) – základy genetiky (struktura, funkce DNA), analytické postupy: PCR, 
restrikční enzymy; identifikace známé (hybridizace) a neznámé sekvence (Sangerova m., 
pyrosekvenace, 454, Solexa, Solid); identifikace změn v DNA; metylace DNA a její analýza 

 6) základy hmotnostní spektrometrie – principy; ionizace (ESI – dekonvoluce spektra; MALDI), 
hmotnostní analýza (tandemová MS), detekce, vakuová technika; hmotnostní spektrum, základní pojmy 
v MS 

 7) proteomika (analýza proteinů a jejich komplexů) – základy proteomiky (struktura proteinů a 
proteinových komplexů, organizace proteomu) 

 8) expresní proteomika – metodika (MS: bottom-up, top-down), MS: identifikace proteinu pomocí 
peptidových otisků/map, bioinformatika v MS-asistované proteomice; MS: identifikace proteinu 
pomocí sekvence aminokyselin; další metody expresní proteomiky: 2D HPLC, 2D PAGE, 2D analýza 
obrazu 

 9) kvantitativní analýza proteinů – kvantifikace pomocí hmotnostní spektrometrie, vsunutí kvantitativní 
informace do MS spektra (metoda vnitřního standardu; hmotnostní značka – ICAT, ICMT, TMT, 
MCAT, GIST, SILAC, SIL), dešifrování kvantitativní informace v MS spektru; automatizace 
v proteomice (problémy AI) 

 10) funkční proteomika – metodika (následná a paralelní analýza), metody studia interakce protein-
protein (Y2H; BiFC; mbSUS; MeRA; SEAM – značení myc, TAP, FLAG, His; využití iontové 
mobility); absolutní kvantifikace proteinů a peptidů pomocí MS (SIL, VICAT, QCAT; molární 
ionizační koeficient; pravděpodobnostní přístup) 

 11) strukturní proteomika – metodika (zesíťování molekulárními pravítky), metody (FTICR MS); 
shotgun proteomika – spojené techniky 

 12) analýza post-translačních modifikací – formy PTM, MS analýza PTM – lokalizace; glykosylace, 
fosforylace; určení rozsahu PTM 

 13) lipidomika (analýza lipidů a buněčných membrán) – základy lipidomiky (struktura funkce 
buněčných membrán a jejich složek), analytické postupy: extrakce lipidů, TLC, GC, LC, SFC, GPC, 
MS (PIS, HGS, FAS), MS analýza, shotgun analýza 

Výukové metody: výuka je založena na ppt prezentaci a jejím výkladu. prezentace bude dostupná jako studijní 
podklad (černobílý tisknutelný pdf s vysokým rozlišením a omezenými právy). vzhledem k výkladu, jenž 
prezentaci významně rozšiřuje, a neexistenci vhodných učebnic v českém jazyce pokrývajících některé části 
přednášky je vhodné přednášku navštěvovat.  
Metody hodnocení: zkouška ústní; u studentů se předpokládá pochopení a znalost základních principů a jejich 
využití. zkouška se sestává ze tří základních otázek, které budou postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby 
student mohl prokázat míru porozumění tématu.  
Literatura:  

 Mikkelsen, Susan R. - Cortón, Eduardo. Bioanalytical chemistry. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, 
2004. xvii, 361. ISBN 0-471-54447-7. info  

 Posttranslational modifications of proteins :tools for functional proteomics. Edited by Christoph 
Kannicht. Totowa, N.J. : Humana Press, 2002. xi, 322 s. ISBN 0-89603-678-2. info  

 Liebler, Daniel C. Introduction to proteomics :tools for the new biology. Edited by John R. Yates. 
Totowa, NJ : Humana Press, 2002. ix, 198 s. ISBN 0-89603-992-7. info  

 Foundations of Comparative Genomics. Edited by Arcady R. Mushegian. I. Title. Burlington, USA : 
Elsevier Academic Press, 2007. 265 s. ISBN 0120887940. info  

 Quantitative proteomics by mass spectrometry. Edited by Salvatore Sechi. Totowa, N.J. : Humana 
Press, 2007. x, 218 p. ISBN 978-1-58829-571. info  

 Benfey, Philip N. - Protopapas, Alex D. Essentials of genomics. Upper Saddle River, N.J. : Prentice-
Hall, 2005. xiv, 346 p. ISBN 0-13-047018-X. info  

BPH_EKOR Ekonomika organizací 
Vyučující: doc. Ing. Jiří Novotný CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět Ekonomika organizací je vstupní, relativně samostatnou částí výuky základů 
podnikové ekonomiky. Seznamuje s předmětem a metodami zkoumání a popisu v podnikovém hospodářství a 
výstavbou podniku. Objasňuje cíle podniku, členění podnikohospodářských výrobních faktorů a jejich vzájemné 
vazby. Zaměřuje se na obecné otázky podnikové ekonomiky a hospodářského dění v podniku bez ohledu na jeho 
příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či neziskovou orientaci. Spolu s navazujícím 
předmětem Nauka o podniku, kde předmětem výkladu jsou základní podnikové funkce a činnosti, poskytuje 
komplexní pohled na podnik. Cílem kurzu je získání základních teoretických a praktických poznatků výstavby 

 21



podniku. Po absolvování kurzu by student měl být schopen: - interpretovat strukturu podnikohospodářských 
výrobních faktorů, jejich vzájemných vazeb a uspořádání - identifikovat různé typy a formy podniků - rozumět 
příčinám a formám sdružování podnikatelských subjektů - analyzovat vývoj podniku a charakterizovat jednotlivé 
fáze jeho životního cyklu  

Poznatky získané v tomto kurzu jsou rozvíjeny v navazujícícm předmětu Nauka o podniku, 
kde předmětem studia jsou základní podnikové činnosti a funkce. Společně je tak poskytován 
komplexní pohled na podnik.  

Osnova:  

 1. Organizace jako součást národního hospodářství a předmět podnikového hospodářství  
 2. Životní cyklus organizace  
 3. Právní formy organizace  
 4. Živnostenské podnikání a malé a střední organizace  
 5. Výrobní faktory v organizaci  
 6. Systém cílů organizace, nástroje a principy řízení  
 7. Plánování a rozhodování v organizaci  
 8. Organizování a kontrola v organizaci  
 9. Odměňování pracovníků a pracovní výkon  
 10. Dlouhodobý majetek a materiál jako výrobní faktory organizace  
 11. Funkce organizace  
 12. Sdružování organizací  
 13. Finanční analýza organizace  

Výukové metody: Výuka probíhá formou přednášek, které jsou teoretickou přípravou studentů v rámci 
jednotlivých probíraných témat (dle osnovy). Tato teoretická příprava se následně aplikuje na cvičeních, kde 
studenti řeší praktické příklady z příslušných problémových témat. Kromě teoretických znalostí se tak studenti 
naučí řešit vybrané (typizované) problémy z organizační praxe a získají tak také praktické dovednosti.  
Metody hodnocení: Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a 
prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu. Zkouška: jednovariantní test, 20 otázek. 
Limit pro úspěšné absolvování je 60%. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání jako je opisování, 
vynášení zadání testů, používání nedovolených pomůcek, jednání narušující průběh zkoušky a její objektivitu, 
přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.  
Literatura:  

 Úvod do podnikového hospodářství. Edited by Günter Wöhe - Eva Kislingerová, Translated by Zuzana 
Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 978-80-7179-897. info  

 Novotný, Jiří. Nauka o podniku- výstavba podniku. 1. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, s.r.o., 2007. 213 s. 
ISBN 978-80-7380-071-0. info  

 Synek, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 80-7179-
228-4. info  

 Novotný, Jiří - Suchánek, Petr. Nauka o podniku I. 1. vyd. Brno : MU ESF Brno, 2004. 164 s. 1. skripta. 
ISBN 80-210-3333-9. info  

BPH_NAPO Nauka o podniku 
Vyučující: doc. Ing. Jiří Novotný CSc.  
Rozsah: 2/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět Nauka o podniku bezprostředně navazuje na vstupní část výuky základů podnikové 
ekonomiky v rámci předřazeného předmětu Ekonomika organizací. Uvádí do problematiky podnikových funkcí 
a hlavních činností, vysvětluje typologii podnikových činností a seznamuje jejich obsahem. Objasňuje obsah 
výroby a odbytu jako hlavních funkcí podniku, vztah odbytu a marketingu a nástroje odbytové politiky. 
Vysvětluje základy investic a financování: objasňuje rozdíly mezi hmotným a finančním procesem hospodaření. 
Seznamuje s provázaností s podnikovým početnictvím a kontrolingem. Zaměřuje se na obecné otázky 
hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví, či na jeho ziskovou či 
neziskovou orientaci. Spolu s předřazeným předmětem Nauka o podniku I, kde předmětem výkladu jsou 
především cíle a výstavba podniku, poskytuje komplexní pohled na podnik a jeho funkce. Cílem předmětu je 
poskytnout studentům základní teoretické a praktické poznatky potřebné pro uplatnění v podnikohospodářské 
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sféře. Vzhledem k tomu, že se jedná o druhou, závěrečnou část úvodu do podnikového hospodářství, je kladen 
důraz na poznatkovou propojenost vycházející z komplexního pohledu na podnik, překonávající izolovaný 
přístup spojený s profesní specializací. Osvojení pojmů, vztahů, souvislostí a metod, využívaných v podnikovém 
hospodářství při řešení úkolů z oblasti cílů podniku, výstavby podniku, způsobu zhotovování a zhodnocování 
výkonů v podniku, by mělo připravit studenty pro erudované řešení relevantních podnikových problémů, 
založené na syntetickém myšlení. Po abslvování kurzu by student měl být schopen: - definovat hlavní podnikové 
funkce - vysvětlit, jakým způsobem je organizována výroba v podniku - popsat jak výrobu v podniku plánovat - 
určit, jakým způsobem je organizován odbyt v podniku - vyjmenovat základní nástroje používané v odbytové 
oblasti - definovat, jaký je vztah mezi marketingem a odbytem v podniku - vysvětlit, jakým způsobem je 
organizováno financování a investování v podniku - interpretovat podnikový obrat a umět jej charakterizovat - 
označit, z jakých nástrojů se skládá podnikové početnictví, charakterizovat tyto nástroje a prezentovat způsoby 
jejich použití  
Osnova:  

 1. Výroba jako hlavni podniková funkce a plánování výrobního programu a výrobního procesu  
 2. Plánování nákupu, dopravy a skladování  
 3. Produkční teorie  
 4. Základy teorie nákladů  
 5. Vědecko-technický rozvoj, výrobkové a technologické inovace  
 6. Odbyt jako hlavní funkce podniku a odbytová politika  
 7. Členění nástrojů odbytové politiky a výrobková a cenová politika  
 8. Komunikační a distribuční politika podniku  
 9. Investice a financování (hmotný a finanční proces hospodařeni)  
 10. Investiční plánování a investiční propočty  
 11. Majetková a kapitálová výstavba podniku  
 12. Účetní závěrka  
 13. Podnikové početnictví  
 14. Finanční analýza podniku  

Výukové metody: Přednášky probíhající každý týden, kde jsou probírány jednotlivé tématické celky dle osnovy. 
Semináře tématicky navazují na přednášky, a studenti na praktických příkladech procvičují nabyté teoretické 
znalosti. Studenti zpracovávají v menší skupině seminární práci.  
Metody hodnocení:  

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a 
prezentace seminární práce a absolvování jednoho průběžného testu. Zkouška: jednovariantní 
test, 20 otázek. Limit pro úspěšné absolvování je 60%. Dopustí-li se student u zkoušky 
nedovoleného jednání jako je opisování, vynášení zadání testů, používání nedovolených 
pomůcek, jednání narušující průběh zkoušky a její objektivitu, přeruší učitel zkoušku a podle 
závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.  

Literatura:  
povinná literatura  

 Úvod do podnikového hospodářství. Edited by Günter Wöhe - Eva Kislingerová, Translated by Zuzana 
Maňasová. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. xxix, 928. ISBN 978-80-7179-897. info  

 Novotný, Jiří - Suchánek, Petr. Nauka o podniku II. 1. vyd. Brno : MU ESF Brno, 2007. 141 s. DSO 1. 
skripta. ISBN 978-80-210-4496-8. info  

doporučená literatura  

 Synek, Miloslav. Podniková ekonomika. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 1999. xxii, 456. ISBN 80-7179-
228-4. info  

 Synek, Miloslav. Manažerská ekonomika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha : Grada, 2003. 466 s. 
ISBN 80-247-0515-X. info  

 Wöhe, Günter. Úvod do podnikového hospodářství : překlad 18. vydání německého originálu. 
Translated by Jiří Dvořák. 1. čes. vyd. Praha : Beck, 1995. xx, 748 s. ISBN 3-406-39607-0. info  
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BPH_ZMAN Základy managementu 
Vyučující: prof. Ing. Ladislav Blažek CSc.  
Rozsah: 2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cíl předmětu Předmět je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i 
nepodnikatelského typu. Po jeho absolvování by měl být student schopen zejména - vysvětlit začlenění 
všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín - vysvětlit podstatu organizace a vliv 
organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu - popsat základní typy organizačních struktur 
- aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur - vysvětlit podstatu plánování a rozhodování - 
popsat organizační a procesní stránku rozhodování - vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze - 
aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh - vysvětlit podstatu ovlivňování - popsat 
zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému - 
vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování - popsat vývojové trendy managementu v kontextu 
ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století 
jednadvacátého - využívat základní manažerské dovednosti  
Osnova:  

 Tématický plán přednášek: 1. Úvod do problematiky 2. Osobní management 3. Organizace I 4. 
Organizace II 5. Plánování 6. Rozhodování I 7. Rozhodování II 8. Vedení lidí 9. Motivování 10. 
Komunikování 11. Kontrolování 12. Vývojové trendy managementu 13. Poznatky a zkušenosti 
z manažerské praxe Tématický plán seminářů : Prezentace a řešení případových studií. 

Výukové metody: Přednášky, diskuse, prezentace a řešení případových studií na seminářích, seminární práce.  
Metody hodnocení: Kurz je ukončen zkouškou. Její součástí je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v rámci 
seminářů.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Vágner, Ivan. Systém managementu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2006. 432 s. Edice učebnic 
Právnické fakulty MU ; č. 375. ISBN 8021039728. info  

doporučená literatura  

 Veber, Jaromír a kol. Management. 2. vyd. Praha : Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-
200-0. info  

 Robbins, Stephen P. - Coulter, Mary. Management. Translated by Vlasta Šafaříková. Vyd. 1. Praha : 
Grada, 2004. 600 s. ISBN 80-247-0495-1. info  

BPP_ZAPR Základy práva 
Vyučující: JUDr. Tomáš Foltas Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat znalost vybraných právních institutů potřebných pro 
efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. V prvním tématickém celku se studenti seznamují se základními 
pojmy a teoriemi nauky o státu jako garantu práva a veřejné moci. Druhá část je věnována právní teorii nezbytné 
k orientaci v právním řádu a v systému práva. Studenti se seznamují s podstatou práva jako společenského jevu a 
s jeho funkcemi. Osvojují si základní pojmy teorie práva.; Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat 
s konkrétními prameny práva tak, aby je dokázal interpretovat a aplikovat na konkrétní situace; získá orientaci 
v systému právních odvětví a jejich návaznostech.  
Osnova:  

 1. Stát a právo - pojem a funkce státu - vztah státu a práva; 
 2. Struktura státní moci (moc zákonodárná, výkonná a soudní) - moc zákonodárná - organizace státní 

moci a veřejné správy, státní správa, samospráva - moc soudní (soudní moc a organizace soudů); 
 3. Základy práva - pojem práva jako normativního systému - jiné normativní systémy - právní stát - 

tvorba práva - právní informatika; 
 4. Systém a struktura práva - vnitrostátní a mezinárodní právo (včetně práva EU) - právo soukromé a 

veřejné - právo hmotné a procesní - právní odvětví, právní instituty a jejich význam; 
 5. Prameny práva - formální a materiální prameny - právní normy, právní principy a obecné zásady 

právní - hierarchie a kolize právních norem - normativní právní akty - právní informatika; 
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 6. Právní norma - struktura a druhy právních norem - kogentní a dispozitivní normy (příklady) - 
působnost právních norem 

 7. Právní vztah a jeho prvky - subjekty, objekty a obsah právních vztahů - subjektivní práva a 
povinnosti - vznik a zánik právních vztahů - ochrana subjektivních práv ; 

 8. Subjekty právních vztahů - právní subjektivita a její složky - členění a specifika - zastoupení; 
 9. Právní skutečnosti - pojem, vznik, náležitosti - vady právních úkonů, neplatnost - smluvní typy; 
 10. Právní odpovědnost - pojem, funkce a druhy - subjektivní a objektivní odpovědnost ve vztahu 

k jednotlivým právním odvětvím - liberace, exkulpace; 
 11. Realizace, aplikace a právní interpretace - formy realizace práva (právní vztahy a právní akty) - 

orgány aplikace práva a jejich činnost - procesní právo a jeho principy - interpretace jako součást 
aplikačního procesu - metody výkladu a jejich kolize; 

 12. Právní stát, demokracie, sociální stát - pojem, význam a základní charakteristika - základní principy 
právního státu - demokracie a její formy; 

 13. Základní lidská práva a svobody - pojem a význam - ochrana lidských práv a svobod a její 
institucionální rámec - Ústavní soud a Evropský soud pro lidská práva 

Výukové metody: Přednášky, individuální studium literatury, individuální konzultace, domácí příprava, dílčí 
písemné testy, rešerše literatury.  
Metody hodnocení: Kurz je ukončen písemnou zkouškou. Podrobné informace ke zkoušce jsou uvedeny 
v interaktivní osnově předmětu v IS MU.  
Literatura:  

 Kučera, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno : MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info  
 3. Distanční forma studia – Distanční studijní opora (DSO):  
 Gerloch, Aleš: Teorie práva, 3. rozšířené vydání, Plzeň 2004, Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, s.r.o. ISBN 80-86473-85-6  
 Spirit, Michal. Základy práva pro neprávníky. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2004. 

303 s. ISBN 80-86898-03-2. info  
 Šíma, Alexander - Suk, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. 

Praha : C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 80-7179-668-9. info  
 Klíma, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha : ASPI, 2003. 311 s. ISBN 80-86395-78-2. info  
 Knapp, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info  
 Filip, Jan - Svatoň, Jan - Zimek, Josef. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno : Masarykova 

univerzita, 2002. 264 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306). ISBN 80-210-3023-2. 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: Studium základních fyzikálně-chemických a pro celou chemii obecných zákonitostí. Zahrnuje 
výklad chemických pojmů, základní poznatky o vazbě v chemii, chemických reakcích a jejich energetice, 
o skupenských stavech látek. Součástí přednášky jsou základní informace z elektrochemie a o fyzikálně-
chemických metodách studia vlastností a struktury látek Kurs zahrnuje přednášku a seminář, zaměřený na 
základní stechiometrické a chemické výpočty, názvosloví anorganických sloučenin a na řešení problémových 
úloh z oblasti obecné chemie.  
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, 
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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: Přednáška dvakrát týdně 2 hodiny, konzultace.  
Metody hodnocení: Výuka formou přednášky. Z kapacitních důvodů bude přednáška probíhat v aule a paralelně 
v učebně F1, do které bude výklad přenášen pomocí TV kamery. Zkouška je písemná dvouhodinová. 
K úspěšnému slžení zkoušky je zapotřebí dosáhnout 50% bodů.  
Literatura:  

 Zumdahl, Steven S. - Zumdahl, Susan A. 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  

 Klikorka, Jiří - Hájek, Bohumil - Votinský, Jiří. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. 
nezměn. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. info  

 Hála, Jiří. Pomůcka ke studiu obecné chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1993. 85 s. 
ISBN 80-210-0289-1. info  

 Vacík, Jiří. Obecná chemie [Vacík, 1986]. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 303 
s. info  
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C1040 Obecná chemie - seminář 
Vyučující: doc. Mgr. Marek Nečas Ph.D., Mgr. Karel Novotný Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). 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:  

 Růžička, Antonín - Toužín, Jiří. 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  

 nové vydání uvedené literatury z r. 2000  

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:  

 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, 
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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 - Hájek, Bohumil - Votinský, Jiří. 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: Mgr. Jiří Křivohlávek , doc. RNDr. Josef Novosad CSc., doc. RNDr. Jiří Toužín 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 

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  

C1100 Laboratorní technika 
Vyučující: RNDr. Miloš Černík CSc., Ing. Alena Pálková , prof. RNDr. Jiří Pinkas Ph.D.  
Rozsah: 0/0/6. 6 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: V tomto kurzu jsou procvičeny základní laboratorní operace (filtrace, krystalizace, destilace, 
sublimace, titrační metody) a metody určování fyzikálně-chemických konstant látek. Studenti se naučí: základní 
bezpečnostní a požární předpisy a získají návyky pro bezpečnou práci v laboratoři. naučí se jednoduchým 
fyzikálně-chemickým měřením a jejich vyhodnocení. seznámí se s jednoduchými laboratorními přístroji a 
operacemi a naučí se je bezpečně používat. provedou radu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich 
výsledky do formy grafů a tabulek.  
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Osnova:  

 1. Úvod do cvičení, seznámení posluchačů s vybavením laboratoře, laboratorním řádem, provozním 
řádem laboratoře. Bezpečnost práce a požární ochrana v chemické laboratoři. Organizace laboratorního 
cvičení. Chemikálie. Tlakové láhve. Laboratorní sklo a jiné materiály. Filtrace. 2. Sklofoukačské práce: 
Ukázka práce kvalifikovaného skláře, práce se sklem na Bunsenově kahanu. Praktická cvičení: Filtrace 
za normálního tlaku, filtrace za sníženého tlaku, filtrace za horka. 3. Destilace prostá, za sníženého 
tlaku, zdroje vakua, destilace vodní parou, rektifikace, reflux, vakuová odparka. Praktická cvičení: 
Prostá destilace. 4. Sublimace, sušení, extrakce, vytřepávání, chromatografie, index lomu, bod tání. 
Praktická cvičení ve skupinách: Měření na bodotávku, měření na refraktometru, extrakce na Soxhletově 
přístroji, práce s dělící nálevkou, chromatografie na tenké vrstvě. 5. Vážení, měření objemu kapalin a 
plynů, výpočty koncentrací odměrného roztoku, titrace. Praktická cvičení: Příprava odměrného roztoku, 
vážení, výpočet koncentrace roztoků. 6. Praktická cvičení ve skupinách: Vakuová destilace, rektifikace, 
sublimace, vakuová odparka, zahřívání pod zpětným chladičem. 7. Úloha č.2 Dělení směsi 
KAl(SO4)2.12 H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3. 8. Úloha č.4 Destilace kyseliny chlorovodíkové, titrace. 
9. Úloha č.3 Stanovení molární hmotnosti hořčíku a hliníku. 10. Úloha č.5 Izolace hřebíčkové silice 
z hřebíčku destilací s vodní parou. 11. Úloha č.6 Prostá destilace směsi aceton+toluen. 12. Úloha č.7 
Destilace směsi+toluen na rektifikační koloně. 13. Úloha č.9 Destilace za sníženého tlaku a stanovení 
závislosti tlaku nasycených par vody a ethylalkoholu na teplotě. 14. Nahrazování zameškaných úloh, 
zápočtová písemná práce.  

Výukové metody: Laboratorní cvičení zahrnuje procvičení základních laboratorních technik, výpočtů a 
vypracování protokolů.  
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. Všechny výpočty pro danou úlohu musí mít posluchači připraveny před zahájením cvičení. 
Posluchač je povinen vést laboratorní deník. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena a pro získání 
klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru. Požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu 
jsou: a) absolvování všech cvičení (zameškaná cvičení nutno nahradit) b) znalosti principů všech procvičených 
úloh, stechiometrických a zřeďovacích výpočtů a výpočtů titrací c) vypracování protokolů k jednotlivým úlohám 
d) úspěšný test z laboratorní techniky e) uhrazené laboratorní sklo rozbité vlastním zaviněním  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Nováček, Eduard - Potáček, Milan - Janků, Slávka. Laboratorní technika :ke cvičení z metod organické 
chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 80-210-1500-4. info  

neurčeno  

 Laboratorní technika a cvičení z anorganické chemie. 7. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 
1995. 114 s. ISBN 80-210-1012-6. info  

C1101 Výpočetní technika I 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je seznámit studenty s použitím osobních počítačů. Kurz dále 
seznamuje studenty s programy na zpracování textu a dat a s počítačovými sítěmi.  
Osnova:  

 1. Základní informace o počítačích 2. Pojmy hardware a software 3. Operační systém 4. Operační 
systém MS Windows - úvod 5. Operační systém MS Windows - příslušenství 6. Total Commander 7. 
MS Word - základy 8. MS Word - další informace 9. MS Excel - základy 10. MS Excel - další 
informace 11. MS PowerPoint 12. Počítačové sítě 13. Internet 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  
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 Klement, Milan. Výpočetní technika :hardware a software. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 
2001. 124 s. ISBN 80-244-0316-1. info  

C1120 Výpočetní technika - cvičení 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je naučit studenty ovládat operační systém MS Windows, program Total 
Commander a textový editor MS Word.  
Osnova:  

 Operační systém MS Windows. Total Commander. MS Word. 

Výukové metody: Typ výuky: práce na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: samostatné práce na PC  
Literatura:  

 Klement, Milan. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. 215 s. ISBN 80-
244-0317-X. info  

C2021 Organická chemie I 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Potáček CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Předmět Organická chemie I seznamuje s chemickým názvoslovím organických molekul, 
strukturou základních uhlovodíkových skeletů, jejich stereochemií a reaktivitou.  
Osnova:  

 1. Předmět organické chemie. Vazby v organických sloučeninách, hybridní stav uhlíku, energie vazby, 
délka vazby, polarita vazby. Polarizovatelnost molekul. Jevy na vazbách; indukční a mesomerní efekt, 
konjugace. 2. Chemické názvosloví. Principy tvorby systematického názvosloví organických sloučenin. 
3. Alkany a cykloalkany, chem. názvosloví. Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se 
zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu. Spojování cyklohexanových kruhů. Newmannova 
projekce. Geometrická isomerie u cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich 
mechanismus. 4. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů, nomenklatura isomerů (cis-, trans-, E-,Z-). 
Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. 
Polymerace. 5. Optická aktivita a symetrie molekul. Chiralita molekul, podmínky chirality, zobrazování 
trojrozměrných molekul v rovině (perspektivní vzorce, Fischerova projekce). Optická isomerie 
(enantiomery), specifická rotace a její určování, optická čistota, racemická směs. 6. Zobrazování 
molekul se dvěma asymetrickými uhlíky. Určování absolutní konfigurace molekul a jejich překreslení 
do perspektivních vzorců a naopak. Mesoforma. 7. Dieny a polyeny (kumulované, isolované, 
konjugované). Reakce probíhající na konjugovaných dienech (podmínky pro 1,2- a 1,4- adice a jejich 
průběh, vysvětlení). Isoprenoidy, monoterpeny, seskviterpeny, di-, tri- a tetraterpeny (zvláštní zřetel na 
karotenoidy). 8. Pericyklické reakce-elektrocyklizační reakce, pravidla pro jejich průběh, cykloadiční 
reakce (Dielsovy-Alderovy), sigmatropní přesmyk. 9. Alkiny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, 
adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní reakce), kyselost atomů vodíku vázaných na sp-hybridní uhlík. 
pKa hodnoty. 10. Aromatický stav a jeho demonstrace (resonanční- delokalizační energie). Benzoidní a 
nebenzoidní aromáty. Vlastnosti aromatických sloučenin, mechanismus elektrofilní aromatické 
substituce. 11. Vliv substituce na jádře na vstup elektrofilu na subst. aromát. Empirická Hammetova 
rovnice, význam konstant ró a sigma. Možnosti nukleofilních substitucí na aromatickém skeletu (SN1, 
SN2, eliminačně-adiční průběh). 12. Jednotlivé typy SEAr, generace reagentu. Využití rozkladu 
diazoniových solí pro přípravu jiných derivátů. Adiční a oxidační reakce a jejich podmínky. 13. Reakce 
na kondensovaných aromatických sloučeninách. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Přednáška s demonstrací příkladů, zkouška písemná.  
Literatura:  

 Mc Murry: Organická chemie, překlad z originálu 6. vydání, 2004, vydáno VUT Brno-nakladatelství 
VUTIUM a VŠCHT Praha, listopad 2007.  
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 McMurry, John. Fundamentals of organic chemistry. 4th ed. Pacific Grove : Brooks/Cole publishing 
company, 1998. xxii, 566,. ISBN 0-534-35245-4. info  

 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers. Organic Chemistry. Oxford University Press 2001  
 Solomons, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York : John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0. info  
 Hrnčiar, Pavol. Organická chémia. 3., preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7. info  
 Červinka, Otakar. Chemie organických sloučenin. Díl 1. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické 

literatury, 1985. 1131 s. info  
 Chemie organických sloučenin. Díl 2. Edited by Otakar Červinka. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství 

technické literatury, 1987. 1052 s. info  
 Nováček, Eduard - Potáček, Milan - Janků, Slávka. Laboratorní technika :ke cvičení z metod organické 

chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 80-210-1500-4. info  
 Potáček, Milan. Organická chemie :pro biology. 1. vyd. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 

1995. 208 s. ISBN 80-210-1125-4. info  

C2022 Organická chemie I - seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Potáček CSc., RNDr. Slávka Janků Ph.D., Mgr. Jaromír Literák Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem speciálního semináře je procvičit na konkrétních příkladech látku probranou na 
přednáškách Organická chemie I.  
Osnova:  

 1. Předmět organické chemie. Vazby v organických sloučeninách, hybridní stav uhlíku, energie vazby, 
délka vazby, polarita vazby. Polarizovatelnost molekul. Jevy na vazbách; indukční a mesomerní efekt, 
konjugace. 2. Chemické názvosloví. Principy tvorby systematického názvosloví organických sloučenin. 
3. Alkany a cykloalkany, chem. názvosloví. Isomerie řetězová, konformace alkanů a cykloalkanů se 
zvláštním zřetelem k cyklohexanovému kruhu. Spojování cyklohexanových kruhů. Newmannova 
projekce. Geometrická isomerie u cykloalkanů. Radikálové reakce jako typická reakce alkanů a jejich 
mechanismus. 4. Alkeny, geometrická isomerie u alkenů, nomenklatura isomerů (cis-, trans-, E-,Z-). 
Cahn, Ingold, Prelogova pravidla. Adiční reakce, mechanismus a stereochemie adičních reakcí. 
Polymerace. 5. Optická aktivita a symetrie molekul. Chiralita molekul, podmínky chirality, zobrazování 
trojrozměrných molekul v rovině (perspektivní vzorce, Fischerova projekce). Optická isomerie 
(enantiomery), specifická rotace a její určování, optická čistota, racemická směs. 6. Zobrazování 
molekul se dvěma asymetrickými uhlíky. Určování absolutní konfigurace molekul a jejich překreslení 
do perspektivních vzorců a naopak. Mesoforma. 7. Dieny a polyeny (kumulované, isolované, 
konjugované). Reakce probíhající na konjugovaných dienech (podmínky pro 1,2- a 1,4- adice a jejich 
průběh, vysvětlení). Isoprenoidy, monoterpeny, seskviterpeny, di-, tri- a tetraterpeny (zvláštní zřetel na 
karotenoidy). 8. Pericyklické reakce-elektrocyklizační reakce, pravidla pro jejich průběh, cykloadiční 
reakce (Dielsovy-Alderovy), sigmatropní přesmyk. 9. Alkiny a jejich struktura. Vlastnosti trojné vazby, 
adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní reakce), kyselost atomů vodíku vázaných na sp-hybridní uhlík. 
pKa hodnoty. 10. Aromatický stav a jeho demonstrace (resonanční- delokalizační energie). Benzoidní a 
nebenzoidní aromáty. Vlastnosti aromatických sloučenin, mechanismus elektrofilní aromatické 
substituce. 11. Vliv substituce na jádře na vstup elektrofilu na subst. aromát. Empirická Hammetova 
rovnice, význam konstant ró a sigma. Možnosti nukleofilních substitucí na aromatickém skeletu (SN1, 
SN2, eliminačně-adiční průběh). 12. Jednotlivé typy SEAr, generace reagentu. Využití rozkladu 
diazoniových solí pro přípravu jiných derivátů. Adiční a oxidační reakce a jejich podmínky. 13. Reakce 
na kondensovaných aromatických sloučeninách. 

Výukové metody: semináře spojené s procvičováním probrané látky z přednášek  
Metody hodnocení: seminární forma doprovázená testy během semestru  
Literatura:  

 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2005. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 Potáček, Milan - Janků, Slávka - Nováček, Eduard. Organická chemie :příručka řešených příkladů. 1. 
vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 80-210-1672-8. info  
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 Organická chemie. Edited by John McMurry. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze, 2007. 1 sv. (rů. ISBN 978-80-7080-637. info  

C2062 Anorganická chemie II 
Vyučující: doc. RNDr. Josef Novosad CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Druhá část přednášky zahrnuje chemii 15.-18.grupy, přechodných kovů, lanthanoidů a aktinoidů 
a obecné informace o funkci kovů v biologických systémech. Názvosloví anorganických sloučenin včetně 
sloučenin komplexních, fyzikálně-chemické vlastnosti sloučenin. Na konci tohoto kurzu by měl být student 
schopen porozumět a vysvětlit syntézy a reaktivity sloučenin přechodných i nepřechodných kovů a diskusi 
strukturních a vazebných poměrů a jejich důsledků. Absolventi kurzu by navíc měli získat přehled o systému 
anorganických sloučenin, metodách jejich přípravy a reaktivity.  
Osnova:  

 1. Gallium, indium a thallium, jejich hydridy, oxidy, halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech I a 
III, komplexní a organokovové sloučeniny 2. Germanium, cín a olovo, jejich hydridy, oxidy, 
halogenidy a hydroxidy v oxidačních stavech II a IV, komplexní a organokovové sloučeniny 3. Arsen, 
antimon a bismut, jejich hydridy, oxidy, sulfidy a halogenidy v oxidačních stavech III a V, oxo- a 
thiokyseliny arsenu a antimonu, jejich soli a deriváty, soli bismutité a bismutičnany, komplexní a 
organokovové sloučeniny 4. Selen, tellur a polonium, chalkogenovodíky, chalkogenidy, oxidy a 
halogenidy, oxo kyseliny, jejich soli a deriváty, komplexní sloučeniny 5. Skandium, yttrium, lanthan a 
lanthanoidy, jejich jednoduché, komplexní sloučeniny, aktinium a aktinoidy, jejich oxidy a halogenidy, 
aktinoylové kationty, komplexní a organokovové sloučeniny 6. Titan, zirkonium a hafnium, jejich 
oxidy a halogenidy v oxidačních stavech II až IV, kom plexní a organokovové sloučeniny 7. Vanad, 
niob a tantal, jejich oxidy a halogenidy v oxidačních stavech II až V, poly vanadičnany, niobičnany a 
tantaličnany, isopolyanionty, peroxosloučeniny vanadu, komplexní a organokovové sloučeniny 8. 
Chrom, molybden a wolfram, jejich oxidy a halogenidy v oxidačních stavech II až VI, chromany, 
molybdenany a wolframany, iso- a heteropolyanionty, peroxosloučeniny chromu, kom plexní a 
organokovové sloučeniny 9. Mangan, technecium a rhenium, jejich oxidy, sulfidy a halogenidy 
v oxidačních stavech II až VII, soli manganaté a manganité, manganičnany, manganany a manganistany 
komplexní sloučeniny 10. Železo, kobalt a nikl, jejich oxidy, sulfidy, halogenidy a soli oxokyselin 
v oxidačních stavech II a III, železitany, železičitany a železany, karbonylové, kyanidové a sendvičové 
komplexy 11. Lehké a těžké platinové kovy, oxidy, sulfidy a halogenidy ruthenia a osmia v oxidačních 
stavech IV a VIII, rhodia a iridia v oxidačních stavech III a IV, platiny a palladia v oxidačních stavech 
II a IV, komplexní a organokovové sloučeniny 12. Koordinační sloučeniny, jejich strukturní, 
názvoslovné a vazebné problémy, izomerie, mechanismy substitučních reakcí komplexů, trans-efekt 13. 
Měď, stříbro a zlato, sloučeniny stříbra a mědi v oxidačních stavech I a II, sloučeniny zlata v oxidačních 
stavech I a III, komplexní a organokovové sloučeniny 14. Zinek, kadmium a rtuť, jejich sloučeniny 
v oxidačním stavu II, sloučeniny rtuťné, komplexní a organokovové sloučeniny 15. Role kovů 
v biologických systémech, železo, kobalt, chrom, molybden, měď, zinek, lithium, sodík, draslík, hořčík 
a vápník  

Výukové metody: Výuka formou přednášek.  
Metody hodnocení: Ustní zkouška.  
Literatura:  

 Toužín, Jiří - Stručný přehled chemie prvků, Brno 2000.  
 Greenwood, N. N. - Earnshaw, Alan. Chemistry of the elements. 2nd ed. Oxford : Butterworth-

Heinemann, 1997. xxii, 1341. ISBN 0-7506-3365-4. info  
 Chemie prvků. Edited by N.N Greenwood - A. Earnshaw, Translated by F. Jursík. Praha : 

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

C2070 Anorganická chemie II - seminář 
Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek , doc. RNDr. Jiří Toužín CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním principům v anorganické 
chemii a umět je vysvětlit  
Osnova:  
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 1. Periodická tabulka, s-, p-, d- a f- prvky, značky, zařazení do skupin a period, jednoduché názvosloví. 
 2. Elektronová konfigurace všech prvků, kromě f-bloku, elektronové strukturní vzorce, oxidační stavy, 

názvosloví. 
 3. Rovnice, VSEPR. 
 4.-14. Jednotlivé skupiny prvků. 

Výukové metody: Výuka formou diskuse vyučujícího se studenty spojené s objasňováním obecně platných 
zákonitostí a vzájemných souvislostí v probírané tématice.  
Metody hodnocení: Úspěšné ukončení předmětu C2070 předpokládá absolvování všech seminářů, s výjimkou 
řádně omluvených, a získání nejméně 50 % bodů z průběžně psaných testů. V případě nesplnění tohoto 
požadavku, lze udělit zápočet při získání nejméně 50 % bodů ze zápočtové písemné práce.  
Literatura:  

 Růžička, Antonín - Toužín, Jiří. 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  

C2102 Výpočetní technika II - praktické cvičení 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je naučit studenty ovládat programy MS Excel a MS PowerPoint a používat 
počítačové sítě (včetně internetu).  
Osnova:  

 MS Excel. MS PowerPoint. Počítačové sítě. Internet. 

Výukové metody: Typ výuky: práce na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: samostatné práce na PC  
Literatura:  

 Klement, Milan. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. 215 s. ISBN 80-
244-0317-X. info  

C2105 Počítač v analytické laboratoři 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Student se seznámí s využitím počítače pro získávání, zpracování a prezentaci dat. Cílem je 
zvýšení počítačové gramotnosti; získané vědomosti a dovednosti jsou nutným předpokladem pro další studium, 
dokončení bakalářské práce i pro praxi.  
Osnova:  

 1. Úvod. Využití programu MS Excel pro zpracování dat 2. ORIGIN - software pro vizualizaci dat, 
tvorbu grafů a analýzu dat 3. Statistický software (např. STATISTICA, Statgraphics, ADSTAT) 4. QC 
Expert - software pro statistické řízení jakosti a statistickou analýzu dat 5. Využití matematicky 
orientovaného software v chemii (např. Matlab, Maple) 6. Rozhraní přístroj - počítač, vstup a výstup dat 
7. Základy programování (textové a grafické programovací jazyky) 8. PC jako virtuální instrument - 
LabView 9. Softwarové nástroje pro prezentaci dat (např. MS Word, MS PowerPoint, ADOBE 
Acrobat) 10. Nástroje pro práci s internetem (www a ftp servery, tvorba webových stránek) 11. 
Zabezpečení počítače (hardwarové i softwarové) 12. Další možnosti využití počítačů v analytické 
laboratoři (např. MathType, Isis Draw) 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Závěrečná ústní zkouška  
Literatura:  

 Handouts provided by teacher during the course  

C2700 Základy organické chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
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Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu je porozumění základům organické chemie zejména a seznámení se 
s hlavními pojmy, názvoslovím, vztahy mezi strukturou a reaktivitou organických sloučenin, jakož i základy 
syntézy.  
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-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 
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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: Přednáška. Písemný test a ústní zkouška.  
Literatura:  

povinná literatura  

 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  

  Virtual Textbook of Organic Chemistry: 
http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/intro1.htm  

doporučená literatura  

  E-knihy na http://books.google.com/: klíčová slova pro vyhledávání: Organic Chemistry; 
Stereochemistry; Chemical nomenclature; apod.  

 Carey, Francis A. - Sundberg, Richard J. Advanced Organic Chemistry, Part B. New York : Plenum 
Press, 1990. 800 s. info  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.  
 Solomons, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York : John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0. info  
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.  
  Jmenné reakce: http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/; 

http://www.chempensoftware.com/organicreactions.htm.  
 Cram, Donald J. Organic chemistry [Cram, 1964]. Edited by George S. Hammond. 2nd ed. New York : 

McGraw-Hill Book Company, 1964. 846 s. info  
  SVOBODA, J., Organická chemie. 1. vydání. Praha: VŠCHT, 2005. 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-561-7/pages-img/obsah.html.  
 Roberts, John D. - Caserio, Marjorie C. Modern organic chemistry. New York : W.A. Benjamin, 1967. 

844 s. info  
 Hrnčiar, Pavol. Organická chémia. 3., preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7. 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  
 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  
  Doporučené názvoslovné principy IUPAC (angl..): http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/; 

(české): http://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupaccentre.htm.  
 Morrison, Robert Thornton - Boyd, Robert Neilson. Organic chemistry [Morrison, 1987]. 5th ed. 

Boston : Allyn and Bacon, 1987. 1413 s. ISBN 0-205-08453-2. info  

C2701 Základy org. chemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 0/1. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
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Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu student pochopí základní souvislosti organické chemie.  
Osnova:  

 Jednotlivá probíraná témata kopírují obsah přednášky Základy organické chemie C2700. 

Výukové metody: Procvičování základních informací a znalostí získaných na přednášce C2700 Základy 
organické chemie na konkrétních příkladech.  
Metody hodnocení: Písemný test  
Literatura:  

 Potáček, Milan - Janků, Slávka - Nováček, Eduard. Organická chemie :příručka řešených příkladů. 1. 
vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 80-210-1672-8. info  

 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

C3050 Organická chemie II 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Potáček CSc.  
Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Organická chemie derivátů uhlovodíků. Rozbor struktury a reaktivity jednotlivých funkčních 
skupin, jejich vlivu na jednotlivé uhlovodíkové systémy a naopak vlivu skeletu na reaktivitu funkční skupiny. 
Sacharidy, steroidy a heterocyklické sloučeniny v přehledu. Hlavním cílem kursu je pochopit strukturu 
jednotlivých funkčních skupin a jejich reaktivitu a to v závislosti na vlivu sousedícího uhlovodíkového skeletu 
s cílem vyhodnotit chemické vlastnosti komplexních molekul, které budou středem zájmu.  
Osnova:  

 Organická chemie II 1. Halogenderiváty a jejich strukturní typy, rozdělení z lediska reaktivity, vysvětlit. 
Mechanismus nukleofilních substitucí SN1 a SN2 a stereochemický důsledek průběhu. 2. 2. Eliminační 
reakce jako konkurenční reakce, jejich průběh a stereochemie, podmínky preference substituce versus 
eliminace. 3. Hydroxysloučeniny-alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové skupiny, kyselost a vliv 
uhlíkatého zbytku na míru kyselosti. Způsob substituce a eliminace hydroxylové skupiny (vliv 
uhlíkatého zbytku). Reakce na uhlíkatém zbytku hydroxysloučenin. Oxidace alkoholů. 
Polyhydroxyderiváty. 4. Chinony, struktura a chemické vlastnosti. Ethery - struktura a chemické 
názvosloví. Fyzikální vlastnosti ve srovnání s alkoholy. Typické chemické vlastnosti, štěpení vazby C-
O, tvorba peroxidických sloučenin. Epoxidy a cyklické ethery, jejich chemické vlastnosti. Crown ethery 
a jejich použití. 5. Thioly a sulfidy. Srovnání s kyslíkatými analogy. Produkty oxidace - sulfinové a 
sulfonové kyseliny a sulfoxidy a sulfony. Sulfonové kyseliny a jejich funkční deriváty (sulfochloridy, 
estery sulfon. kyselin, sulfonamidy). 6. Estery minerálních látek (sulfáty, nitráty, nitrity, fosfáty). 
Aminosloučeniny, typy, názvosloví. Základní chem. vlastnosti. Diazotace a využití diazoniových solí. 
Aminoxidy a jejich využití. Enaminy. 7. Kvarterní amoniové soli, Hoffmanova eliminace. Diazolátky. 
Diazolkany, diazoestery, diazoketony - jejich příprava a reaktivita. 8. Nitrosloučeniny, struktura a 
chem. názvosloví. Vliv nitroskupiny na uhlíkatý zbytek. Příprava nitrolátek (ambidentní ionty). 
Redukce nitrosloučenin v závislosti na pH. Azosloučeniny, azoxysloučeniny a hydrazolátky. Nitrily a 
isonitrily, struktura a příprava. Hydrolýza nitrilů, isonitrilová zkouška. 9. Organokovové sloučeniny, 
chem. názvosloví. Vliv kovu na chemické vlastnosti sloučeniny. Základní představitelé 
organokovových sloučenin a jejich reaktivita a využití v organické syntéze. 10. Karbonylové 
sloučeniny. Charakterizace karbonylu, nukleofilní adice, reakce s kyslíkatými, dusíkatými a uhlíkatými 
nukleofily. Vliv karbonylu na uhlíkatý zbytek a využití v organické syntéze. Základní jmenné reakce 
s využitím karbonylových sloučenin. Oxidace a redukce aldehydů a ketonů. 11. Sacharidy (aldosy, 
ketosy, triosy, tetrosy, pentosy, hexosy) jejich názvosloví, cyklické formy, mutarotace. Reaktivita 
karbonylu a hydroxyskupin. Produkty oxidace a redukce sacharidů, amino a deoxysacharidy. 
Disacharidy a jejich struktura, redukující a neredukující disacharidy. Polysacharidy - homo a 
heteropolysacharidy, základní představitelé. 12. Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické 
vlastnosti. Vliv uhlíkatého zbytku a substituce na kyselost. Esterifikace. Funkční deriváty 
karboxylových kyselin (estery, halogenidy, anhydridy, amidy), jejich příprava a srovnání jejich 
vlastností a z toho vycházející využití v organické syntéze. Tuky a jejich struktura, zmýdelnění. 
Substituční deriváty karboxylových kyselin (hydroxykyseliny-laktony, laktidy, aminokyseliny-laktamy, 
halogenkyseliny, ketokyseliny). 13. Deriváty kyseliny uhličité, jejich klasifikace a základní typy, jejich 
reaktivita. Steroidy. Struktura steroidů, napojení kruhů, číslování, řady steroidů. Steroly (struktura 
cholesterolu), žlučové kyseliny, steroidní hormony (mužské, ženské-estrogeny a gestageny, zásadní 
rozdíly ve struktuře a v účincích), kardiotonické steroidy. 14. Heterocyklické sloučeniny. Struktura a 
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systematické názvosloví heterocyklických sloučenin. Elektronová struktura a vliv na chemické 
vlastnosti. Pyrrol, thiofen a furan, srovnání jejich chemických vlastností. Struktura pyrrolových a 
žlučových barviv. Indol, indoxyl, indigo (struktura). Imidazol, pyrazol, thiazol, oxazol - jejich základní 
chemická charakteristika. Pyridin, struktura a chemické vlastnosti. Pyridinové soli a pyridinium oxid. 
Chinolin a isochinolin. Pyryliové soli, flavyliové soli, kumarin, chromon, flavony - struktura a výskyt. 
Pyrazin, pzrimidin (báze nukleových kyselin), pyridazin - struktura. Puriny (základní představitelé, báze 
nukleových kyselin). Pteriny ( struktura ). Literatura: J. McMurry: Organic Chemistry, 5th Edition, 
Brooks/ Cole, Thomson Learning 2000 J. Clayden, N. Greeves, S. Wothers: Organic Chemistry, Oxford 
University Press 2001 P. Hrnčiar: Organická chémia, SPN, Bratislava 1990 O. Červinka, V. Dědek, M. 
Ferles: Organická chemie, SNTL, Praha 1980 O. Červinka, V. Dědek, M. Ferles: Chemie organických 
sloučenin, SNTL, 1985 M. Potáček, S. Janků, E. Nováček: Organická chemie. Příručka řešených 
příkladů. Vydavatelství MU Brno, 1997. 

Výukové metody: přednášky s demonstrací přednášených jevů na vybraných příkladech  
Metody hodnocení: Přednáška s cvičením, kde jsou na praktických případech demonstrovány vykládané jevy  
Literatura:  

 Organická chemie. Edited by John McMurry. Vyd. 1. Praha : Vysoká škola chemicko-technologická v 
Praze, 2007. 1 sv. (rů. ISBN 978-80-7080-637. info  

 J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers. Organic Chemistry. Oxford University Press 2001  
 McMurry, John. Organic chemistry. 4th ed. Pacific Grove : Brooks/Cole publishing company, 1995. 

1243 s. +. ISBN 0-534-23832-7. info  
 Solomons, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York : John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0. info  
 Hrnčiar, Pavol. Organická chémia. 3., preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 

1990. 708 s. ISBN 80-08-00028-7. info  
 Červinka, Otakar. Chemie organických sloučenin. Díl 1. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické 

literatury, 1985. 1131 s. info  
 Chemie organických sloučenin. Díl 2. Edited by Otakar Červinka. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství 

technické literatury, 1987. 1052 s. info  
 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  
 Nováček, Eduard - Potáček, Milan - Janků, Slávka. Laboratorní technika :ke cvičení z metod organické 

chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 80-210-1500-4. info  

C3055 Organická chemie II - seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Milan Potáček CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem speciálního semináře je procvičit na konkrétních příkladech látku probranou na 
přednáškách Organická chemie II a Seminářích Organická chemie II a připravit ke zkoušce.  
Osnova:  

 Odpovídá obsahu přednášky Organická chemie II. 

Výukové metody: seminární forma  
Metody hodnocení: písemný test  
Literatura:  

 Potáček, Milan - Mazal, Ctibor - Janků, Slávka. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 Potáček, Milan - Janků, Slávka - Nováček, Eduard. Organická chemie :příručka řešených příkladů. 1. 
vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 80-210-1672-8. info  

C3100 Analytická chemie I 
Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Systematický výklad základních principů analytické chemie - kurs zahrnuje kvalitativní a 
kvantitativní analýzu (vážková a odměrná). Na základě získaných informací pak student bude schopen pochopit 
její základní principy. Analýzou problému s využitím svých dosažených znalostí pak bude navrhovat jeho řešení.  
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Osnova:  

 1. Úvod do předmětu analytická chemie. Definice základních pojmů. Definice analytické chemie a její 
postavení v chemii a společnosti. Pojmy: vzorek, analyt, matrice, citlivost metody. Standardy a 
referenční materiály. Vzorkování, analytické metody a postupy. Základy správné laboratorní praxe 
(SLP) a vyhodnocení analys. Směrodatná odchylka analysy a její stanovení. Statistické vyhodnocení 
analytických výsledků - Gaussův, Studentův a Dean-Dixonův přístup. Definice a parametry pro 
přesnost a správnost analytické metody. Vylučování odlehlých výsledků. 

 Teoretické základy 
 2. Protolytické reakce ve vodném prostředí : kyseliny, báze, voda jako rozpouštědlo, autoprotolýza 

rozpouštědla, konstanty, bilance koncentrace vodíkových iontů v roztoku kyselin, bazí a solí, základy 
grafického popisu acidobazických rovnováh. 

 3. Komplexotvorné rovnováhy : stupňovitá tvorba komplexů v roztocích, grafický a numerický popis 
komplexotvorných rovnováh, rovnovážné konstanty a konstanty stability, příklady komplexotvorných 
rovnováh (komplexy amoniaku, CN-, SCN- , I- ), hydrolýza kationtů a aniontů, cheláty kovů a nekovů, 
organická analytická činidla. Vedlejší rovnováhy v roztocích, podmíněné konstanty stability a jejich 
analytický význam. 

 4. Analytické reakce za vzniku sraženin : rozpustnost a součin rozpustnosti - idealizace a realita, 
podmíněný součin rozpustnosti - vliv vedlejších reakcí v roztoku, substituční srážení, konverze 
sraženin, příklady málo rozpustných hydroxidů, sulfidů, síranů, halogenidů, chromanů, štavelanů, 8-
hydroxychinolinátů, aj. 

 5. Analytické využití redoxních rovnováh : popis redoxních reakcí, jejich různé typy, standardní a 
podmíněný potenciál, vlivy vzniku sraženiny a komplexů v roztoku, vliv pH, redoxní disproporcionace, 
příklady oxidovadel a redukovadel ve vodném prostředí. 

 Principy kvalitativní chemické analýzy (anorganické). 
 6. Skupinové a selektivní reakce, důkazuschopnost. Příklady skupinových činidel srážecích, skupinové 

redukce a oxidace, skupinová charakteristika aniontů. Selektivní činidla, původ analytické selektivity. 
Význam maskování iontů prvků, maskovací činidla. 

 Vážková analýza (Gravimetrie). 
 7. Pochody při vzniku sraženiny a jejich vliv na gravimetrickou analýzu; kontaminace sraženin, 

pochody na sraženinách; analytické váhy a vážení; některé základní operace v gravimetrii: filtrace a 
promývání sraženin, sušení, žíhání; termogravimetrie sraženin; příklady gravimetrických postupů : 
metody na bázi sraženin AgCl a BaSO4, metody na bázi hydroxidů; stanovení SiO2; organická činidla 
v gravimetrii; srážení z homogenních roztoků; gravimetrické výpočty; chyby gravimetrických výpočtů. 

 Titrační metody (roztoková volumetrie). 
 8. Rozdělení titrací; výklad titračních křivek všech typů titrací, vztah mezi inflexním bodem (konec 

titrace) a ekvivalenčním bodem; strmost a tlumivé oblasti křiveků titrační výpočty; primární standardy 
ve volumetrii; vyhodnocení charakteristických bodů na křivkách. Základní operace a pomůcky ve 
volumetrii. 

 9. Srážecí titrace. Výklad titračních křivek; odhad hodnoty ekvivalenčního bodu, problémy s indikací 
ekvivalenčního bodu; titrační roztoky a primární standardy; původ titračních chyb. Argentometrické 
titrace: titrační křivky a jejich interpretace, interpretace logaritmických diagramů při srážení AgCl, 
AgBr, AgI, Ag2CrO4; titrační křivky směsí Cl-, Br-, I-; titrační chyby pro jednotlivé ekvivalenční 
body; stanovení Ag+ roztokem NaCl bez indikátoru; titrace v přítomnosti chromanu jako indikátoru; 
titrace v přítomnosti adsorpčních inikátorů; titrace Ag+ roztokem SCN- a nepřímé stanovení Br-, I-, 
SCN-; argentometrická titrace v přítomnosti redoxního indikátoru; titrace jodidu roztokem Ag+ 
v přítomnosti I2 + škrobu. Titrace síranu roztokem Ba(ClO4)2 na indikátor sulfonazo III. 

 10. Acidobazické titrace. Výklad titrační křivky, charakteristické oblasti, výpočet pH ekvivalenčního 
bodu. Titrační křivky silných a slabých kyselin a zásadů acidobazické tlumivé roztoky, kapacita 
(tlumivý index) a vymezení pH tlumivého systému; vhodné tlumivé roztoky pro různé pH oblasti; 
jednobarevné a dvoubarevné indikátory ekvivalenčního bodu; vliv různých faktorů na funkční oblast 
indikátoru; univerzální indikátor, směsné a fluorescenční indikátory. Příklady alkalimetrických titrací: 
stanovení silných, slabých, koncentrovaných kyselin, HF, B(OH)3, NH4+, alfa-aminokyselin; titrace 
vícesytných kyselin; tlumivá kapacita hydrogensoli; stanovení kyseliny šťavelové a fosforečné; odhady 
pH ekvivalenčního bodu titrací, výpočet chyby acidobazických titrací. 

 11. Komplexometrické titrace. Požadavky na komplexotvornou reakci pro titrační účely. 
Argentometrická titrace CN- : výklad titrační křivky, problémy s vyhodnocením ekvivalenčního bodu 
(Liebig, Denigés) Merkurimetrické stanovení halogenidu, SCN-, CN- : výklad titrační křivky, indikace 
ekvivalenčního bodu titrace nitroprussidem a difenylkarbohydrazonem. Stanovení Hg2+ roztokem 
SCN-. Chelatometrická titrace: přehled běžných chelátotvorných činidel, EDTA - titrace; výklad 
titračních křivek a určování charakteristických oblastí křivek; vliv podmíněné stability chelátů na 
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křivky; rozpětí titračního skoku a strmost titračních křivek; kriteria pro volbu vhodného pH při titraci; 
indikátory ekvivalenčního bodu, metalochromní indikátory a jejich funkční přechody; mechanismus 
indikace ekvivalenčního bodu u běžných indikátorů (eriochromčerň T, murexid, fluorexon); příklady 
EDTA titrací: stanovení Mg(II) a Ca(II), stanovení tvrdosti vody; EDTA titrace s použitím indikátoru 
xylenolová oranž; možnosti simultánních titrací dvou kovových iontů; titrační roztoky; standardizace; 
chyby chelatometrické titrace. 

 12. Redoxní titrace. Výklad titrační křivky, charakteristické oblasti, výpočet potenciálu ekvivalenčního 
bodu, podmínky pro kvantitativní průběh titrace; výběr vhodných dílčích redoxních soustav 
z normálních redoxních potenciálů a rovnovážné konstanty spřažené redoxní soustavy; primární titrační 
standardy, vratné a nevratné redoxní inidkátory, výklad reakčního mechanismu redoxních indikátorů, 
primární standardy titrační, výpočet chyby redoxních titrací. Oxidimetrie roztokem KMnO4 v kyselém 
prostředí : stupňová redukce manganistanu, kinetika redukce, autokatalýza Mn(II) a vliv prostředí; 
stanovení kyseliny šťavelové, šťavelanu, Ca(II), Fe(II), peroxidu vodíku. Oxidimetrie roztokem 
KMnO4 ve slabě kyselém a alkalickém prostředí : stanovení Mn(II). Oxidimetrie roztokem jodu: 
mechanismus indikace ekvivalenčního bodu, stanovení siřičitanu, SO2, H2S, As(III), formaldehydu. 
Oxidace I- na jod a jeho titrace thiosíranem : stanovení peroxidu vodíku, kyslíku ve vodě, Cu(II), 
Mn(II), chromanu, halogenu, aktivního chloru. Analytické využití soustavy jodičnanu + jodid. 
Amplifikační reakce. Oxidimetrie roztokem Ce(IV): indikace ekvivalenčního bod; stanovení Fe(II), 
peroxidu vodíku, I- , kyseliny šťavelové, As(III). Oxidimetrie roztokem K2Cr2O7 : indikace 
ekvivalenčního bodu, stanovení Fe(II), ethanolu v krvi. Oxidimetrie roztokem KBrO3: indikace 
ekvivalenčního bodu; stanovení As(III), Sb(III), organických sloučenin; nepřímé stanovení hliníku 
v chelátech s 8-hydroxychinolinem. Reduktometrické titrace (např. titanometrie). 

Výukové metody: Teoretická příprava  
Metody hodnocení: 2 hodinová přednáška kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)  
Literatura:  

 Sommer L., Základy analytické chemie I, VUTium Brno 1998.  
 Sommer, Lumír. Teoretické základy analytické chemie. I. Brno : Vysoké učení technické, 1995. info  
 Holzbecher, Záviš - Churáček, Jaroslav. Analytická chemie [Holzbecher, 1987]. 1. vyd. Praha : Státní 

nakladatelství technické literatury, 1987. 663 s. 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  

 Harris, Daniel C. Quantitative chemical analysis. 4th ed. New York : W.H. Freeman, 1995. xix, 837 s. 
ISBN 0-7167-2508-8. info  

 Skoog, Douglas A. Fundamentals of analytical chemistry. 8th ed. Belmont, Calif. : Brooks/Cole, 2004. 
1 sv. (rů. ISBN 0-534-41796-5. info  

 Christian, Gary D. Analytical chemistry. 6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2003. xix, 828 s. 
ISBN 0-471-21472-8. info  

 Schwedt Georg, The Essential Guide to Analytical Chemistry, Wiley 1999.  
 Enke Ch., The Art and Science of Chemical Analysis, Wiley New York 2001  
 Okáč, Arnošt. Analytická chemie kvalitativní. 3. dopl. vyd. Praha : Academia, nakladatelství 

Československé akademie věd, 1966. 573 s. info  
 Šenkýř, Jaroslav. Kvantitativní analýza :pracovní návody pro základní cvičení. 1. vyd. Brno : 

Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 44 s. ISBN 80-210-1214-5. info  
 Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info  
 Jančářová, Irena - Jančář, Luděk. Základní chemické výpočty. Brno : MZLU, 2005. 116 s. ISBN 80-

7157-575-5. info  
 Šenkýř, Jaroslav. Kvalitativní analýza :vybrané postupy k důkazu iontů. 2. vyd. Brno : Vydavatelství 

Masarykovy univerzity, 1995. 76 s. ISBN 80-210-1172-6. info  

C3110 Analytická chemie I - seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc., Mgr. Tomáš Vaculovič Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním úkolem je procvičování znalostí z předmětu ANALYTICKÁ CHEMIE I (C3100), 
které jsou aplikovány na řešením příkladů, které jsou analogické pro písemnou část zkoušky ANALYTICKÁ 
CHEMIE I (C3100).  
Osnova:  
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 viz ANALYTICKÁ CHEMIE I (C3100) 

Výukové metody: seminář  
Metody hodnocení: aktivní účast domácí příprava během semestru - testové prověřování znalostí zavěrečný test  
Literatura:  

 Vláčil, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. 4. přeprac. a rozš. vyd.,. Praha : 
INFORMATORIUM, 1991. 451 s. ISBN 80-85427-04-4. info  

 Vláčil, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy [Vláčil, 1983]. 3. přeprac. a dopl. vyd. 
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 427 s. info  

 Kotuček M., Skopalová J., Příklady z analytické chemie, Vydavatelství UniverzityPalackého Olomouc 
1997  

C3120 Analytická chemie - praktikum 
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D., Mgr. Petr Táborský Ph.D.  
Rozsah: 0/0/2. 2 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámení studentů se základními procesy v analytické chemii. Náplní 
laboratorního cvičení je praktické výuka základních chemických operací v analytické laboratoři a klasických 
metod chemické analýzy (gravimetrie, volumetrie). Na základě získaných informací a analýzou problémů 
zadaných ve cvičení pak bude schopen navrhovat řešení analogických problémů v praxi.  
Osnova:  

 KVALITATIVNÍ ANALÝZA 
 1. Analytické reakce Li(I), Na(I), K(I), NH4+, Mg(II), Ca(II), Sr(II), Ba(II), Ag(I), Pb(II), Hg(II). 

Oddělení těžkých kovů při důkazu kationtů alkalických kovů a kovů alkalických zemin. Plamenové 
reakce. Posloupnost rozpustnosti solí a hydroxidů Ca(II), Sr(II) a Ba(II). Orientace ve vzorku 
vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4). 

 2. Analytické reakce Cu(II), Cd(II), Bi(III), Al(III), Cr(III), Fe(III), Fe(II), Mn(II), Zn(II), Co(II), Ni(II). 
Orientace ve vzorku vybranými skupinovými činidly (HCl, H2SO4, H2S, NH3, NaOH, CH3COONa). 

 3. Analytické reakce síranů, siřičitanů, thiosíranů, fluoridů, křemičitanů, chromanů, fosforečnanů, 
arseničnanů, arsenitanů, boritanů, uhličitanů, chloridů, bromidů, jodidů, thiokyanatanů, 
hydrogensulfidů, dusitanů, dusičnanů, chloristanů. BaCl2, SrCl2, CaCl2, AgNO3 jako skupinová 
srážecí činidla. Redoxní skupinové reakce aniontů (KMnO4, I2, HI). 

 KVANTITATIVNÍ ANALÝZA 
 4. GRAVIMETRIE: Stanovení Fe jako Fe2O3. Alternativní úloha: Stanovení Al jako Al2O3. 
 5. ACIDOBAZICKÉ TITRACE: Alkalimetrie. a) Standardizace 0,1 M NaOH na dihydrát kyseliny 

šťavelové (na fft i mo s CaCl2). b) Stanovení kyseliny octové. c) Stanovení kyseliny fosforečné. d) 
Stanovení kyseliny octové ve vzorku obchodního octa. 

 6. ACIDOBAZICKÉ TITRACE: Acidimetrie. a) Standardizace 0,1 M HCl na uhličitan sodný. b) 
Stanovení amoniaku. b) Stanovení uhličitanu sodného v technickém louhu. d) Stanovení nerozpustného 
uhličitanu. e) Stanovení nerozpustných uhličitanů ve směsích. 

 7. CHELATOMETRICKÉ TITRACE: a) Standardizace 0,05 M EDTA na dusičnan olovnatý. b) 
Stanovení Ni(II). c) Stanovení Ca(II) a Mg(II) ve směsi. d) Stanovení tvrdosti vody. e) 
Spektrofotometrické stanovení tvrdosti vody. 

 8. REDOXNÍ TITRACE: Jodometrie. a) Standardizace 0,05 M Na2S2O3 na KIO3. b) Stanovení 
rozpuštěného kyslíku ve vodách podle Winklera. c) Stanovení kyseliny askorbové v tabletách. d) 
Spektrofotometrické stanovení kyseliny askorbové. 

 9. REDOXNÍ TITRACE: Manganometrie. a) Standardizace 0,02 M KMnO4 na H2C2O4.2H2O. b) 
Manganometrické stanovení dusitanů. c) Manganometrické stanovení peroxidu vodíku. d) Jodometrické 
stanovení peroxidu vodíku. 

 10. ANALYTICKÁ CHEMIE ŽELEZA A JEHO SPECIAČNÍ ANALÝZA: a) Analýza složení 
Mohrovy soli. b) Bichromatometrické stanovení železa v tabletách c) Speciační analýza Fe2+ a Fe3+ 
(manganometrické, chelatometrické a spektrofotometrické stanovení). 

 11. CHEMOMETRICKÉ TESTOVÁNÍ METOD CHEMICKÉ ANALÝZY: a) Příprava vzorku. b) 
Jodometrické stanovení Cu(II). c) Chelatometrické stanovení Cu(II). d) Alkalimetrické stanovení H+. e) 
Spektrofotometrické stanovení Cu2+. f) Spektrofotometrické stanovení pH roztoku 

 12. SRÁŽECÍ TITRACE: Argentometrie. a) Standardizace odměrného roztoku AgNO3. b) Sestrojení 
kalibračních křivky pro chroman a fluorescein. c) Chemometrické testování způsobu indikace 
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ekvivalenčního bodu. d) Stanovení obsahu chloridů ve vzorku pitné vody. e) Stanovení vzorku 
halogenidu. f) Turbidimetrické stanovení chloridů ve vzorku pitné vody. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: aktivní účast - vypracování protokolů domácí příprava během semestru - testové 
prověřování znalostí zavěrečný test  
Literatura:  

 Lubal P., Šenkýř J., Kvalitativní a kvantitativní analýza. Vybrané postupy pro základní cvičení z 
analytické chemie - elektronická Beta verze, Brno 2008.  

 Šenkýř, Jaroslav. Kvalitativní analýza :vybrané postupy k důkazu iontů. 2. vyd. Brno : Vydavatelství 
Masarykovy univerzity, 1995. 76 s. ISBN 80-210-1172-6. info  

 Šenkýř, Jaroslav. Kvantitativní analýza :pracovní návody pro základní cvičení. 1. vyd. Brno : 
Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1995. 44 s. ISBN 80-210-1214-5. info  

 Kotuček M., Skopalová J., Příklady z analytické chemie, Vydavatelství UniverzityPalackého Olomouc 
1997  

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).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

neurčeno  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 
ISBN 0-19-850101-3. info  

 http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh/  
 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  

C3181 Biochemie I 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Základní vlastnosti živé hmoty, aminokyseliny, cukry, lipidy, bílkoviny, nukleové kyseliny. 
Enzymy a koenzymy, jejich vlastnosti, struktura, aktivní centrum. Termodynamika. Základy enzymové kinetiky, 
inhibice, allosterie. Regulace enzymové aktivity.  
Osnova:  

 1. Aminokyseliny, jejich vzorce, acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod, optická aktivita, AK 
nebílkovinné, esenciální, metody stanovení AK, chromatografie IEC, na reverzní fázi, důkaz 
aminokyselin 2. Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvarterní struktura, 
supersekundární struktura, alfa-šroubovice, beta-struktura, skládaný list, 3. Nerepetitivní struktury, 
kolagen, metody stanovení primární a sekundární struktury, hydropatie, souvislost mezi primární a 
sekundární strukturou, vazby stabilizující sekundární strukturu. 4. Sacharidy. pentosy, hexosy, aldosy, 
ketosy, vzorce nejdůležitějších sacharidů, chemické reakce (oxidace, redukce, alkylace, acylace), 
anomery, konformace sacharidů, metody stanovení sacharidů. 5.-Glykosidy, glykosidová vazba a její 
vlastnosti, disacharidy, homopolysacharidy (škrob, celulosa, glykogen, chitin), heteropolysacharidy 
(proteoglykany, glykoproteiny, k. hyaluronová, chondroitinsulfát, peptidoglykany), 6. Lipidy, 
acylglyceroly, mastné kyseliny, glycerofosfolipidy, plasmalogeny, sfingolipidy, steroidy (cholesterol, 
jeho syntéza, konformace, žlučové kyseliny, vitamin D), karotenoidy, liproteiny. 7. Nukleové kyseliny, 
baze a jejich tautomerní formy, nukleosidy, nukleotidy, neobvyklé baze (xanthin, hypoxanthin, apod.), 
UV spektra bazí, primární struktura 8. DNA, RNA, typy šroubovice DNA, superhelikální struktura, 
vazby stabilizují sekundární strukturu DNA, denaturace a renaturace DNA, hybridní struktury, metody 
stanovení sekvence DNA (Maxam-Gilbertova metoda). 9. Termodynamika enzymových reakcí, 
spřažené reakce, makroergické vazby. reakční kinetika, enzymy jako biokatalyzátory. aktivní místo, 
katalytické místo, kofaktory, koenzymy a prostetické skupiny, mechanismus působení serinových 
proteináz, rozdělení enzymů a jejich třídy (umět zařadit do hlavních skupin). 10. Koenzymy a vitaminy: 
nikotinamid a NAD, flaviny, ATP, AMP, cAMP, biotin, thiamin, koenzym A, lipoát, kooperace 
koenzymů při oxidační dekarboxylaci oxokyselin, kys. listová, 11. Pyridoxalfosfát, vit B12, 
metaloporfyriny (cytochromy, hem), jejich syntéza a vlastnosti, železosirné proteiny, vitamin C, 
lipofilní vitaminy (A, D3, K, esenciální mastné kyseliny) a jejich role. 12. Rovnice Michaelise-
Mentenové, metody stanovení Km a VL, číslo přeměny, aktivita enzymu, konstanta specifity. 

Výukové metody: Základní přednáška 2h, doplněná seminářem 1h.  
Metody hodnocení: Závěrečný test skládající se z obvykle 7 otázek, suma dosažitelných bodů je obvykle 100. 
Úspěšné zvládnutí předpokládá zisk alespoň 51%.  
Literatura:  

povinná literatura  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha : Victoria 
Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  

doporučená literatura  

 Voet, Donald - Voet, Judith G. Biochemistry. 4th ed. : John Wiley & Sons, 2010. 1408 s. 
ISBN 9780470570951. info  

 Vodrážka, Zdeněk. Biochemie. 2., opr. vyd. Praha : Academia, 2002. [506] s. ISBN 9788020006004. 
info  

 Mikeš - Základní pojmy z biochemie II  
 Lodish, Harvey F. Molecular cell biology. 6th ed. New York, N.Y. : W.H. Freeman and Company, 

2008. xxxvii, 11. ISBN 978-0-7167-7601. info  

C3190 Biochemie I - seminář 
Vyučující: Mgr. Pavel Bouchal Ph.D., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu by studenti měli rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie I: 
Struktuře, vlastnostem a funkci základních složek živých systémů (aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin, 
sacharidy, lipidy), měli by být schopni provádět základní termodynamické výpočty a rozumět základům 
enzymologie.  
Osnova:  
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 1. Úvod. 2-4. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. 5. Test I. 6. Sacharidy. 7. Lipidy a fosfolipidy. 8. 
Nukleové kyseliny. 9. Test II. 10. Termodynamika enzymových reakcí. 11. Enzymy, enzymová 
kinetika. 12. Test III. 

Výukové metody: Seminář: Diskuse učitele se studenty nad probíranou problematikou, procvičování, výpočty.  
Metody hodnocení: Tolerována je jedna absence, delší nepřítomnost z důvodu nemoci je třeba omluvit 
prostřednictvím studijního oddělení. Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných 
testech (>50 % bodů). Opravné termíny zápočtu jsou založeny na testu z učiva celého předmětu.  
Literatura:  

 Mikeš, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno, 1993. 26 s. ISBN 80-210-0637-4. info  

C3200 Chemická literatura 
Vyučující: doc. RNDr. Ctibor Mazal CSc., doc. Mgr. Marek Nečas Ph.D., doc. RNDr. Petr Skládal 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  
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C3700 Jakost v analytické laboratoři 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 1/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se způsoby vyjadřování jakosti, jejího sledování a řízení.  
Osnova:  

 1. základy statistiky 2. testování hypotéz, ANOVA 3. zásady správného měření 4. chemická metrologie 
5. kalibrace 6. referenční materiály 7. validace analytických metod 8. vzorkování 9. nejistoty 10. 
návaznost chemických měření 11. jakost a její řízení 12. regulační diagramy 13. vnitřní kontrola 
laboratoře, mezilaboratorní zkoušky 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, teorie je probírána v přímé spojitosti s praktickými 
příklady, praktické úlohy jsou řešeny na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná zkouška, ústní zkouška, samostatné práce ve cvičení  
Literatura:  

 Suchánek, Miroslav - Plzák, Zbyněk - Šubrt, Pavel - Koruna, Ivan. KVALIMETRIE 7. Validace 
analytických metod. Praha : EURACHEM-ČR, 1997. 137 s. ISBN 80-901868-2-3. info  

C3705 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu budou studenti schopni: - porozumět principům GLP a nutnosti jejich 
dodržování pro zajištění kvality výsledků; - pracovat s příslušnými normami; - diskutovat organizace laboratoře 
a podmínky práce, akreditace zkušebních laboratoří a zkoušení jejich způsobilosti; - objasnit validaci zařízení, 
analytického systému a analytických metod; - vysvětlit provozní charakteristiky metod a hodnocením výsledků 
analýz; - realizovat správně odběry vzorků včetně základních technik odběru z homogenních a nehomogenních 
objektů; - navrhovat a vyhodnocovat vzorkovací plán ; - zpracovávat experimentální data; - chápat a vysvětlit 
potřebu GLP v praxi.  
Osnova:  

 1. základy statistiky. 2. testování hypotéz, ANOVA. 3. chemická metrologie. 4. kalibrace. 5. referenční 
materiály. 6. vzorkování. 7. nejistoty. 8. návaznost chemických měření. 9. regulační diagramy. 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

 Suchánek, Miroslav - Plzák, Zbyněk - Šubrt, Pavel - Koruna, Ivan. KVALIMETRIE 7. Validace 
analytických metod. Praha : EURACHEM-ČR, 1997. 137 s. ISBN 80-901868-2-3. info  

C3706 Správná laboratorní praxe v chemické laboratoři - cvičení 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je naučit studenty zpracovávat experimentální data s využitím PC.  
Osnova:  

 1. Seznámení s programem STATISTICA. 2. Seznámení s programem QC Expert. 3.-4. Základy 
statistiky. 5. Testování hypotéz. 6. ANOVA. 7.-8. Kalibrace. 9. Vzorkování. 10.-11. Nejistoty. 12. 
Regulační diagramy. 

Výukové metody: V rámci cvičení jsou řešeny praktické úlohy na PC.  
Metody hodnocení: samostatné práce na PC  
Literatura:  

 Suchánek, Miroslav - Plzák, Zbyněk - Šubrt, Pavel - Koruna, Ivan. KVALIMETRIE 7. Validace 
analytických metod. Praha : EURACHEM-ČR, 1997. 137 s. ISBN 80-901868-2-3. info  
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C4020 Pokročilá fyzikální chemie 
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: 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: 50-44; B: 43-39; C: 38-
34; D: 33-29; E: 28-24; F: 23-0 bodů; P: 50-19; N: 18-0 bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 Atkins, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 
1998. 1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

neurčeno  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. 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.  
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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).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. 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  

C4050 Analytická chemie II 
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Systematický výklad základních principů instrumentální analytické chemie - kurs zahrnuje 
instrumentální analýzu (elektroanalytické, optické a separační metody). Na základě získaných informací pak 
student bude schopen pochopit základní principy instrumentální analýzy. Analýzou problému s využitím svých 
dosažených znalostí pak bude navrhovat jeho řešení.  
Osnova:  

 1. Úvod do předmětu instrumentální analytická chemie. Hodnocení výsledků analýz - statistika a 
základy SLP (GLP). Fyzikální vlastnosti a analytický signál, vztah analytického signálu ke koncentraci, 
kalibrační křivky a jejich vyhodnocování, standardizace u relativních fyzikálních metod. Parametry 
analytické metody (mez detekce a stanovitelnosti, citlivost, robustnost, přesnost, správnost, aj.). 
Referenční materiál, kruhový test. 

 2. Vybrané elektroanalytické metody. Potenciometrické metody (při nulové intenzitě proudu) - základní 
definice a pojmy. Indikační a referentní elektrody, iontově selektivní elektrody (ISE), skleněná 
elektroda. Měření pH. Potenciometrická indikace průběhu titrací a ekvivalenčního bodu. Acidobazické, 
redoxní, srážecí, komplexometrické titrace s potenciometrickou indikací. Potenciometrické 
vyhodnocení ekvivalenčního bodu (př. Granova linearizace titračních křivek). 

 3. Konduktometrické metody - základní definice a pojmy. Přímá konduktometrie, využití při 
konduktometrickém stanovení ekvivalenčního bodu (př. Acidobazické a srážecí titrace). 4. 
Elektrogravimetrie, coulometrie - základní definice a pojmy. Polarizační křivky, vylučovací proud, 
Faradayův proud. Elektrolýza při konstantním potenciálu a při konstantní intenzitě proudu. 
Elektrolytické dělení kovů, stanovení mědi a stříbra. Výpočty oblastí vylučovacích potenciálů a 
kvantitativnosti vyloučení kovu, příklady stanovení. Coulometrie při konstatním potenciálu, 
coulometrie při konstantním proudu. Coulometrické titrace (absolutní titrační metody). 

 4. Voltametrie, polarografie - základní definice a pojmy. Polarografická analýza (kvalitativní a 
kvantitativní analýza). Příklady využití a stanovení. Amperometrické, biamperometrické a 
bipotenciometrické titrace. Karl-Fischerovo stanovení vody. 

 5. Vybrané optické analytické metody. Úvod - popis elektromagnetického záření, základní definice a 
pojmy, vztahy (př. Bouger - Lambert-Beerův zákon), příčiny absorpce a emise záření. Dělení optických 
analytických metod. Pro každou techniku nutno znát zdroje záření, disperzní prvky, detektory, 
metodiku. 
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 6. Molekulová absorpční spektroskopie (UV, VIS, IR). Luminiscenční metody. Molekulová rozptylová 
spektroskopie (turbidimetrie a nefelometrie). 

 7. Atomová absorpční a emisní spektroskopie. 
 8. Vybrané separační metody. Kapalinová extrakce - základní pojmy a definice. Extrakční rovnováhy 

v dvoufázovém systému. Extrakce solvátů, ionizovaných a neionizovaných sloučenin. Analytické 
využití ionexů - základní pojmy a definice. Pevné a kapalné ionexy, charakteristika, vztahy a příklady 
analytického použití. 

 9. Chromatografie na tenké vrstvě sorbentu (tenkovrstvá, papírová) - princip a příklady, příklady 
použití. Analýza plynů - klasická (princip a příklady použití), plynová chromatografie (teorie, základy 
instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, příklady analytického použití). 

 10. HLPC - vysokoúčinná kapalinová chromatografie (teorie, základy instrumentace, kvalitativní a 
kvantitativní charakteristiky, příklady analytického použití). 11. Elektromigrační metody (zonální 
elektroforéza, elektroforéza na nosičích a izotachoforéza) - základní definice a pojmy, dělení metodik, 
základy instrumentace, kvalitativní a kvantitativní charakteristiky, příklady analytického použití. 
Hmotnostní spektrometrie. 

 12. Základy analýzy organických sloučenin. Kvalitativní a kvantitativní charakteristika - obecné 
principy. Elementární analýza, analýza funkčních skupin - příklady, určování čistoty sloučenin, základy 
přístupu při určování struktury organických sloučenin. Stanovení látek ve složitějších směsích. 

Výukové metody: Teoretická příprava  
Metody hodnocení: 2 hodinová přednáška kombinovaná zkouška (písemná a ústní část)  
Literatura:  

 Sommer L a kol., Základy analytické chemie II, VUTium Brno 2000.  
 Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1988. 831 s. info  
 Skoog, Douglas A. Fundamentals of analytical chemistry. 8th ed. Belmont, Calif. : Brooks/Cole, 2004. 

1 sv. (rů. ISBN 0-534-41796-5. info  
 Harris, Daniel C. Quantitative chemical analysis. 7th ed. New York : W. H. Freeman and Company, 

2007. 1 sv. (rů. ISBN 0-7167-7694-4. 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  

 Schwedt, Georg. The essential guide to analytical chemistry. Translated by Brooks Haderlie. 2nd ed. 
Chichester : John Wiley & Sons, 1997. xii, 248 s. ISBN 0-471-97412-9. info  

 Christian, Gary D. Analytical chemistry. 6th ed. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2003. xix, 828 s. 
ISBN 0-471-21472-8. info  

 Enke Ch., The Art and Science of Chemical Analysis, Wiley New York 2001  

C4182 Biochemie II 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Základní metabolické pochody, katabolismus, anabolismus. Glykolysa, Krebsův cyklus, 
repirační řetězec, syntéza a degradace MK, aminokyselin, sacharidů, lipidů, fotosyntéza. Regulace 
metabolických pochodů. Biochemická podstata základních fyziologických procesů.  
Osnova:  

 Biochemie II 1. Odbourávání bílkovin a aminokyselin, rozdělení a význam proteáz, specifita proteas. 
Odbourávání aminokyselin, transaminace, biogenní aminy. Odbourávání jednotlivých aminokyselin 
(zvl. aromatické a esenciální). Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin. 2. Vylučování dusíku, 
význam glutamátdehydrogenasy, glutaminsyntetasy, močovinový cyklus, jeho bilance. Kys. močová. 
Asimilace amoniaku. 3. Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza. Syntéza a odbourání bazí. 
Degradace a syntéza NK. Fosfodiesterasy, palindrom, restrikční endonukleasy. Replikace DNA, 
replikační vidlička, DNA polymerasa. Transkripce DNA a její faktory, mRNA, kodon, souvislost mezi 
strukturou bílkoviny a kodony, reverzní transkripce, struktura tRNA, antikodon, ribosomy, translace, 
posttranslační modifikace. Mutace bodové, inzeční a deleční, Regulace exprese genů u prokaryontů 
(inducibilní, represibilní systém, operon, represor, regulátorový gen) 4. Metabolismus sacharidů, 
štěpení a syntéza polysacharidů (škrob, glykogen). Interkonverse monosacharidů. Přímá oxidace 
glukosy, význam. Pentosový cyklus. Glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická bilance. Substrátová 
fosforylace. Glukoneogeneze, syntéza PEP. Coriho cyklus.Oxidační dekarboxylace pyruvátu. 5. 
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Metabolismus lipidů, odbourání a syntéza tuků a fosfolipidů. Odbourání a syntéza mastných kyselin. 
Ketonické látky. 6. Citrátový cyklus, reakce, význam, energetická bilance. Anabolický význam, 
anaplerotické reakce, glyoxylátový cyklus. 7. Redoxní reakce v biochemii. Respirační řetězec, jeho 
komponenty (cytochromy, ubichinon), struktura komplexů 1-4. Oxidační fosforylace, chemiosmotická 
teorie, protonmotivní síla a transmembránový potenciál. Syntéza ATP, struktura ATPsyntasy. Inhibitory 
respirace a syntézy ATP, rozpojovače, ionofory. Bilance oxidační fosforylace. Alternativní respirace. 
Mikrosomální elektronový transport, cyt P450. Nitrogenasový systém. 8. Fotosyntéza, světelná fáze, 
chlorofyly, struktura fotosyntetického centra, Komponenty přenosu elektronů (cytochromy, chinony, 
plastocyanin, ferredoxin), FS-2, FS-1, mechanismus syntézy ATP. Rovnice světelné fáze a její bilance. 
Temná fáze fotosyntézy (Calvinův cyklus), RUBISCO, mechanismus fixace CO2. 9. Membránový 
transport, usnadněná difuze, aktivní transport, permeasy a iontové kanály. Transport aminokyselin, 
cukrů a iontů. Symport, antiport. Fúze membrán. Struktura a funkce K-Na-ATPasy, laktosový přenašeč, 
struktura K-kanálu. Přenos nervového vzruchu. 10. Principy metabolických regulací, úrovně, 
mechanismy (regulace konečným produktem, energetický náboj. Allosterie, kooperativita, Hillova 
rovnice). Molekulové základy hormonální regulace, hierarchie a struktura. 11. Isoprenoidy, 
karotenoidy, steroidy, (cholesterol, jeho syntéza, konformace, žlučové kyseliny, vitamin D, steroidní 
hormony). Syntéza porfyrinů - hemu, odbourání hemu, regulace. 12. Základní procesy syntézy aromátů 
(šikimátová a polyketidová cesta). Sekundární metabolity, obecné reakce syntézy alkaloidů. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Základní přednáška doplněná seminářem, navazuje základní biochemické praktikum.  
Literatura:  

 Biochemie. Edited by Zdeněk Vodrážka. 2. opr. vyd. Praha : Academia, 1996. 191 s. ISBN 80-200-
0600-1. info  

 Biochemie. Edited by Daniel Voet - Judith G. Voet, Translated by A. Maelicke - W. Müller-E. 
Weinheim : VCH Verlagsgesellschaft, 1992. 1237 s. ISBN 3-527-28242-4. info  

 Šípal, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-
21736-2. info  

 Mikes, V. - Základní pojmy z biochemie  

C4200 Biochemie II - seminář 
Vyučující: Mgr. Pavel Bouchal Ph.D., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Na konci předmětu by student měl rozumět nejdůležitějším tématům kurzu Biochemie II: 
Replikace, transkripce a translace nukleových kyselin. Pochopení průběhu a vzájemných souvislostí 
metabolismu a biosyntézy sacharidů, lipidů, aminokyselin a bílkovin. Struktura a funkce respiračního řetězce, 
průběh fotosyntézy. Termodynamika redoxních reakcí.  
Osnova:  

 Osnova semináře je v časovém souladu s osnovou přednášky Biochemie II: 1. Metabolismus 
aminokyslin a proteinů, močovinový cyklus 2. Biochemie nukleových kyselin 3. Test I. 4. Glykolýza a 
glukoneogeneze 5. Metabolismus a biosyntéza lipidů 6. Citrátový cyklus 7. Test II. 8. Respirační 
řetězec 9. Redoxní reakce 10. Fotosyntéza 11. Test III. 

Výukové metody: Seminář: Diskuse učitele se studenty nad probíranou problematikou, procvičování, výpočty.  
Metody hodnocení: Tolerována je jedna absence, delší nepřítomnost z důvodu nemoci je třeba omluvit 
prostřednictvím studijního oddělení. Zápočet v řádném termínu se uděluje na základě úspěšnosti v průběžných 
testech (>50 %bodů). Opravné termíny zápočtu jsou založeny na testu z učiva celého předmětu.  
Literatura:  

 Mikeš, Vladimír. Úlohy z biochemie. 1. vyd. Brno, 1993. 26 s. ISBN 80-210-0637-4. info  

C4300 Chemie životního prostředí I - Environmentální procesy 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Po absolvování kurzu budou studenti rozumět globálním problémům lidstva a životního 
prostředí. Budou chápat souvislosti mezi strukturou chemických látek, jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi 
a jejich osudem v prostředí a vlivu vlastností prostředí na tento osud. Studenti získají schopnost interpretovat 
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osud chemických látek v prostředí, jejich transport v prostředí, mezifázové přechody, rovnováhy v prostředí a 
transformace chemických látek v abiotických a biotických složkách prostředí.  
Osnova:  

 Koncepce výuky chemie životního prostředí. Globální problémy lidstva a životního prostředí. Stav ŽP 
v ČR. 

 Chemické látky v prostředí – základní pojmy a definice. 
 Environmentálně nebezpečné chemické látky. Osud chemických látek v prostředí. 
 Složky prostředí, základní charakteristiky. Ekosystémy – definice, vztahy. Biogeochemické cykly – 

základní pojmy. BGC cyklus uhlíku, dusíku, síry, fosforu, mikrobiogenních prvků a toxických kovů. 
Osud chemických látek v prostředí – transport, transformace – základní pojmy a vztahy. 
Environmentální rozhraní a chemická rovnováha. 

 Parametry charakterizující vlastnosti látek a vlastnosti prostředí. Tenze par. Rozpustnost ve vodě. 
Rovnováha organická fáze – voda. Rozdělovací koeficient n-oktanol-voda. Organické kyseliny a báze, 
konstanty acidity a rozdělovací chování. Persistence v prostředí. Chiralita látek. Výskyt chirálních látek 
v prostředí a jejich osud. Vztahy mezi strukturou chemických látek a jejich reaktivitou. 

 Transport chemických látek v prostředí. Transport v ovzduší, ve vodách, půdách a biotě. Difuze. 
Fickovy zákony. Disperze, advekce, depozice, vytěkávání, sedimentace, fázové rozdělení, vymývání, 
biopříjem, eliminace. 

 Abiotické environmentální rovnováhy. Rovnováha vzduch-voda, těkání, Henryho zákon. Rovnováha 
vzduch-aerosol. Rovnováha vzduch-půda. Rovnováha vzduch-biota. Rozdělovací koeficient n-oktanol-
vzduch. Suchá a mokrá atmosférická depozice. Sorpce. Rovnováha voda-tuhá fáze (sediment, 
suspendované sedimenty, půda). Vymývání půd, odnos půd. 

 Biotické environmentální rovnováhy. Bioakumulace. Bioobohacování, příjem potravou, příjem ze 
sedimentů, kombinovaný příjem z vody, potravy a sedimentů. Akumulace v terestrických rostlinách, 
příjem kořeny, foliární příjem. Akumulace v terestrických bezobratlých. Abiotické transformace 
chemických látek. Nereduktivní chemické reakce zahrnující nukleofilní skupinu. Oxidační a redukční 
reakce. Fotochemické transformační procesy. 

 Biotické transformace chemických látek. Biodegradace, typy biodegradačních reakcí, aerobní 
biodegradace a metabolické mechanismy, anaerobní biodegradace, kinetika biodegradace. 
Biotransformace, vlivy biotransformací na xenobiotika, fáze biotransformačních procesů. 

 Účinky chemických látek. Přehled, mechanismy. 
 Modely distribuce chemických látek v prostředí. 
 Environmentání databáze a informační systémy. Integrovaný registr znečištění. 
 Mezinárodní úmluvy a aktivity zaměřené na chemické látky v prostředí. 
 Nové přístupy v chemii. Zelená chemie, chemie pro udržitelný rozvoj. 
 Koncepční přístupy v environmentální analytické chemii, význam odběrů vzorků, ultrastopová analýza, 

monitoring chemických látek v prostředí. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška  
Literatura:  

 Risk assessment of chemicals :an introduction. Edited by C. J. van Leeuwen - T. G. Vermeire. 2nd ed. 
Dordrecht : Springer, 2007. xxxii, 686. ISBN 978-1-4020-6101. info  

 Environmental chemistry in society. Edited by James M. Beard. Boca Raton : Taylor & Francis, 2009. 
xvii, 345. ISBN 978-1-4200-8025. info  

 Schwarzenbach, René P. - Gschwend, Philip M. - Imboden, Dieter M. Environmental organic 
chemistry. 2nd ed. Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2003. xiii, 1313. ISBN 0-471-35750-2. info  

 Environmental chemistry :fundamentals. Edited by Jorge G. Ibanez. New York, NY : Springer, 2007. 
xviii, 334. ISBN 978-0-387-26061. info  

 The handbook of environmental chemistry. Edited by O. Hutzinger. Berlin : Springer-Verlag,. info  
 Elements of environmental chemistry. Edited by Ronald A. Hites. Hoboken, N.J. : Wiley-Intersicence, 

2007. xiii, 204. ISBN 978-0-471-99815. info  
 Manahan, Stanley E. Environmental chemistry. 8th ed. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2005. 783 s. 

ISBN 1-56670-633-5. info  
 vanLoon, Gary W. - Duffy, Stephen J. Environmental chemistry :a global perspective. 1st publ. Oxford 

: Oxford University Press, 2000. xi, 492 s. ISBN 0-19-856440-6. info  
 Howard, Alan G. Aquatic environmental chemistry. New York : Oxford University Press, 1998. vi, 90 

s. ISBN 0-19-850283-4. info  
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C4310 Chemie životního prostředí II - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich 
znečištění - technosféra, atmosféra 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - charakterizovat vlastnosti jednotlivých složek 
životního prostředí (atmosféra, hydrosféra, pedosféra, biosféra) a kombinovat tuto znalost s výskytem a osudem 
chemických látek v těchto složkách - rozumět problémům souvisejícím s jejich znečišťováním z přírodních i 
antropogenních zdrojů - vysvětlit souvislosti mezi zdroji znečišťování a primárním i sekundárním znečištěním 
jednotlivých složek prostředí - charakterizovat a diskutovat důsledky znečištění pro stav životního prostředí a 
zdraví lidí  
Osnova:  

 Atmosféra – základní charakteristiky – složení, teplotní stratifikace atmosféry, tlak vzduchu, 
energetická bilance, teplota vzduchu, teplotní gradienty. 

 Atmosférické aerosoly, dělení dle skupenství, původu, vzniku, velikosti, účinku, složení. Vlastnosti. 
Mechanismy atmosférického propadu. 

 Znečištění atmosféry, atmosférické reakce, příklady, reakce s OH radikály. 
 Síra v atmosféře, formy výskytu, biogenní a antropogenní sloučeniny. Oxid siřičitý. 
 Dusík v atmosféře, formy výskytu, mechanismus tvorby NOx. 
 Uhlík v atmosféře, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, skleníkový efekt, uhlovodíky v atmosféře. 
 Ozon v atmosféře, význam, vznik a rozklad, vznik ozonu v přízemních vrstvách atmosféry, ozónová 

vrstva a působení UV záření. 
 Fluorovodík, olovo, tuhé částice v atmosféře. Další příklady látek znečišťujících atmosféru. 
 Acidifikace prostředí. Mechanismy okyselování depozice. Vlivy acidifikace na vodu a vodní 

ekosystémy, půdu, vegetaci, lesy, stavby a jiná zařízení a na zdraví člověka. 
 Smogy – fotochemický, redukční. 
 Zákon o čistotě ovzduší, mezinárodní konvence o ochraně ovzduší. 
 Hydrosféra, základní charakteristiky, voda a její vlastnosti, hydrologický cyklus. 
 Senzorické vlastnosti vod, pH vody, vodivost, redox potenciál, rozpustnost ve vodě. 
 Chemické reakce ve vodách, hydrolytické reakce, rovnováhy ve vodách (protolytické, komplexotvorné, 

srážecí, rozpouštěcí, redox) 
 Chemické složení vod, anorganické ionty, tlumivá a neutralizační kapacita, radionuklidy ve vodách, 

organické látky – fenoly, huminové látky. 
 Dnové sedimenty, vznik, rovnováha voda-sediment, sedimentace, sorpce na povrchu sedimentů. 
 Samočistící schopnost vody, kyslíkové poměry v tocích a nádržích, chemická a biochemická spotřeba 

kyslíku. 
 Znečištění vod – primární, sekundární. 
 Typy vod – odpadní, atmosférické, podzemní, povrchové, pitné. 
 Znečištění vod – kovy ve vodách, živiny ve vodách, radioaktivní znečištění, eutrofizace vod, organické 

polutanty ve vodách – fenoly, ropné znečištění, pesticidy, detergenty, halogenderiváty. 
 Pedosféra – vznik půdy, složky půdního systému, humus, genetické horizonty, sorpční kapacita, 

zvětrávání, transport a reakce chemických látek v pedosféře, chemické složení půd. 
 Znečištění půd – primární, sekundární, kovy, živiny, organické polutanty. 
 Biosféra – základní charakteristka, expozice organismů, její důsledky. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška  
Literatura:  

 Stumm, Werner - Morgan, James J. Aquatic chemistry :chemical equilibria and rates in natural waters. 
3rd ed. New York : John Wiley & Sons, 1995. xvi, 1022. ISBN 0-471-51185-4. info  

 J. H. Seinfeld, S.N. Pandis: Atmospheric chemistry and physics. ISBN: 0-471-17816-0  

C4320 Chemie životního prostředí III - Zdroje znečištění, složky prostředí a jejich 
znečištění - hydrosféra, pedosféra, biosféra 
Vyučující: prof. RNDr. Ivan Holoubek CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen charakterizovat do detailů hlavní typy vysoce 
problematických a škodlivých látek v prostředí, především těch, jež jsou nedegradabilní nebo persistentní, mají 
schonost se kumulovat v abiotických a biotických složkách prostředí, mají širokou škálu toxických účinků a 
mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Bude schopen popsat jejich základní vlastnosti, výskyt, zdroje, 
dálkový transport, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti. Student bude schopen popsat a diskutovat 
legislativu a politiku těchto environmentálních polutantů a mezinárodní konvence.  
Osnova:  

 Kontaminace složek životního prostředí – příklady polutantů – základní charakteristiky, zdroje, reakce a 
transport, toxikologické vlastnosti – toxické kovy, volatilní organické látky, detergenty, ftaláty, 
pesticidy. 

 Persistentní organické polutanty – základní vlastnosti, výskyt, zdroje, dálkový transport, toxikologické a 
ekotoxikologické vlastnosti. 

 Mezinárodní konvence. 
 Polycyklické aromatické uhlovodíky. 
 Ftaláty. 
 Halogenované organické sloučeniny – polychlorované benzeny, fenoly a další monoaromatické 

sloučeniny. 
 Chlorované pesticidy. 
 Polychlorované bifenyly. 
 Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. 
 Další typy halogenovaných aromatických sloučenin. 

Výukové metody: Přednášky  
Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška  
Literatura:  

 Toxic metals in soil-plant systems. Edited by Sheila M. Ross. Chichester : John Wiley & Sons, 1994. 
469 s. ISBN 0-471-94279-0. info  

 Siegel, Frederic R. Environmental geochemistry of potentially toxic metals. Berlin : Springer, 2002. xii, 
218 s. ISBN 3-540-42030-4. info  

 Alsberg, Tomas. Persistent organic pollutants and the environment. Solna : Swedish Environmental 
Protection Agency, 1993. 137 s. ISBN 91-620-4246-7. info  

 Trace elements in the environment :biogeochemistry, biotechnology, and bioremediation. Edited by M. 
N. V. Prasad. Boca Raton, Fla. : CRC Press, 2006. 726 s. ISBN 1-56670-685-8. info  

 Holoubek, Ivan - Kočan, Anton - Holoubková, Irena - Kohoutek, Jiří. Perzistentní organické polutanty 
(POPs). 1. vyd. Brno, Czech Republic : TOCOEN s.r.o., 1999. 69 s. TOCOEN REPORT No. 149. info  

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 
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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: 50-44; B: 43-39; C: 38-
34; D: 33-29; E: 28-24; F: 23-0 bodů; P: 50-19; N: 18-0 bodů).  
Literatura:  

doporučená literatura  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 Atkins, P. W. - Paula, Julio de. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford : Oxford University Press, 
2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

neurčeno  

 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. 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  

C5040 Jaderná chemie 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Kurs seznamuje studenty se základy jaderné chemie a některých aplikačních oblastí. Cílem 
předmětu je získání znalostí o atomovém jádře, vlastnostech izotopů (izotopové efekty), typech radioaktivních 
přeměn, kinetice radioaktivních přeměn, ionizujícím záření (vlastnosti, měření, chemické a biologické účinky), 
jaderných reakcích, metodě radioaktivních indikátorů, jaderné štěpné reakci a základech jaderné energetiky. 
Součástí přednášky je exkurze do jaderné elektrárny Dukovany.  
Osnova:  

 1. Atomové jádro Subatomární částice: typy interakcí, mechanismus interakce, silové pole, virtuální 
částice jako kvanta pole. Klasifikace částic. Fundamentální částice. Vlastnosti leptonů a antileptomů, 
leptonové číslo, zákon zachování. Hadrony a antihadrony, kvarky, klasifikace hadronů. Soudržnost 
kvarků v hadronech. Baryonové číslo, zákon zachování. Soudržnost atomového jádra, výklad pomocí 
virtuálních gluonů a pionů, jaderné síly. Potenciálová jáma a bariéra, výška bariéry, tunelový efekt. 
Energetické stavy v potenciálové jámě: hladinový model jádra, kvantové číslo j, schéma energetických 
hladin, počet nukleonů na hladinách, slupky, nukleonové konfigurace jader. Magická čísla a jádra, 
výskyt stabilních nuklidů a izotopů. Spin jádra. Vazebná energie a střední vazebná energie jádra. 
Kapkový model jádra, výpočet vazebné energie a hmotnosti jádra, hladinová stabilizace kapkového 
modelu. Excitace a deexcitace jádra. Tvar jádra, rotační excitace. 2.Vlastnosti izotopů Prvky v přírodě, 
jaderné, chemické a fyzikálně-chemické vlastnosti izotopů, význam izotopových efektů, separační 
faktor. Izotopové efekty v hustotě, při pohybu iontů v magnetickém poli. Plynová centrifuga, izotopový 
efekt v difúzi plynů a ve skupenských přeměnách. Reakce izotopové výměny, výroba těžké vody, 
separace 15N/14N procesem NITROX. Izotopové efekty v reakční rychlosti. 3.Radioaktivní přeměny 
Hmotnostní podmínka, přeměnová energie, zákony zachování, stav jádra po přeměně. Oblast existence 
stabilních a radioaktivních nuklidů. Přeměny beta: výklad pomocí hladinového modelu jádra, 
hmotnostní parabola, přeměna nukleonů a slabá interakce. Přeměna b+, b-, elektronový záchyt (a 
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následné děje): změna kvarkového složení nukleonu, posunové zákony, hmotnostní podmínky, 
přeměnová energie, spektrum emitovaných částic, výběrová pravidla pro změnu spinu a parity. Přeměna 
a: výskyt, přeměnová energie, spektrum emitovaných částic, výklad pomocí tunelového efektu. Procesy 
spojené s deexcitací jádra: emise fotonů (přechody elektrické a magnetické, výběrové pravidlo, 
okamžitá a zpožděná emise, jaderné izomery), vnitřní konverze, emise nukleonů. Samovolné štěpení: 
tunelový efekt, souvislost s kapkovým modelem jádra, aktivační energie, parametr štěpení. Větvené 
přeměny. Odrazová energie (odvození) a chemické následky radioaktivních přeměn, vliv změny 
atomového čísla. 4.Kinetika radioaktivních přeměn Základní zákon radioaktivních přeměn, přeměnová 
konstanta, rychlost přeměny, aktivita, měrná aktivita, jednotky. Časová změna aktivity, poločas 
přeměny, jeho určování z časové změny aktivity, poločas u větvené přeměny. Statistický charakter 
radioaktivní přeměny. Hmotnost radioaktivního nuklidu, určování velmi dlouhých poločasů. Chemické 
chování stopových koncentrací radioaktivních nuklidů. Určování krátkých dob života excitovaných 
hladin. Kinetika hromadění radioaktivního produktu radioaktivní přeměny (odvození). Trvalá 
radioaktivní rovnováha, přehled radioaktivních řad, riziko radonu. Přechodná radioaktivní rovnováha. 
Generátor krátkodobého radioaktivního nuklidu. Přirozená radioaktivita a radioaktivní prvky. 5. 
Ionizující záření Základní pojmy: ionizace, excitace, absorpce a dosah záření, sdělování energie,změny 
energie a toku záření při průchodu látkou. Dávka záření, dávkový příkon, expozice, expoziční příkon, 
lineární přenos energie. Mechanismus absorpce záření alfa (jaderné brždění, interakce s orbitálními 
elektrony, Braggova křivka), beta (interakce s orbitálními elektrony, brzdné a Čerenkovovo záření), 
gama (Comptonův rozptyl, fotoefekt, tvorba párů). Absorpční křivky pro jednotlivé druhy záření, dosah 
ve vzduchu a jiných materiálech,princip ochrany před zářením, polovrstva. Absorpce neutronového 
záření (zpomalování, jaderná rekace). Zdroje záření. Měření a detekce ionizujícího záření. Základní 
schéma aparatury., princip měření aktivity (četnosti) dávky a odvozených veličin, spektrometrie). 
Plynové ionizační detektory: typy, princip funkce, plynové zesílení, provedení detektorů, jejich použití, 
mrtvá doba detektoru. Scintilační detektory: princip funkce, fotonásobič, typy detektorů a jejich použití. 
Čerenkovův detektor. Polovodičové detektory: princip funkce, používané materiály, typy detektorů, 
jejich konstrukce a použití. Princip spektrometrie jaderného záření: funkce analyzátoru výšky impulzů, 
měřící kanál, rozlišovací schopnost detektoru, srovnání teoretického a reálného spektra gama záření. 
Měření neutronů. Metodika měření: souvislost aktivity a četnosti, metody měření aktivity (koincidence, 
zhášení v kapalné scintilaci), metody snižování pozadí. Termoluminiscenční dozimetry, fotografická 
detekce ionizujícího záření, stopové detektory. Využití absorpce ionizujícího záření: aplikace 
v chemickém průmyslu (měření tloušťky materiálu, radiografie, eliminace statické elektřiny), analýza 
pomocí absorpce záření g a neutronů, stanovení vlhkosti z rozptylu neutronů, stanovení specifické 
hmotnosti z rozptylu gama záření. Analýza metodou PIXE a radioizotopovou rtg analýzou. Chemické 
účinky ionizujícího záření: excitace, ionizace, osud excitovaných stavů, iontů a elektronů. Vznik a 
reakce radikálů. Zdroje záření pro radiolýzu. Základní reakce při radiolýze vody a uhlovodíků. 
Radiolýza vodných roztoků, chemická dozimetrie. Využití ionizujícího záření v technologii polymerů. 
Vliv ionizujícího záření na lidský organismus. Přímý a nepřímý biologický účinek záření, molekulární 
podstata poškození. Jakostní faktor, dávkový ekvivalent, radiační váhový faktor, ekvivalentní dávka, 
tkáňový váhový faktor, efektivní dávka. Deterministické účinky: obecná charakteristika, prahová dávka, 
faktory ovlivňující účinek ionizujícího záření na člověka, typy poškození organismu. Stochastické 
účinky: obecná charakteristika, formy poškození organismu, kdy lze poškození očekávat, odhad rizika, 
lineární bezprahová teorie a její kritika. 6. Jaderné reakce Složené jádro jako mechanismus jaderné 
reakce při nízkých a středních energiích projektilu, excitační energie a deexcitace složeného jádra. 
Energetické zabarvení jaderné reakce. Kinetika jaderné reakce, účinný průřez, závislost vzniklé aktivity 
na době ozařování, nasycená aktivita. Závislost výtěžku jaderné reakce na energii projektilu pro endo- a 
exoergické reakce, prahová energie, rezonance. Realizace jaderných reakcí: požadavky na terčový 
materiál, zdroje neutronů, kladných projektilů (cyklotron, lineární urychlovač) a fotonů (betatron), 
zpracování ozářených terčů, význam volby jaderné reakce pro měrnou aktivitu, radioaktivní nečistoty. 
Prakticky důležité reakce neutronů: reakce (n,gama) - výroba radioaktivních izotopů a transuranů 
(kombinace reakce (n, g) a přeměny b-), procesy PUREX a TRAMEX. Reakce (n,2n), (n,p), (n,alfa) a 
jejich praktický význam. Důležité reakce kladných projektilů: (alfa,n), (d,n), (p,n), (p, xn). Reakce 
těžších iontů: příprava těžších transuranů, princip identifikace nestálých jader. Reakce fotonů. 
Aktivační analýza: kvalitativní a kvantitativní, destruktivní a nedestruktivní, využití okamžitých částic. 
Chemické důsledky jaderných reakcí, reakce horkých atomů. 7. Indikátorová metoda Princip metody, 
izotopicky modifikované sloučeniny, výroba základních značených sloučenin, princip syntetických a 
biosyntetických metod, Wilzbachova metoda tritiování, metody využívající izotopové výměny. Příklady 
použití indikátorové metody: samodifúze, izotopová výměna, metabolický obrat, reakční mechanizmy 
(molekulární přesmyky, biosyntéza, metabolismus), metoda izotopového zřeďování, rozpustnost, 
velikost povrchu, rozdělovací rovnováhy, radioaktivní činidla. Metodika indikátorových pokusů, 
radionuklidová a radiochemická čistota preparátů. Využití stabilních izotopů 8. Jaderná štěpná reakce, 
základy jaderné energetiky Štěpná reakce: uvolňování energie a neutronů, vlastnosti štěpných produktů. 
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Řetězová štěpná reakce, neutronová bilance, multiplikační faktor k a k(inf), možné kombinace paliva a 
moderátoru, rychlé a pomalé reaktory, množivý charakter rychlého reaktoru. Základní typy 
energetických reaktorů, popis reaktoru VVER-440, černobylský reaktor. Schéma jaderné elektrárny, 
bezpečnost provozu, řízení reaktoru. Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Zkouška ústní.  
Literatura:  

 Majer, Vladimír. Základy jaderné chemie, Praha, 1981.  
 Hála, Jiří. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie. První vydání. Nakladatelství Konvoj, spol. 

s.r.o. : Brno, 1998. 311 s. ISBN 80-85615-56-8. info  

C5060 Metody chemického výzkumu 
Vyučující: Mgr. Petr Táborský Ph.D., Mgr. Miroslava Bittová Ph.D., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s principem a základními aplikacemi následujících metod. 
Elektronové mikroskopie. Symetrie molekul. Rentgenová strukturní analýza. Proteinová krystalografie. 
Ramanova a IR spektroskopie. NIR spektroskopie. Cyklická voltametrie. Optická rotační disperse (ORD) a 
Cirkulárně dichroická spektroskopie (CD). Elektronová paramagnetická rezonance. Luminiscence.  
Osnova:  

 1. Elektronová mikroskopie. Interakce elektronů s pevnou látkou, vlnové vlastnosti elektronu. 
Elektronový mikroskop (elektromagnetické čočky, elektronová tryska, vakuová soustava), tvorba 
obrazu a vznik kontrastu. Difrakce na monokrystalu a na polykrystalu. Příprava vzorků - leptání. 

 2. Difrakce rentgenova záření. Elementární krystalografie: symetrie struktury, prostorové grupy 
symetrie, difrakce rtg. záření, strukturní faktor. Základy strukturní analýzy: sběr dat, jejich redukce, 
fázový problém a jeho řešení, zpřesnění strukturního modelu, interpretace struktury. 

 3. Krystalografie proteinů. Makromolekulární krystalizační techniky, metoda sedící a visící kapky, 
očkování. Difrakční experiment: zdroje rtg. záření, detektory, kryokrystalografie. Metody řešení 
fázového problému u proteinů, metoda molekulárního přemístění, metody kovových derivátů (SIR, 
MIR, MIRAS), MAD a selenoproteiny. Mapy elektronové hustoty, Výstavba strukturního modelu a 
jeho zpřesňování. 

 4. Fluorescenční spektroskopie. Fluorescence a další luminiscenční spektroskopie, doba života, 
kvantový výtěžek. Intenzita fluorescence, zhášení a samozhášení. Spektra excitační a emisní. 
Kvazičarová fluorescence a fluorescence v pevné fázi. Spektrometr a postup měření. 

 5. Techniky Ramanovy spektroskopie. Pružný a nepružný rozptyl záření (stokesova, antistokesova 
oblast a Rayleighova linie); výběrová pravidla – polarizovatelnost a tranzitní integrál, depolarizační 
faktory Ramanových čar; elektronická, rezonanční a povrchově zesílená Ramanova spektroskopie; 
nelineární efekty - stimulovaný RA efekt, inverzní RA efekt, hyper-RA efekt, koherentní antistokesova 
Ramanova spektroskopie; experimentální technika měření Ramanových spekter. 

 6. IR spektroskopické metody. Vznik pásů v IR spektrech, výběrová pravidla – dipólový moment a 
tranzitní integrál; normální, vyšší harmonické a kombinační vibrační přechody; experimentální technika 
měření IR spekter, používané materiály a rozpouštědla, příprava vzorků k měření; aplikace 
v kvalitativní, strukturní a kvantitativní analýze, studium vazebných poměrů (řády a pevnost vazeb). 

 7. Blízkoinfračervená spektroskopie. NIR spektroskopie jako metoda bez úpravy vzorku, nízká citlivost, 
nízké rozlišení. Matematické metody pro kvantitativní a kvalitativní analýzu. Provozní analytika - 
přenos signálu skleněnými vlákny, kontrola stejnosti produktu při automatické výrobě. 

 8. Cirkulárně dichroická spektroskopie. Absorpce záření u monomerů a polymerů; absorpce 
u nukleových kyselin.Výhody a nevýhody metody. Vibrační cirkulární dichroismus a lineární 
dichroismus. 

 9. Moderní elektrochemické metody, jejich charakterizace a aplikace. Elektrodový systém, elektrodová 
reakce. Voltametrie a coulometrie. Potenciostatický a galvanostatický režim. Trendy a kombinované 
metody. 

 10. Elektronová paramagnetická rezonance jako metoda studia soustav s nenulovým elektronovým 
spinem. Podstata metody a charakteristiky EPR signálů. Hyperjemná struktura. Aplikace EPR ve 
strukturní a analytické chemii. 

 11. Symetrie molekul. Prvky a operace bodové symetrie. Aplikace symetrie v chemii. 
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Výukové metody: Výuka je organizována po dvouhodinových lekcích přednášených specialisty - fakultními i 
externími - v daném oboru.  
Metody hodnocení: Předmět je ukončen ústní zkouškou (zkoušející: prof. Holík).  
Literatura:  

 Toužín, Jiří-Příhoda, Jiří. Spektrální a magnetické metody studia anorganických sloučenin. 
1.vyd.Praha:Státní pedagogické nakladatelství, 1986  

C5120 Počítače v chemii a chemometrie 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby zpracování experimentálních dat.  
Osnova:  

 1. Odhady základních metrologických charakteristik výsledků. 2. Testování metrologických vlastností 
výsledků. 3. Určování matematického modelu a jeho parametrů, regrese. 4. Lineární regrese. 5. Metody 
obecné regrese, minimalizace funkcí. 6. Absolutní a relativní chyba. Základní zdroje chyb. Vyjádření 
chyby v obecném tvaru. 7. Přibližné řešení algebraických a transcendentních rovnic. Numerické řešení 
systémů lineárních algebraických rovnic. Numerické integrování funkcí. 8. Interpolace funkcí. 
Numerické derivování. Přibližné řešení diferenciálních rovnic. Metoda Monte Carlo. 9. Plánování 
pokusů. 10. Faktorová analýza. 11. PLS. 12. Umělé neuronové sítě. 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

 Pytela, Oldřich. Chemometrie pro organické chemiky. 3. přeprac. vyd. Pardubice : Univerzita 
Pardubice, 2000. 199 s., 26. ISBN 80-7194-309-6. info  

C5140 Počítače v chemii a chemometrie - cvičení 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi použití počítačů v chemii, zejména při 
zpracování experimentálních dat.  
Osnova:  

 1. Seznámení s program ISIS Draw. 2. Seznámení s programem Winstat. 3. Odhady základních 
metrologických charakteristik výsledků s použitím programů MS Excel a Winstat. 4. Testování 
metrologických vlastností výsledků s použitím programů MS Excel a Winstat. 5. Lineární regrese 
s použitím programů MS Excel a Winstat. 6. Seznámení s programem Maple a možnostmi jeho využití 
v chemii. 7. Seznámení s programem STATISTICA a možnostmi jeho využití v chemii. 8. Použití 
internetu v chemii. 

Výukové metody: Typ výuky: řešení praktických úloh na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: samostatné práce na PC  
Literatura:  

 Pytela, Oldřich. Chemometrie pro organické chemiky. 3. přeprac. vyd. Pardubice : Univerzita 
Pardubice, 2000. 199 s., 26. ISBN 80-7194-309-6. info  

C5145 Management kvality v bioanalytické laboratoři 
Vyučující: prof. Ing. Vratislav Chromý CSc., Mgr. Miroslava Bittová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Blok je rozdělen do 12 jednohodinových lekcí a má posluchače seznámit s legislativními 
normami, předpisy a postupy při řízení procesu kvality analýz v profesionální analytické laboratoři  
Osnova:  
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 1. Úvodní přednáška o kvalitě a principech řízení jakosti (rozdíly mezi výzkumnou a rutinní laboratorní 
prací, přehled předpisů a postupů pro řízení jakosti) 2. Zákonné normy a předpisy v ČR a EU a jejich 
specifika proanalytickou laboratoř a bioanalytiku 3. Řízení kvality v laboratoři, úkoly managementu a 
personálu, laboratorní příručka, SLP, SOP, zásady vedení dokumentace, LIS a NIS pro nemocniční 
laboratoře. 4. Rozdělení metod vlaboratorní medicíně (definitivní, referenční, rutinní), práce panelů 
expertů v národních týmecha vIFCC. 5. Znaky analytické metody. Minimální požadavky na validaci 
analytické metody a její verifikaci uživatelem. 6. Kontrola kvality vlaboratorní medicíně (interní a 
externí kontrola, toleranční limity), její nástroje a využití ke zlepšení kvality (E). 7. Preanalytická, 
analytická a postanalytická v bioanalytické laboratoři, řešení neshod, zásady pro uvolnění výsledku, 
dodavatelský audit, skladování reagencií, biologického materiálu, likvidace odpadů. 8. Návaznost 
vlaboratorní medicíně a stanovení analytické nejistoty. Referenční materiály a zajištění návaznosti. 
Postup při náhradě/zavádění nové metody (E). 9. Jak dosáhnout certifikace laboratoře dle norem řady 
ISO (E). 10. Jak dosáhnout akreditace, funkce ČIO a jeho postavení vEU (E) 11. Manažer kvality a 
metrolog, kumulace funkcí (E). 12. Organizace laboratoře, vedení dokumentace, formuláře, ukázky 
záznamů a protokolů (E). 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: Blok je rozdělen do 12 jednohodinových lekcí a má posluchače seznámit s legislativními 
normami, předpisy a postupy při řízení procesu kvality analýz v bioanalytické laboratoři  
Literatura:  

 Péče o jakost. Praha : Úřad pro normalizaci a měření, 1982. info  
 ISO normy  
 Suchánek, Miroslav - Plzák, Zbyněk - Šubrt, Pavel - Koruna, Ivan. KVALIMETRIE 7. Validace 

analytických metod. Praha : EURACHEM-ČR, 1997. 137 s. ISBN 80-901868-2-3. info  
 ČSN EN ISO 15189 (85 5101) (Variant.) : Zdravotnické laboratoře - Zvláštní požadavky na jakost a 

odbornou způsobilost : česká technická norma. info  

C5190 Instrumentální analytická chemie - praktikum 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., Mgr. Aleš Hrdlička Ph.D., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 0/0/5. 5 kr. Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem cvičení je seznámit studenty s prací v analytické laboratoři. Studenti si prakticky 
vyzkoušejí základní instrumentální metody. Procvičí si rovněž vyhodnocování výsledků měření.  
Osnova:  

 1) Analýza slitin: elektrogravimetrické a jodometrické stanovení mědi ve slitině, stanovení mědi ve 
slitině pomocí iontově selektivní elektrody s využitím automatického titrátoru a programu LabVIEW 2) 
Chromatografické dělení aniontů na ionexu: separace chloridů a bromidů na ionexu a jejich stanovení 
3) Manganometrie: manganometrické stanovení železa s potenciometrickou indikací ekvivalenčního 
bodu s využitím programu LabVIEW 4) Fotometrická titrace s mikrobyretou: chelatometrické stanovení 
mědi s fotometrickou indikací bodu ekvivalence 5) AAS a AES: stanovení zinku metodou AAS a 
draslíku metodou AES v multivitamínovém přípravku 6) Konduktometrie a alkalimetrie: stanovení 
jednosytných a vícesytných kyselin konduktometricky a potenciometricky s využitím automatického 
titrátoru 7) HPLC: stanovení kyseliny askorbové v potravinách 8) ITP: stanovení kyseliny askorbové, 
citronové, benzoové a sorbové v potravinách 9) Plynová chromatografie: stanovení methylalkoholu a 
ethylalkoholu v konzumním destilátu 10) Coulometrie: stanovení kyseliny askorbové v potravinách na 
analyzátoru EcaFlow 11) Vícesložková analýza: spektrofotometrické stanovení manganistanu a 
dichromanu ve směsném vzorku 12) Extrakční fotometrie: extrakčně fotometrické stanovení kyseliny 
fosforečné 13) Argentometrie: potenciometrické stanovení chloridu a směsi cbloridu a jodidu 
s využitím programu LabVIEW 

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  
Metody hodnocení: Typ výuky: studenti musí absolvovat všech dvanáct úloh zařazených do cvičení. Typ 
zkoušky: písemné práce během semestru, závěrečná písemná práce na konci semestru, ústní zkoušení během 
cvičení. Studenti musí odevzdat protokoly ze všech úloh.  
Literatura:  

 Zýka, Jaroslav. Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1980]. 3. přeprac., rozš. vyd. Praha : Státní 
nakladatelství technické literatury, 1980. 831 s. info  
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C5241 Analytická chemie organických látek 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s klasickou organickou analýzou = charakteristickými 
fyzikálními vlastnostmi organických látek, elementární analýzou organických látek, analytickou identifikací a 
stanovením důležitých funkčních skupin organických látek převážně barevnými reakcemi v roztoku. Dále se 
studenti naučí interpretovat spektra jednoduchých organických látek získaných instrumentálními metodami: UV-
VIS, IČ, NMR, MS.  
Osnova:  

 1., 2. Charakteristiky analýzy organických látek. Metodika analýzy, vývoj, trendy, možnosti. Předběžné 
zkoušky a testy. Stanovení fyzikálních konstant a jejich souvislost se strukturou: teplota tání a varu, 
refraktivita, optická aktivita, rozdělovací konstanty extrakce, molekulová hmotnost, spektrální 
konstanty. 3., 4. Elementární analýza. Rozklad vzorku, detekce a stanovení C, H, O, N, Cl, Br, I, S, P, 
F. Automatické metody elementární analýzy. 5., 6., 7., 8. Klasifikace funkčních skupin: třídy 
rozpustnosti, skupinové a klasifikační reakce pro uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, 
epoxidy, peroxidy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty, aminy, hydraziny, 
nitrily, isokyanidy, nitro-, nitroso-, azo-, azoxy-, diazosloučeniny, thioly, sulfonové a sulfinové 
kyseliny, funkční deriváty. 9., 10. Sumarizace získaných informací, předpověď pravděpodobné 
struktury látky a její potvrzení (nová látka-analogie, reakce funkčních skupin, látka dříve popsaná - 
derivatizace) Derivatizace-výběr vhodných derivátů, metody jejich přípravy v mikroměřítku pro 
jednotlivé třídy látek. 11., 12., 13., 14. Stanovení organických sloučenin na bázi reakcí jejich funkčních 
skupin: Acidobazické vlastnosti. Redoxní. Stanovení aktivního vodíku, Stanovení vody vzniklé 
chemickou reakcí. Plynoměrné metody. Vážkové metody. Coulometrie, polarografie ap. Spektrální 
metody. Adsorpce. Instrumentální metody organické analýzy, rozdělení. 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

 Stránský, Zdeněk. Analýza organických sloučenin a. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1981. 
235 s. info  

 Stránský, Zdeněk. Analýza organických sloučenin b. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1981. 
235 s. info  

 Kalous, Vítěz. Jak moderní chemie zkoumá strukturu molekul. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství 
technické literatury, 1983. 150 s. info  

 Holzbecher, Záviš. Analytická chemie [Holzbecher, 1974]. 2. přeprac. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1974. 506 s. info  

 Stužka, Václav. Instrumentální metody chemické analysy. I, Elektronová spektroskopie organických 
molekul. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1974. 111 s. info  

 Stužka, Václav. Instrumentální metody chemické analysy. II, Hmotová spektroskopie organických 
molekul. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1975. 128 s. info  

 Stužka, Václav. Instrumentální metody chemické analýzy. IV, Vibrační spektroskopie organ. molekul. 1. 
vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 1976. 146 s. info  

C5350 Analytická chemie III 
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Student bude běhěm kursu složeného z jednotlivých uzavřených přednášek seznámen 
s moderními pokročilými analytickými technikami. Kurs je nadstavbou k základním přednáškám Analytická 
chemie I (C3100) a Analytická chemie II (C4050). V přednášce je také poukázáno na současné trendy 
v analytické chemii (vývoj instrumentace, metodologie). Je zdůrazněn interdisciplinární charakter současné 
analytické chemie. Přednáška je dokumentována četnými příklady převzatými z literatury nebo z praxe. Na 
základě získaných informací pak student bude schopen pochopit její základní principy moderní analytické 
chemie. Analýzou problémů s využitím svých dosažených znalostí pak bude navrhovat jeho řešení.  
Osnova:  

 1. Kinetické metody chemické analýzy. Teoretické základy - opakování základních pojmů a jejich 
využití. Instrumentace a jejich využití pro stanovení. 
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 2. Moderní chemometrické metody v analytické chemii. Využití chemometrických algoritmů, aplikace 
počítačů v analytické chemii. Příklady optimalizace analytických metod. Soft-modeling metody. 

 3. Chemická analýza v jiných než vodných prostředích. Titrace ve směsných a nevodných prostředích, 
dvoufázová titrace. Využití tenzidů v analytické chemii. 

 4. Analytické metody s využitím radioizotopů. Základní pojmy. Dělení metod. Popis jednotlivých 
metod a jejich využití v praxi.Aktivační analýza. 

 5-6. Kombinované "hyphenated" techniky, miniaturizace, automatizace v analytické chemii. 
 7-8. Pokročilé optické metody a jejich využití v analytické chemii. Laserová analytická spektroskopie - 

Vlastnosti a druhy laserů. Analytická interakce laserového záení s hmotou. Lineární metody - píklady 
optoakustická, LIF spektroskopie, aj. Nelineární metody. Speciální metody - detekce stopových 
množství, časově rozlišená spektroskopie, LIDARová dálková detekce. 

 9. Přehled instrumentálních metod vhodných pro organickou analýzu (Ramanova, IR, NMR 
spektroskopie, MS spektrometrie, polarimetrie, spektropolarimetrie a CD spektrometrie, refraktometrie 
a interferometrie) a příklady použití. 

 10. Moderní separační metody. Prekoncentrace vzorku - Solid Phase Extraction (SPE). Membránové 
separace - ultrafiltrace, dialýza, elektrodialýza, reverzní osmóza. Metody využívající SF skupenství - 
extrakce, chromatografie. FFF metody. 

 11-12. Analýza povrchů. Laserová ablace. Techniky s fotonovou sondou (PES, XPS, UPS, LAMMS, 
aj.). Techniky s elektronovou sondou (EPXMA, SEM, kombinovaná AEM, AES, aj.).Techniky 
s iontovou sondou (RBS, ISS, SIMS, aj.). Techniky s pólovou sondou (FIM, aj.). Mikroskopie se 
snímací sondou (STM, AFM, aj.). Analytická rentgenová spektrometrie a její využití v strukturní 
analýze. 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: Znalosti získané na pednášce jsou prověřovány kombinovanou zkouškou(písemná a ústní 
část).  
Literatura:  

 Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info  

 Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 831 s. info  

 Sommer L., Základy analytické chemie II, VUTium Brno 2000.  
 Harris, Daniel C. Quantitative chemical analysis. 7th ed. New York : W. H. Freeman and Company, 

2007. 1 sv. (rů. ISBN 0-7167-7694-4. 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  

 Schwedt, Georg. The essential guide to analytical chemistry. Translated by Brooks Haderlie. 2nd ed. 
Chichester : John Wiley & Sons, 1997. xii, 248 s. ISBN 0-471-97412-9. info  

 Aktuální publikace pro dané odvtví (Talanta, Analytica Chimica Acta, Fresenius Journal of Analytical 
Chemistry, Analytical Chemistry, aj.)  

C5355 Analytická chemie III - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět je vyučován jako doplňkový k předmětu Analytická chemie III (C5355). Je vysoce 
žádoucí souběžné absolvování předmětu Počítače v chemii a chemometrie (C5120 a C5140). Cílem předmětu je 
pochopit současné trendy moderní analytické chemie.  
Osnova:  

 viz Analytická chemie III (C5355) 

Výukové metody: seminář  
Metody hodnocení: Znalostí získané v semináři jsou prověřovány závěrečným písemným testem (splnění na 70 
%).  
Literatura:  

 Kellner R., Mermet J.-M., Otto M., Widmer H. M., Analytical Chemistry, Wiley 1998.  
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C5720 Biochemie 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  
Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Složení a stavba živé hmoty. Organisace buněk. Základni skupiny biomolekul: Aminokyseliny a 
bílkoviny, Sacharidy, Nukleové kyseliny, lipidy a membrány. Obecné rysy metabolismu. Energetika 
biochemických reakcí. Základy enzymologie. Základní přeměny biomolekul. Metabolismus aminokyselin a 
bílkovin. Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza. Metabolismus sacharidů a lipidů. Základy 
bioenergetiky. Vzájemné vztahy v metabolismu, jeho regulace. Membránový transport. Vybrané biosyntetické 
dráhy.  
Osnova:  

 1. Úvod. Historie, objekty a metody zkoumání. Složení živé hmoty, hierarchie struktur. Aminokyseliny, 
jejich vlastnosti. Proteinogenní aminokyseliny, volné aminokyseliny. Analytika aminokyselin. 

 2. Peptidy, vznik, názvosloví. Sekvence a její určení. Biochemicky významné peptidy. Struktura 
bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Metody studia bílkovin. 

 3. Fibrilární bílkoviny. Struktura, vlastnosti, funkce. Rozdělení, zástupci. 
 4. Transportní bílkoviny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, funkce. Allosterie. Druhy hemoglobinu. 
 5. Signální a ochranné bílkoviny. Imunoglobuliny, struktura, rozdělení, vlastnosti a funkce. Praktické 

aspekty. 
 6. Nukleové kyseliny. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia. 
 7. Sacharidy. Obecné vlastnosti, reaktivita a rozdělení monosacharidů. Deriváty. Volné monosacharidy. 
 8. Glykosidy, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura a funkce v organismu. Technologický 

význam. Glykoproteiny a proteoglykany. 
 9. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce. Praktické aspekty - tuky. Struktura a význam 

biomembrán. 
 10. Obecné rysy přeměny látek v živých systémech. Katabolismus a anabolismus. Chemické reakce, 

rovnováha, energetika. Biokatalýza. 
 11. Enzymy, jejich struktura vlastnosti, rozdělení a názvosloví. Rychlost enzymových reakcí, aktivita, 

podmínky. 
 12. Enzymová kinetika. Organisace a regulace enzymů. Praktické aspekty. 
 13. Koenzymy, funkce, rozdělení. Přehled nejvýznamnějších koenzymů. 
 14. Spojitost biochemických reakcí. Spřažené reakce, makroergické sloučeniny, význam a typické 

příklady. 
 15. Katabolismus bílkovin. Trávení. Obecné přeměny aminokyselin. metabolismus dusíku. 
 16. Přeměny jednotlivých aminokyselin, vzájemné přeměny a katabolismus. 
 17. Degradace a syntesa nukleových kyselin. Metabolismus nukleotidů, syntesa a degradace. 
 18. Genetická informace, její přenos a exprese. Proteosyntesa, regulační mechanismy. 
 19. Metabolismus sacharidů. Degradace a syntesa polysacharidů. 
 20. Glykolysa, rekční schema, energetika, regulace. Resyntesa glukosy. Další přeměny sacharidů. 

Hexosamonofosfátová cesta, pentosový cyklus. 
 21. Metabolismus lipidů. Degradace a biosyntesa tuků a fosfatidů. Degradace a biosyntesa mastných 

kyselin. Ketonické látky. 
 22. Cyklus trikarboxylových kyselin. Reakční schema, energetika. Biosyntetický význam, regulace. 
 23. Biologické oxidace. Typy a význam, příklady. Energetika. Oxidační fosforylace. Organisace 

dýchacího řetězce, protonmotivní síla, vznik ATP. 
 24. Fotosyntesa, pigmenty, přenos elektronů a vznik ATP. Fixace CO2. 
 25. Mikrosomální elektronový transport. Nitrogenasa. Oxygenace. 
 26. Porfyriny. Biosyntesa a odbourání hemu. Isoprenoidy, steroidy, významné látky. 
 27. Regulace metabolismu, vzájemné vztahy. Kompartmentace. membránový transport. 
 28. Neurohumorální systém. mechanismus působení hormonů. Přenos nervového vzruchu. 

Výukové metody: Teoretická příprava fromou přednášky.  
Metody hodnocení: Přednáška. Ústní zkouška.  
Literatura:  

 Šípal, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-
21736-2. info  

 Duchoň, Jiří. Lekárska chémia a biochémia. 1988. 749 s. info  
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 Duchoň, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1982. 306 s. info  

 Duchoň, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1982. 666 s. info  

 Duchoň, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 3. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1982. 306 s. info  

C5730 Biochemie - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc., Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Složení a stavba živé hmoty. Organisace buněk. Základni skupiny biomolekul: Aminokyseliny a 
bílkoviny, Sacharidy, Nukleové kyseliny, lipidy a membrány. Obecné rysy metabolismu. Energetika 
biochemických reakcí. Základy enzymologie.  
Osnova:  

 1. Úvod. Historie, objekty a metody zkoumání. Složení živé hmoty, hierarchie struktur. Aminokyseliny, 
jejich vlastnosti. Proteinogenní aminokyseliny, volné aminokyseliny. Analytika aminokyselin. 

 2. Peptidy, vznik, názvosloví. Sekvence a její určení. Biochemicky významné peptidy. Struktura 
bílkovin, konformace a její změny, allosterie. Metody studia bílkovin. 

 3. Fibrilární bílkoviny. Struktura, vlastnosti, funkce. Rozdělení, zástupci. 
 4. Transportní bílkoviny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, funkce. Allosterie. Druhy hemoglobinu. 
 5. Signální a ochranné bílkoviny. Imunoglobuliny, struktura, rozdělení, vlastnosti a funkce. Praktické 

aspekty. 
 6. Nukleové kyseliny. Složení a struktura DNA a RNA, vlastnosti, metody studia. 
 7. Sacharidy. Obecné vlastnosti, reaktivita a rozdělení monosacharidů. Deriváty. Volné monosacharidy. 
 8. Glykosidy, di-, oligo- a polysacharidy. Rozdělení, struktura a funkce v organismu. Technologický 

význam. Glykoproteiny a proteoglykany. 
 9. Lipidy. Složení, vlastnosti, rozdělení a funkce. Praktické aspekty - tuky. Struktura a význam 

biomembrán. 
 10. Obecné rysy přeměny látek v živých systémech. Katabolismus a anabolismus. Chemické reakce, 

rovnováha, energetika. Biokatalýza. 
 11. Enzymy, jejich struktura vlastnosti, rozdělení a názvosloví. Rychlost enzymových reakcí, aktivita, 

podmínky. 
 12. Enzymová kinetika. Organisace a regulace enzymů. Praktické aspekty. 
 13. Koenzymy, funkce, rozdělení. Přehled nejvýznamnějších koenzymů. 
 14. Spojitost biochemických reakcí. Spřažené reakce, makroergické sloučeniny, význam a typické 

příklady. 
  
 Literatura: 
 Karlson P.: Základy biochemie, Academia, Praha 1981 
 Duchoň O.: Lékařská chemie a biochemie, Avicenum, Praha 1985 
 Šípal Z. a kol.: Biochemie, SPN, Praha 1992 
 Voet D., Voet J.: Biochemie, Victoria, Praha 1995 
 Vodrážka Z.: Biochemie, Academia, Praha 1966 

Výukové metody: Přednášky a diskuze studentů.  
Metody hodnocení: Cvičení k přednášce Biochemie I. Zápočet formou písemných testů.  
Literatura:  

 Šípal, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 80-04-
21736-2. info  

 Duchoň, Jiří. Lekárska chémia a biochémia. 1988. 749 s. info  
 Duchoň, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 1. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1982. 306 s. info  
 Duchoň, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1982. 666 s. info  
 Duchoň, Jiří. Přehled lékařské chemie a biochemie. Sv. 3. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1982. 306 s. info  
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C6012 Bakalářský seminář oboru analytická chemie 
Vyučující: doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D., Mgr. Petr Táborský Ph.D.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o internetových informačních 
zdrojích z¨oblasti chemie. Prezentace výsledků bakalářských prací a nejnovějších výsledků v oboru. Referátové 
zpracování přehledných článků. Studenti se naučí správně interpretovat vědecké poznatky z literatury a 
prezentovat výsledky vlastní výzkumné práce.  
Osnova:  

 1. chemické časopisy, databáze a internetové informační zdroje 2. příprava prezetace (MS power point) 
3. ústní prezentace studentů 

Výukové metody: Diskuse, četba, prezentace  
Metody hodnocení: Zápočet je udělen za účast na semináři a za přípravu prezentace  
Literatura:  

 Current journals on analytical chemistry specified by the lecturers  

C6013 Bakalářská práce z chemie 
Vyučující: vedoucí práce  
Rozsah: 0/0/10. 10 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Předmět bakalářská práce je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské 
práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá 
bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce.  
Osnova:  

 Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce. 

Výukové metody: Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím.  
Metody hodnocení: Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.  
Literatura:  

 Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce (Literature according to the recommendation of 
the thesis supervisor)  

 Eco, Umberto - Seidl, Ivan. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-
7198-173-7. info  

C6020 Jaderná chemie - laboratorní cvičení 
Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen: používat přístroje pro detekci a měření ionizujícího 
záření; pracovat se zdroji ionizujícího záření; separovat a studovat vlastnosti vybraných radionuklidů; orientovat 
se v základních zákonných normách, které se týkají práce se zdroji ionizujícího záření a v principech radiační 
ochrany.  
Osnova:  

 1. Bezpečnost práce a principy radiační ochrany. 
 2. Chyby při měření radioaktivních vzorků. 
 3. Mrtvá doba scintilační sondy. 
 4. Charakteristika scintilační sondy. 
 5. Spektroskopie gama záření s krystalovým detektorem. 
 6. Absorpce záření gama a beta. 
 7. Samoabsorpce záření beta. 
 8. Určení poločasu přeměny krátkodobého radionuklidu. 
 9. Určení poločasu přeměny dlouhodobého radionuklidu. 
 10. Určení stupně obohacení uranových preparátů. 
 11. Radioaktivní rovnováha. 
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 12. Stanovení objemové aktivity radonu. 
 13. Spektroskopie záření alfa. 
 14. Měření nízkoenergetického záření beta metodou kapalné scintilace. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: Výuka formou provádění úloh a měření. Z každé úlohy student zpracuje protokol. Nutná 
100 % účast. Hodnocení formou klasifikovaného zápočtu.  
Literatura:  

 Hála, Jiří. Cvičení z jaderné chemie. 3. přeprac. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1997. 97 s. 
ISBN 80-210-1636-1. info  

C6110 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
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 typům vzorků životního prostředí a 
způsobu anorganické analýzy - zvolit vhodnou techniku vzorkování - charakterizovat parametry důležité pro 
úpravu vzorků vod, ovzduší, půd a biologických materiálů - porovnat možnosti metod pro stanovení 
anorganických polutantů v životním prostředí - navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace  
Osnova:  

 1. Typ vzorků, kalibrační standardy, terénní vzorky, pracovní standardy, referenční materiály, přesnost 
a správnost analýz. 

 2. Voda - primární a sekundární znečištění, monitory. Vzorkování vod, odběry vzorků z řek a potoků, 
nádrží, jezer a rybníků, oceánů, z pramenů, vrtů a studní, dešťové vody, sněhu a ledu, odpadních vod, 
vzorkovnice, konzervace vzorků. 

 3. Neutralizační kapacita, chemická spotřeba kyslíku, stanovení olova, kadmia, rtuti a dalších kovů, 
stanovení dusičnanů (ISE, iontová chromatografie, fotometrie, absorpce v UV oblasti, kapilární 
elektroforéza), fosforečnanů. 

 4. Stanovení dusitanů, siřičitanů, síranů, fluoridů, chloridů, kyanidů. Stanovení rozpuštěného kyslíku, 
chloru, amoniakálního dusíku. Koncentrační techniky, extrakce, sorpce na aktivním uhlí, iontoměniči, 
elektrodialýza. 

 5. Průtoková analýza, FIA, disperze, dávkovací a transportní jednotky, uspořádání, měření pH, ISE, 
fotometrická měření, prekoncentrace na chelatačních sorbentech, extrakcí (segmentor, separátor fází). 

 6. Ovzduší - složení vzduchu, emise, imise, odběr vzorků, vzorkovnice (s pevným objemem, plastikové 
vaky, stříkačky, sonda, impaktory, denuder, pasivní vzorkovače). Stanovení SO2. 

 7. Stanovení SO3, sulfanu, NOx, NH3,CO a O3. 
 8. Stanovení sloučenin fluoru (ISE, iontová chromatografie). Prachové částice, filtry a jejich 

zpracování, kovy v ovzduší. 
 9. LIDAR, zařízení, laser, příjímací optika, detektory, uspořádání, aplikace. 
 10. Půda - vzorkování, zpracování, úprava vzorků, odběr v terénu, kontaminanty v půdách, stanovení 

Hg, Cd, Pb, Cu. 
 11. Biologické vzorky - odběr, vzorkovnice, úprava vzorků, homogenizace vzorků, sušení vzorků. 

Vysokoteplotní suché spalování (muflová pec), nízkoteplotní spalování (radiofrekvenční plazma). 
 12. Vysokoteplotní rozklad na mokré cestě (minerálními kyselinami a H2O2, za normálního a vysokého 

tlaku). Autoklávy. Nízkoteplotní rozklad mokrou cestou (Fentonovo činidlo). Mikrovlnné rozkladné 
systémy, rozklad UV zářením. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění technice vzorkování, úpravě vzorků vod, ovzduší, půd a biologických materiálů, metodám stanovení 
anorganických polutantů a využití v praktické analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou ústní zkoušky. Ta spočívá 
ve čtyřech otázkách, které vyžadují popis a vysvětlení dotazovaného problému.  
Literatura:  

 Reeve, R. N. Environmental Analysis. J. D. Barnes, Ed. Chichester : J. Wiley & Sons, 1994. 263 s. 
Analytical Chemistry by Open Learning (Series). ISBN 0-471-93833-5. info  

 Popl, Milan - Fähnrich, Jan. Analytická chemie životního prostředí. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha : 
Vysoká škola chemicko-technologická, 1992. 238 s. ISBN 80-7080-165-4. info  
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 Fifield, F. W. - Haines, P. J. Environmental Analytical Chemistry. (Eds.). London : Blackie Academic 
& Professional, 1995. ISBN 0-7514-0052-1. info  

C6120 Analytická chemie ŽP - anorganické polutanty - laboratorní cvičení 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět anorganické analýze vzorků 
životního prostředí - propojit teoretické znalosti a získané praktické zkušenosti při analýze vod, půd a 
biologických materiálů - experimentovat a vyvíjet postupy - kombinovat různé praktické postupy - zhodnotit 
praktické možnosti rozkladů vzorků pro stanovení anorganických polutantů v životním prostředí  
Osnova:  

 1. Analýza vod. Stanovení CHSKMn, rozpuštěných látek. 
 2. Stanovení pH, ZNK, KNK. 
 3. Stanovení chloridů a síranů. 
 4. Stanovení dusitanů a fluoridů. 
 5. Stanovení arsenu HGAAS. 
 6. Stanovení rtuti CVAAS. 
 7. Analýza půd. Tavení vzorků, stanovení křemíku. 
 8. Výluhy půd, stanovení fosforu. 
 9. Analýza biologického materiálu. Nízkoteplotní suchý rozklad, radiofrekvenční plazma - stanovení 

vápníku v obilkách. 
 10. Vysokoteplotní suchý rozklad v muflové peci - stanovení chromu v mouce. 
 11. Mokrý rozklad v otevřeném systému - stanovení zinku ve vlasech. 
 12. Mokrý rozklad v autoklávu - stanovení vápníku v mléce. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou laboratorních cvičení. Důraz je kladen na učení se novým 
dovednostem při praktické analýze vod, půd a biologických materiálů.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou klasifikovaného zápočtu. 
Hodnocení je na základě provedení úloh, výsledků, zpracování protokolů a písemného testu teoretických 
znalostí.  
Literatura:  

 Horáková, Marta - Lischke, Peter - Grünwald, Alexander. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. 2. 
vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 389 s. info  

C6140 Optimalizace a hodnocení analytických metod 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby hodnocení a optimalizace analytických metod.  
Osnova:  

 1. Pojem a postavení chemické analýzy. 2. Analytický systém. 3. Analytický signál. 4. Základní pojmy 
analytické metrologie signálu a výsledku. 5. Analytická metoda. 6. Praktické použití metrologických 
charakteristik při uvádění analytických výsledků. 7. Metrologické vlastnosti analytické metody a 
analytického systému. 8. Vývoj analytické metody. 9. Referenční materiály v analytické chemii. 10. 
Nejistoty. 11. Řízení kvality a akreditace laboratoře. 12. Validace 

Výukové metody: Typ výuky: přednášky, diskuse v hodině, teorie je probírána v přímé spojitosti s praktickými 
příklady, praktické úlohy jsou řešeny na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: písemná zkouška, ústní zkouška, samostatné práce  
Literatura:  

 Pytela, Oldřich. Optimalizace. 1. vyd. Pardubice : Vysoká škola chemicko-technologická, 1982. 115 s. 
info  

C6160 Analytická chemie II - seminář 
Vyučující: doc. RNDr. Přemysl Lubal Ph.D.  
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Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním úkolem je procvičování znalostí z předmětu ANALYTICKÁ CHEMIE II (C4050), 
které jsou aplikovány na řešení příkladů, které jsou analogické pro písemnou část zkoušky ANALYTICKÁ 
CHEMIE II (C4050).  
Osnova:  

 viz ANALYTICKÁ CHEMIE II (C4050) 

Výukové metody: seminář  
Metody hodnocení: aktivní účast domácí příprava během semestru - testové prověřování znalostí zavěrečný test  
Literatura:  

 Vláčil, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy. 4. přeprac. a rozš. vyd.,. Praha : 
INFORMATORIUM, 1991. 451 s. ISBN 80-85427-04-4. info  

 Vláčil, František. Příklady z chemické a instrumentální analýzy [Vláčil, 1983]. 3. přeprac. a dopl. vyd. 
Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 427 s. info  

C6220 Klinická biochemie 
Vyučující: doc. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D.  
Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Cílem kursu je získání základních znalostí biochemických a molekulárních aspektů 
patologických procesů a použití biochemických testů v diagnostice.Předmět se skládá ze dvou částí, 
patobiochemie a metod klinické biochemie. Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět základním 
fyziologickým dějům probíhajících ve zdravém lidském organismu; pochopit vztah mezi analytickými parametry 
stanovovanými v klinickobiochemických laboratořích a jejich diagnostické výpovědi; interpretovat základní 
nefyziologické výsledky a dát je do kontextu s potenciálním onemocněním  
Osnova:  

 patobiochemická část 
 1. Regulace vnitřního prostředí Fyziologie a patofyziologie tělních tekutin a elektrolytů. Rozdělení 

tělních tekutin, osmotický tlak. Hospodaření s vodou a elektrolyty (Na+, K+, Cl-) 
 2. Funkce ledvin Anatomie a fyziologie ledvin, vylučování odpadních látek. Ledvinový funkční test, 

clearance. Akutní a chronické onemocnění ledvin. 
 3.Acidobazická rovnováha a její regulace, transport plynů Pufrační systémy krve. Hemoglobin, jeho 

role při regulaci pH, transport O2; a CO2. Respirační a metabolické poruchy, jejich kompenzace. 
 4. Biochemie jater Anatomie a normální funkce jater. Metabolismus žlučových barviv. Zvýšená 

koncentrace bilirubinu - ikterus. Jaterní funkční test, klinicky důležité jaterní enzymy. Alkohol. 
 5. Metabolismus cukrů. Diabetes mellitus Hormonální regulace metabolismu glukosy. Funkce insulinu 

a glukagonu. Klasifikace diabetu - diabetes I. a II. typu. Diagnostika DM. Komplikace při DM, 
diabetická ketoacidosa. 

 6.Metabolismus lipidů a lipoproteinů Rozdělení lipoproteinů, základní chemická, fyzikální a 
fyziologická charakteristika. Syntéza a metabolismus. Cholesterol. Dyslipoproteinemie. 

 7. Biochemie trávení. Slinivka břišní Anatomie gastrointestinálního traktu. Endokrinní a exokrinní 
funkce pankreatu, funkční test. Pankreatitidy. Trávení a resorpce sacharidů, proteinů a lipidů. 
Enterohepatální oběh žlučových kyselin. 

 8. Onemocnění srdce a hypertenze Enzymy a důležité bílkoviny srdečního svalu. Akutní infarkt 
myokardu. Regulace krevního tlaku. 

 9. Biochemie kostní tkáně Metabolismus fosforu, hořčíku, vápníku. Kalcitonin, parathyroidní hormon. 
Poškození kostí, osteoporosa. 

 10. Biochemie svalu Anatomie svalu. Kontrakční a regulační proteiny, nejzastoupenější enzymy. 
Energetika kontrakce svalu. 

 11. Vrozené metabolické poruchy Vybrané dědičné choroby. Prenatální diagnostika. Novorozenecký 
screening. 

 12. Endokrinologie - regulace na úrovni organismu Řízení hormonální hladiny. Mechanismus účinku 
hormonů. Thyreoidní diagnostika, reprodukční endokrinologie. 

 13. Tumor, tumorové markery Základní charakteristika nádorové buňky. Strategie laboratorních 
vyšetření. Požadavky na ideální nádorový marker. Používané tumorové markery. 

 analytická část 

 64



 1. Předmět a organizace klinické biochemie Vztah k biochemii, medicíně, patobiochemii. Vývoj 
klinické biochemie a klinicko-biochemické analytiky 

 2. Úvod do klinicko-biochemické analytiky Specifické rysy klinicko-biochemické analytiky. 
Terminologie klinické biochemie. 

 3. Analyzovaný materiál Odběr materiálu. Mimoanalytické vlivy na výsledek vyšetření. 
 4. Analýza moče Kvalitativní analýza. Semikvantitativní metody, diagnostické proužky. Morfologická 

analýza močového sedimentu 
 5. Analýza anorganických látek Analýza kationtů. Plamenová fotometrie, AAS, ISE. Celková 

koncentrace, aktivita. Sodík, draslík, vápník, hořčík, železo. Absorpční fotometrie. Analýza aniontů. 
Chloridy, fosforečnany. 

 6. Osmolalita, pH, pCO2, pO2 
 7. Analýza nízkomolekulárních organických látek Analytické principy a zvláštnosti. Využití enzymů 

jako analytických činidel. Chinoniminová reakce. Glukosa, močovina, kyselina močová, bilirubin, 
kreatinin, lipidy 

 8. Analýza bílkovin Celkové bílkoviny, albumin. Elektroforéza bílkovin. Hemoglobin a glykované 
proteiny. 

 9. Imunochemické metody stanoveni bílkovin Základní principy. Imunoanalýza: RIA, EIA a další. 
Imunochromatografie, imunochromatografické proužky 

 10. Stanoveni katalytické koncentrace enzymů Metoda konstantního času a metoda tangent. Spřažené 
reakce. AST, ALT, ALP, GMT, AM, CK. Isoenzymy 

 11. Mechanizace a automatizace v klinické biochemii Analyzátory, jejich rozdělení z různých hledisek. 
Diagnostické soupravy. Organizace práce v klinicko-biochemické laboratoři, laboratorní a nemocniční 
informační systémy. 

 12. Statistika a chemometrie v klinické biochemii Základní pojmy ze statistické analýzy, používané 
v klinické biochemii. Analytické a klinické požadavky na klinicko-biochemickou analýzu . Kontrola 
kvality. Přesnost, správnost, kontrolní a kalibrační materiál. Srovnávání metod, zavádění metod. 
Referenční hodnoty. Referenční materiály, referenční metody. 

 13. Standardizace V klinické biochemii Význam a cíle standardizace. Standardizace v národním a 
mezinárodním měřítku. Mezinárodní federace klinické chemie a další organizace. 

 14. Kazualistika. Praktické příklady vyhodnocení získaných dat k diagnostice onemocnění. 

Výukové metody: přednášky několik přednášek je vedeno profesionálními pracovníky přicházejícími 
z externích nemocničních Klinicko-biochemických laboratoří  
Metody hodnocení: písemná a ústní zkouška  
Literatura:  

 Laboratorní diagnostika. Edited by Tomáš Zima. 1. vyd. Praha : Galén, 2003. xxxii, 728. ISBN 80-
7262-201-3. info  

 Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. 1. vyd. Praha : Galén, 1999. 316 s. ISBN 80-7262-023-1. info  
 Clinical biochemistry :metabolic and clinical aspects. Edited by S. K. Bangert - William J. Marshall. 

New York : Churchill Livingstone, 1995. xi, 854 s. ISBN 0-443-04341-8. info  
 Masopust, Jaroslav. Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. 1. vyd. 

Praha : Karolinum, 1998. 832 s. část I. a část II. ISBN 80-7184-649-3. info  
 Clinical guide to laboratory tests. Edited by Norbert W. Tietz. 3rd ed. Philadelphia : W.B. Saunders 

Company, 1995. xxxix, 109. ISBN 0-7216-5035-. info  
 Karlson, Peter - Gerok, Wolfgang - Gross, W. Pathobiochemie. 1. vyd. Praha : Academia, 1987. 480 s. 

info  
 Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha : Galén, 2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9. 

info  

C6230 Klinická biochemie - cvičení 
Vyučující: doc. RNDr. Michaela Wimmerová Ph.D.  
Rozsah: 0/4/0. 4 kr. Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cvičení z klinické biochemi slouží jako doplněk k přednášce z klinické biochemie. V základní 
části si student osvojí základní manipulaci s analyzovaným materiálem v klinické praxi i základní principy a 
záludnosti metod používaných pro stanovení základních parametrů v séru. Druhá čast cvičení je zaměřena na 
speciální metodiky používané na specializovaných pracovištích. Na konci kurzu bude student schopen: 
porozumět principům stanovení základních analytických parametrů v krevním séru a moči; stanovovat základní 
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biochemické parametry v krvním séru a moči; interpretovat výsledky provedených stanovení ve vztahu 
zdravi/nemoc  
Osnova:  

 základní část 
 Chemická analýza moči 
 Glukosa, hemoglobin 
 Alkalická fosfatasa, lipidy, cholesterol 
 Stanovení dusíkatých metabolitů v séru 
 Určení jaterních parametrů 
 Izoenzymy kreatinkinasy a laktátdehydrogenasy 
 Pokročilá část 
 Stanovení kyseliny askorbové vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií s UV detekcí 
 LC-MS analýza proteolytického digestu BSA a jeho identifikace 
 Využití enzymových biosensorů v klinické diagnostice 
 Stanovení kyseliny močové v krevním séru metodou kapilární zónové elektroforézy 
 Imunochemická analýza - ELISA 
 Exkurze na oddělení klinické biochemie a do soukromé laboratoře 

Výukové metody: teoretická příprava, laboratorní cvičení  
Metody hodnocení: diskuse v hodině, písemné protokoly, zápočet  
Literatura:  

 Racek, Jaroslav. Klinická biochemie. 2., přeprac. vyd. Praha : Galén, 2006. 329 s. ISBN 80-7262-324-9. 
info  

 Klinická biochemie :požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Edited by Jaroslav Masopust. 1. 
vyd. Praha : Karolinum, 1998. 429 s. ISBN 80-7184-648-1. info  

C6290 Atomová absorpční spektrometrie 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět problémům v atomové absorpční 
spektrometrii (AAS) - charakterizovat parametry důležité pro měření v AAS - zvolit systém eliminace 
interferencí a korekce pozadí - porovnat možnosti plamenové AAS, AAS s elektrotermickou atomizací a AAS 
s generováním těkavých sloučenin - ocenit výhody atomové absorpční spektrometrie - navrhnout vhodný postup 
pro praktické aplikace  
Osnova:  

 1.Základní principy, atomová spektra, šířka čáry, rezonanční čára. 
 2. Přístroje, zdroje záření, lampy s dutou katodou, bezelektrodové výbojky. 
 3. Spektrální interference. 
 4. Korekce pozadí pomocí kontinuálního zdroje záření. 
 5. Korekce pozadí s využitím Zeemanova jevu a metoda Smith-Hieftje. 
 6. Plameny, hořáky, zmlžovače, vzorkovací lodička, Delvesův kelímek, STAT, FIA. 
 7. Atomizace v plameni, zmlžování, vypařování, chemické reakce. 
 8. Interference transportu, vypařování a v plynné fázi. Eliminace vlivů. 
 9. Elektrotermické atomizátory, elektrografit, pyrolytický grafit, wolfram. 
 10. Konstrukce elektrotermických atomizátorů, WETA, platformová a sondová technika. 
 11. Elektrotermická atomizace, mechanismy, interference. 
 12. Modifikátory matrice, vliv organických rozpouštědel. 
 13. Generování těkavých hydridů, atomizace, interference. 
 14. Generování studených par rtuti. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění základním principům atomové absorpční spektrometrie, atomizaci v atomizátorech, rušivým vlivům, 
jejich eliminaci, korekci pozadí a využití v praktické analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou ústní zkoušky. Ta spočívá 
ve čtyřech otázkách, které vyžadují popis a vysvětlení dotazovaného problému.  
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Literatura:  

 Komárek, Josef. Atomová absorpční spektrometrie. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2000. 85 s. 
ISBN 80-210-2500-X. info  

 Welz B., Sperling M.: Atomabsorptionsspektrometrie. Wiley-VCH, Wienheim 1997.  
 Hassan, Saad S. M. Organic analysis using atomic absorption spectrometry. Chichester : Ellis Horwood 

Limited, 1984. 384 s. ISBN 0-85312-559-7. info  

C6300 Optická a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem 
Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc.  
Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Po abslovování přednášky získá student informace o principech, instrumentaci, vlastostech a 
praktickém použití optické a hmotnostní spektrometrie v indukčně vázaném plazmovém výboji (ICP-AES, ICP-
MS). Seznámí se s procesy v plazmatu důležitými pro spektrochemickou analýzu,se zaváděním vzorku do 
výboje, s optimalizací analytické techniky. K tomu mu poslouží výklad o součástech instrumentace, dějích při 
tvorbě aerosolu, procesech v plazmatu, generování analytického signálu a jeho selektivitě, zpracování a detekci, 
a to v následujícím výčtu pojmů: vysokofrekvenční generátory, plazmové hlavice, ionizační a excitační 
mechanismy, prostorové rozdělení inetnzity emise, koncentrace ekvivalentní pozadí, laterální a axiální 
pozorování ICP; zavádění vzorku do výboje, zmlžování roztoků, technika generování hydridů, vnášení pecných 
vzorků, elektrotermická vaporizace, jiskrová a laserová ablace, odpařování v el. oblouku; emisní spektrometry, 
monochromátory, polychromátory, echelle spektrometry s plošnými polovodičovými detektory,aplikace 
v analýze materiálů, trendy vývoje plazmové spektrometrie; hmotnostní spektrometrie s ICP zdrojem, 
instrumentace ICP-MS, spektrální a nespektrální interference v ICP-MS. Na základě informací získaných 
absolvováním tohoto předmětu bude student umět po praktickém seznámení s instrumentací vyvinout 
analytickou metodu pro daný typ vzorku, provádět rutinní analýzy i výzkum.  
Osnova:  

 1. Úloha a význam plazmové spektrometrie v analytické chemii; princip a fyzikální vlastnosti indukčně 
vázaného plazmatu (ICP); ICP jako zdroj pro atomovou emisní spektrometrii (AES),atomizační 
prostředí pro fluorescenční spektrometrii (AFS) a zdroj iontů pro hmotnostní spektrometrii (MS); 
plazmové hlavice, generátory ICP; přehled zavádění vzorku do ICP. 2. Teploty a termodynamická 
rovnováha v ICP, excitační a ionizační mechanismy; ICP-AES, atomová a molekulová spektra v ICP, 
intenzita spektrální čáry, normová teplota, "hard" a "soft" spektrální čáry; analytický signál a pozadí, 
koncentrace ekvivalentní pozadí, standardní odchylka signálu, standardní odchylka pozadí, mez 
detekce, mez stanovení; analytické vlastnosti ICP-AES, analytické vlastnosti ICP-MS 3. Axiální, 
radiální a laterální rozdělení intenzity emise ve výboji ICP, emisivita, oblasti ICP výboje; 
multiplikativní (nespektrální) interference snadno ionizovatelných prvků, multiplikativní (nespektrální) 
interference kyselin; vliv frekvence generátoru, příkonu do plazmatu, průtoku plynů a výšky pozorování 
a rychlosti čerpání vzorku na prostorové rozdělení emise, nespektrálních interferencí a mezí detekce; 
eliminace nespektrálních interferencí volbou robustních podmínek ICP, kompenzace nespektrálních 
interferencí pomocí porovnávacího prvku; laterální a axiální pozorování výboje - možnosti a omezení. 
4. Původ a klasifikace spektrálních interferencí, selektivita; spektrometr, jeho disperze, rozlišení a 
rozlišovací schopnost, vliv rozlišovací schopnosti spektrálního přístroje na poměr signálu k pozadí a na 
velikost spektrálních interferencí; vliv spektrálních interferencí a jejich korekce na přesnost a správnost 
měření, mez detekce a stanovitelnosti v reálných vzorcích; vliv pracovních podmínek zdroje na velikost 
spektrálních interferencí; algoritmy korekcí spektrálních interferencí; spektrální atlasy. 5. Šum a jeho 
zdroje v ICP-AES, výstřelový šum, blikavý šum; šum pozadí, šum signálu, přesnost měření, vliv 
integrační doby na přesnost měření, vliv velikosti signálu na přesnost měření; přesnost, opakovatelnost 
(krátkodobá, dlouhodobá), mezilehlá opakovatelnost; reprodukovatelnost; drift přístroje, zdroje driftu a 
jejich eliminace, kompenzace driftu pomocí různých metod s využitím porovnávacích prvků. 6. 
Kalibrace ICP-AES, linearita kalibračních závislostí, volba modelu, vliv počtu a rozdělení kalibračních 
vzorků, pásy spolehlivosti; kalibrace při analýze roztoků, příprava kalibračních roztoků; metoda 
standardního přídavku. 7. Zavádění roztoků do ICP; pneumatické zmlžovače (koncentrický, úhlový, 
Babingtonův, žlábkový, síťkový, fritový); ultrazvukový zmlžovač, zmlžovač s přímým vstřikováním, 
termosprej, vyskotlaký hydraulický zmlžovač; tvorba, modifikace a transport aerosolu, vlastnosti 
zmlžovačů, vlhký a suchý aerosol; elektrotermické vypařování do ICP. 8. Zavádění pevných vzorků do 
ICP; práškové a kompaktní vzorky, vodivé a nevodivé vzorky; zmlžování suspenzí, elektrotermická 
vaporizace; přímé zavádění pevného vzorku (DSID - direct sample insertion device, SET - sample 
elevator technique); elektroabraze (ablace) elektrickou jiskrou, obloukem; laserová ablace. 9. Zavádění 
plynných vzorků do ICP; generování těkavých hydridů, ostatní těkavé sloučeniny; "on-line" spojení ICP 
se separačními technikami; speciační analýza s ICP s hmotnostní spektrometrií a separačními 
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technikami. 10. Metodika měření s ICP-AES, příprava roztoků, určení optimálních podmínek měření, 
měření při malých a velkých poměrech signál/pozadí, korekce pozadí, korekce spektrálních interferencí, 
kontrola korekčních faktorů, nejvyšší stanovitelný obsah, normalizace výsledků na celkový obsah při 
stanovení úplného složení. 11. Diagnostika ICP-AES, poměr intenzit atomové a iontové čáry Mg jako 
kritérium "robustnosti" ICP, kontrola zmlžování, kontrola přenosu energie do plazmatu, kontrola stavu 
optického systému, metodika měření, regulační diagram, analýza kontrolního vzorku; obvyklé 
problémy při měření s ICP. 12. Příprava vzorků a rozklady vzorků pro ICP spektrometrii s analýzou 
roztoků, příklady metod tavení vzorků a rozpouštění v kyselinách, příčiny systematických chyb při 
rozkladech; příprava vzorků pro přímou analýzu pevných vzorků s ICP; omezení v přípravě vzorků při 
použití ICP s hmotnostní spektrometrií. 13. Přehled aplikací ICP-AES a ICP-MS v analýze technických 
materiálů, surovin, v geologických vědách, v analýze environmentálních vzorků, potravin, biologických 
a klinických materiálů. 14. Zdroje a vyjádření nejistot při stanovení ICP spektrometrií; hodnocení 
analytických výsledků. 15. Současný stav a perspektivy plazmové spektrometrie; rozvoj instrumentace, 
nové excitační zdroje, miniaturizace. 

Výukové metody: přednáška  
Metody hodnocení: Ústní zkouška.  
Literatura:  

 Kanický, Viktor - Otruba, Vítězslav - Sommer, Lumír - Toman, Jiří. Optická emisní spektrometrie v 
indukčně vázaném plazmatu a vysokoteplotních plamenech. 1. st. Praha : Academia, 1992. 152 s. 
Pokroky chemie 24. ISBN 80-200-0215-4. info  

 Taylor, Howard E. Inductively coupled plasma-mass spectrometry :practices and techniques. San 
Diego : Academic Press, 2001. xi, 294 s. ISBN 0-12-683865-8. info  

 Inductively coupled plasmas in analytical atomic spectrometry. Edited by Akbar Montaser - D. W. 
Golightly. 2nd ed. Hoboken, N.J. : Wiley-VCH, 1992. xxii, 1017. ISBN 0-471-18811-5. info  

 Inductively coupled plasma mass spectrometry handbook. Edited by Simon M. Nelms. 1st pub. Oxford : 
Blackwell Publishing, 2005. xv, 485 s. ISBN 1-4051-0916-5. info  

C6410 Organická analýza - praktikum 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 0/0/3. 3 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: kz. Jiná možná ukončení: z.  
Cíle předmětu: Hlavním cílem je praktické osvojení metod a technik z analýzy a identifikace organických látek.  
Osnova:  

 Důkaz a stanovení organoelementů po mineralizaci vzorku. Důkaz a identifikace organické látky 
(směsi). Ověření metodiky na známém individuu, analýza neznámé struktury. Aplikace reakcí 
funkčních skupin, derivatizace i spektrálních metodik (FTIR, NMR metodiky, MS). 

Výukové metody: Typ výuky: studenti musí absolvovat všechny úlohy zařazené do cvičení  
Metody hodnocení: Laboratorní cvičení.  
Literatura:  

 Veibel, Stig. Analytik organischer Verbindungen. Berlin : Akademie-Verlag, 1960. 320 s. info  
 Večeřa, Miroslav. Organická elementární analýza. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické 

literatury, 1967. 178 s. úOrganic elemental analysis.  
 Večeřa, Miroslav - Gasparič, Jiří. Důkaz a identifikace organických látek. 1. vyd. Praha : Státní 

nakladatelství technické literatury, 1963. 350 s./Detection and identification of organic compounds  

C6860 Moderní metody analýzy organických polutantů 
Vyučující: doc. RNDr. Jana Klánová Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - dále rozvinout koncept chemické analýzy vzorků 
životního prostředí. - aplikovat vědomosti z environmentální chemie a toxikologie pro úspěšné plánování 
analytických experimentů. - shrnout poznatky o chování polutantů v přírodních matricích a jejich distribuci mezi 
jednotlivé fáze. - připomenout transportní procesy na površích a mezi fázemi. - rozlišit pojmy přítomnost, 
dostupnost a aktivita chemických látek v přírodních matricích. - analyzovat různé potřeby a důvody pro 
environmentální analýzy. - přiřadit k jednotlivým zadáním nejvhodnější vzorkovací, extrakční, separační a 
identifikační metody. - rozebrat pojem „moderní“ nebo „pokročilé“ metody ve smyslu nových přístupů, nových 
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technik, nových polutantů a interdisciplinárních návazností. - srovnat skupiny „nových“ polutantů (bromované 
zpomalovače hoření, perfluorované látky, chlorované parafíny, léčiva) s historickými polutanty (polychlorované 
dioxiny a furany) a upozornit na analytické komplikace. - využít možnosti nových vzorkovacích (pasivní), 
extrakčních (zrychlená extrakce, extrakce kapalinou v superkritickém stavu), separační a identifikační metody 
(kombinace vysokoúčinné separace s novými technikami hmotnostní spektroskopie) ke splnění nových 
požadavků. - aplikovat poznatky z jiných oborů, propojit s bioanalytickými či toxikologickými metodami.  
Osnova:  

 1. Aplikace znalostí z environmentální chemie a toxikologie pro úspěšné plánování terénních a 
laboratorních experimentů 

 2. Chování polutantů v přírodních matricích, jejich distribuce mezi fáze, procesy fázové výměny a děje 
na površích 

 3. Co nás zajímá? Přítomnost, dostupnost nebo aktivita organických látek v prostředí? 
 4. Nové pasivní techniky pro vzorkování biodostupné frakce organických polutantů z ovzduší a z vody. 

Rovnovážné vzorkování jako prostředek pro stanovení aktivity chemických látek 
 5. Selektivní metody extrakce (sekvenční extrakční techniky, extrakce kapalinou v superkritickém 

stavu, vodou za vysokého tlaku) 
 6. Nové separační a identifikační techniky (kombinace plynové chromatografie s vysokorozlišovací 

hmotnostní spektroskopií (HRMS), vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostní 
spektroskopií (LC/MS)). Nové hmotnostní analyzátory pro identifikace specifických látek (trojitý 
kvadrupol, Q-trap, Fourierova transformace, MALDI) 

 7. Stopová analýza významných environmentálních polutantů a jejich metabolitů a její problémy 
(analýza polychlorovaných dioxinů a furanů) 

 8. Nové environmentální polutanty: bromované zpomalovače hoření, perfluorované látky, chlorované 
parafíny s krátkým a středním řetězcem, steroidní láyky, léčiva 

 9. Bioanalytické metody 
 10. Interdisciplinární přístupy (geologie, mineralogie, geochemie, atmosférická chemie, fotochemie, 

meteorologie, klimatologie, toxikologie, biochemie, molekulární biologie) k interpretaci analytických 
dat 

Výukové metody: Kurs je organizován formou přednásškyjednou týdně.  
Metody hodnocení: ústní zkouška  
Literatura:  

 Fifield, F. W. - Haines, P. J. Environmental Analytical Chemistry. (Eds.). London : Blackie Academic 
& Professional, 1995. ISBN 0-7514-0052-1. info  

 Skoog, Douglas A. - Leary, James J. Principles of instrumental analysis. 4th ed. Fort Worth : Saunders 
College Publishing, 1992. xii, 700 s. ISBN 0-03-023343-7. info  

 Barceló, D. Environmental Analysis. Techniques, Applications and Quality Assurance. Amsterdam : 
Elsevier, 1993. Techniques & Instrumentation Anal. Chem., Vol. 13. ISBN 0-444-89648-1. info  

C7030 Separační metody 
Vyučující: doc. Mgr. Jan Havliš Dr.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: hlavní cíle přednášky: úvod do analytických separačních metod; osvojení si jejich principů; 
seznámení se s šíří jejich současného praktického provedení a využití; vymezení pojmů separace při přípravě 
vzorku, separace analytická a preparativní; volba a optimalizace separačního systému, vyhodnocením jeho 
účinnosti, validací separační metody a vyhodnocením výsledků separace  
Osnova:  

 1. úvod; extrakce: popis extrakčních rovnovah v systému kapalina-kapalina a v systému kapalina-pevná 
látka; volba extrakčního systému, provedení extrakce, vliv interakcí analyt-rozpouštědlo, opakovaná 
extrakce 

 2. předanalytická příprava vzorku: SFE (extrakce nadkritickými tekutinami); ASE (urychlená extrakce 
rozpouštědlem); MAE (extrakce pomocí mikrovlnného záření), TLC (chromatografie na tenké vrstvě, 
HPTLC, 2D TLC), SPE (extrakce na pevné fázi), SPME (mikroextrakce na pevné fázi); HSE (extrakce 
z plynné fáze) 
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 3. analytická separace: kapalinová chromatografie (LC) – historie, teoretické základy; klasifikace 
základních separačních mechanizmů v LC (LLC, LSC, IC, GPC), fyzikálně-chemický popis procesů 
LC, přenos hmoty v LC, termodynamické aspekty separace; kinetické aspekty separace 

 4. uspořádání LC: doprava mobilní fáze, eluce a eluční síla (izokratická, gradientová eluce); dávkovací 
zařízení; separační kolona, typy stacionárních fází (částicové, monolitické, on-chip), přehled sorbentů, 
detektory (fotomerické (DAD), refraktometrické, fluorescenční, amperometrické, vodivostní, detektor 
rozptylu světla, hmotnostně spektrometrické detektory), 

 5. popis a vyhodnocení výsledků separace: definice chromatografického systému, analytická informace 
z chromatogramu (kvalitativní, kvantitativní); přesnost, správnost, limity analýzy (MDL, LOD, LOQ); 
vyhodnocení účinnosti separace, testování systému a jeho „dobré“ chování; základní módy kapalinové 
chromatografie: NP-HPLC (chromatografie na normální fázi), RP-HPLC (chromatografie na obrácené 
fázi), ultravýkonná kapalinová chromatografie, kapalinová chromatografie za zvýšené teploty, 
ultravýkonná kapalinová chromatografie za zvýšené teploty, HILIC (kapalinová chromatografie 
s hydrofilními interakcemi), HIC (kapalinová chromatografie s hydrofobními interakcemi) 

 6. IEC (iontově výměnná chromatografie) – principy a provedení; chromatofokuzace; afinitní 
chromatografie – principy, IMAC (afinitní chromatografie s imobilizovaným iontem kovu); SFC 
(chromatografie nadkritickými tekutinami); PC (perfúzní chromatografie) 

 7. vícerozměrná chromatografie; spojené techniky; preparativní chromatografie – principy a provedení, 
vývoj chromatografické metody, kriteria výběru a optimalizace separačního systému; zkoumání a popis 
reálné separace; kvantitativní vztahy mezi strukturou a selektivitou vzhledem k retenci; chirální 
separace: definice chirality; optická rotační disperze; 

 8. zobrazení chirality, chirální selektory, chirální stacionární fáze a jejich aplikace v separačních 
metodách (HPLC); separace makromolekul: historie, teoretické základy – popis makromolekuly, 
molekulová hmotnost; mody separace makromolekul – GPC (molekulová vylučovací chromatografie) 

 9. provedení GPC – kolony, detektory (rozptyl světla), HC (hydrodynamická chromatografie), FFF 
(frakcionace tokem v poli) – principy, instrumentace, mody (SdFFF, ThFFF, EFFF, FFFF); plynová 
chromatografie (GC) – historie, teoretické základy (izotermy, stlačitelnost plynu, retenční veličiny) 

 10. uspořádání GC, doprava mobilní fáze; dávkovací zařízení (s děličem toku, bez děliče toku); 
separační kolona, typy stacionárních fází (WCOT, FSOT, SCOT, PLOT), detektory (plamenově 
ionizační, chemiluminiscenční, hmotnostně spektrometrické detektory, atd.). elektromigrační metody, 
historie a teorie, iontová mobilita, elektroosmotický tok 

 11. elektromigrační metody – popis separace, účinnost a faktory ji ovlivňující (teplo, difúze, disperze); 
instrumentace – dávkování, zdroje napětí, separační prostředí (kapilára, membrána, gel, čip), detektory 
(fotometrické, laserem indukovaná fluorescence, vodivostní detekce, hmotnostní spektrometrie atp.); 
preparativní módy; definice elektroforetického systému a analytické informace z elektroforetogramu; 
základní módy elektromigračních metod – kapilární zónová elektroforéza (CZE), kapilární gelová 
elektroforéza (CGE) 

 12. plošná gelová elektroforéza (GE), kapilární izoelektrická fokuzace (CIEF), kapilární izotachoforéza 
(CITF), micelární elektrokinetická chromatografie, tenkovrstvá elektrochromatografie, kapilární 
elektrochromatografie; afinitní a nevodná elektroforéza; validace analytické separační metody; proč a 
jak, základní pojmy – shodnost metody, přesnost metody, kalibrace, selektivita, robustnost 

Výukové metody: výuka je založena na ppt prezentaci a jejím výkladu. prezentace bude dostupná jako studijní 
podklad (černobílý tisknutelný pdf s vysokým rozlišením a omezenými právy). vzhledem k výkladu, jenž 
prezentaci významně rozšiřuje, a neexistenci vhodných učebnic v českém jazyce pokrývajících některé části 
přednášky je vhodné přednášku navštěvovat.  
Metody hodnocení: zkouška ústní; u studentů se předpokládá pochopení a znalost základních principů a jejich 
využití. zkouška se sestává ze tří základních otázek, které budou postupně v průběhu zkoušení rozvíjeny, aby 
student mohl prokázat míru porozumění tématu.  
Literatura:  

 Churáček, Jaroslav. Úvod do vysokoúčinné kapalinové kolonové chromatograrie. 1. vyd. Praha : SNTL 
- Nakladatelství technické literatury, 1984. 188 s. info  

 Štulík, Karel. Analytické separační metody. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 264 s. ISBN 80-246-0852-
9. info  

 Dolník, Vladislav. Úvod do kapilární elektroforézy. 1994. info  

C7031 Atomová spektrometrie 
Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc., prof. RNDr. Vítězslav Otruba CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
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Cíle předmětu: Základní pojmy o záření, Planckův zákon, Einsteinovy zákony, metrologie. Disoerzní optické 
moduly, základy instrumentace. Emisní a absorpční spektrometrie atomů. iontů a molekul - emise plamene, 
oblouku, jiskry, duté katody, doutnavých vábojů, laserů, plazmat inertních plynů.  
Osnova:  

 1. Elektromagnetické záření, elektromagnetická vlna, rychlost ve vakuu, Poyntigův vektor, Planckův 
vyzařovací zákon, foton. Interakce záření s hmotou. Einsteinovy zákony pro absorpci a emisi záření. 
Metrologie elektromagnetického záření. Energetické veličiny zářivý tok, hustota zářivého toku, zářivá 
energie, hustota zářivé energie, intenzita vyzařování, zář. Integrální a monochromatické (spektrální) 
veličiny. Fotometrické veličiny světelný tok, svítivost, jas, osvětlení. 2. Měřící zdroje 
elektromagnetického záření. Zdroje IR-VIS-UV se spojitým spektrem (tepelné zářiče popsané 
Planckovým vyzařovacím zákonem), UV-RTG (brzdné záření). Plazmatické zdroje spojitého spektra 
IR-VIS-UV (výbojky D2, Xe). Zdroje čárového spektra VUV-UV-VIS (nízkotlaké výbojky) a RTG 
(rentgenky, (-zářiče, synchrotron). Polovodičové zdroje záření (LED). Zdroje koherentního záření 
(plynové, barvivové a polovodičové lasery). 3. Disperzní prvky pro kmitočtovou analýzu záření 
v oblasti IR-VIS-UV (hranoly, mřížky, interferometry). Monochromátory a polychromátory UV - VIS, 
optické uspořádání, vlastnosti. 4. Detektory záření UV-VIS založené na tepelných účincích 
(termočlánky.), na vnějším a vnitřním fotoefektu (fotonky, fotonásobiče, fotorezistory, fotovoltaické 
články). Plošné integrované detektory (CCD, CID.. ) 5. Atomová absorpční spektrometrie (AAS). 
Princip AAS, absorpční a emisní profily čar atomů, Bouger-Lamber-Beerův zákon v AAS. Atomizátory 
v AAS (plameny, elektrotermické atomizátory. Spektrální rušení, neselektivní absorpce záření, příčiny a 
metody korekce. Nespektrální interference. 6. Optická emisní spektrometrie UV-VIS (OES). Přehled 
metodik OES. Tepelná, elektronová a zářivá excitace molekul, atomů a iontů. Boltzmannův zákon. 
Ionizace a Sahova rovnice. Excitační zdroje v OES. Teoretické základy emise a absorpce záření, 
Kirchhoffův zákon. Průběh závislosti emise záření na koncentraci analytu. 7. Plamenová emisní 
spektrometrie molekul a atomů (FES). Molekulová a atomová spektra. Instrumentace v FES: plameny, 
transport vzorku, separace a detekce záření. Spektrální a nespektrální interference. Analytické vlastnosti 
FES. 8. Oblouková a jiskrová OES, klasická varianta emisní spektrografie. Jiskrové a obloukové 
generátory, charakter obloukového a jiskrového spektra. Spektrografy s fotografickou detekcí, 
spektrometry s fotoelektrickou detekcí, kvantometry. Využití vakuové oblasti UV spektra. Analytické 
vlastnosti a oblast použití. 9. Indukčně vázané plazma (ICP) v OES. Princip funkce, excitační 
mechanizmy v argonovém plazmatu ICP. Spektrální vlastnosti ICP z analytického hlediska, kalibrační 
závislosti, rozsah, linearita, Meze detekce. Spektrální interference a další rušivé vlivy v ICP OES. 
Hmotnostní ICP spektrometry. 10. Výboje za sníženého tlaku v OES. Izotermní a neizotermní plazma. 
Geisslerovy trubice a analýza plynů. Výboj v duté katodě, aplikace ve stopové a izotopové analýze. 
Grimmův výboj, spektrální vlastnosti a konstrukční uspořádání. Analýza povrchových vrstev a aplikace 
v technické praxi. Hmotnostní spektrometry s neizotermním plazmatem. 11. Atomová fluorescenční 
spektrometrie. Princip metody, analytické parametry (citlivost, meze detekce, koncentrační rozsah). 12. 
Elementární analýza látek rentgenovými paprsky. Vznik primárního a fluorescenčního RTG záření. 
Serie čar a jejich symbolika, nezářivé pochody v atomech (sekundární a Augerovy elektrony). RTG 
fluorescenční vlnově disperzní spektrometry simultánní a sekvenční, jejich analytické vlastnosti. 
Energodisperzní RTG spektrometry a aplikace. 13. Zářivé interference v RTG spektrometrii a jejich 
korekce. Absorpční RTG spektrometrie a její analytické aplikace. Nezářivé interference a jejich 
eliminace přípravou vzorku a matematickou korekcí. Praktické aplikace. 14. RTG spektrometrie 
s buzením záření nabitými částicemi. Elektronová mikrosonda a rastrovací elektronový mikroskop jako 
zdroje primárního RTG záření a jejich aplikace pro lokální mikroanalýzu. Princip a analytické využití 
buzení RTG záření protony a ionty. 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: přednáška, ústní zkouška  
Literatura:  

 Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info  

 Kanický, Viktor - Otruba, Vítězslav - Sommer, Lumír - Toman, Jiří. Optická emisní spektrometrie v 
indukčně vázaném plazmatu a vysokoteplotních plamenech. 1. st. Praha : Academia, 1992. 152 s. 
Pokroky chemie 24. ISBN 80-200-0215-4. info  

 Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 831 s. info  
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C7041 Molekulová spektrometrie 
Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc., Mgr. Petr Táborský Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Klasifikace spektroskopických metod, analytické a strukturní aspekty, spektrální rozsahy a 
procesy. Instrumentace, monochromatizace, zpracování signálu. Molekulová absorpční spektrofotometrie 
(UV/Vis), Bouguer-Lambert-Beerův zákon. Infračervená spektroskopie, Ramanova spektroskopie. 
Luminiscence. Mikrovlnná spektroskopie. Analytické aspekty magnetických rezonančních metod. Analytická 
refraktometrie.  
Osnova:  

 1. Klasifikace optických analytických metod, rozdělení metod molekulové spektroskopie, analytické a 
strukturní aspekty optických metod, interakce hmota-záření. Fotometrie, jednotky. 2. Molekulová 
absorpční spektroskopie v ultrafialové a viditelné oblasti: podstata a charakter spekter UV a Vis, 
molekulové orbitaly, symbolika a členění molekulových termů, multiplicita termů, elektronické stavy 
molekul. 3. Typy elektronických přechodů v molekulách a jejich projevy ve spektrech, chemická teorie 
barevnosti (chromofory a auxochromy), tvar a vibrační struktura absorpčních pásů, Franckův-
Condonův princip a vibronické přechody. 4. Elektronická spektra důležitých tříd látek: alifatické 
nenasycené uhlovodíky, deriváty alifatických uhlovodíků, aromatické uhlovodíky, jejich heteroanaloga 
a substituční deriváty, organická barviva, anorganické ionty a komplexy kovů, spektra přenosu náboje. 
5. Vnitřní a vnější efekty ovlivňující elektronická spektra: sterické efekty, tautomerní rovnováhy, pH, 
rozpouštědla. Empirické výpočty elektronických spekter. Instrumentace UV a Vis spektroskopie. 6. 
Použití UV-Vis spektroskopie: určování struktury organických látek, kvalitativní analýza. Bouguer-
Lambert-Beerův zákon, kvantitativní analýza. Analytické využití rozptylu: turbidimetrie, nefelometrie, 
difusní reflektance, titrační varianty optických metod. 7. Luminiscenční spektroskopie: podstata, 
klasifikace. Fluorimetrie, fosforimetrie, vztah struktura-spektrum, Instrumentace. Elektro-, bio-, termo-, 
chemiluminiscence, luminiscence v pevném stavu (kandoluminiscence), laserová fluorimetrie. 
Analytické aplikace. 8. Infračervená spektroskopie. podstata a charakter infračerveného spektra, 
molekulové vibrace a vznik vibračních spekter, rotační hladiny molekul a rotační spektra, rotačně-
vibrační spektra, výběrová pravidla a intenzita absorpčních pásů, vibrační frekvence a vlastnosti 
molekul. 9. Faktory ovlivňující charakteristické vibrace: vliv skupenství a rozpouštědla, vliv vodíkové 
vazby, vliv hmotnosti atomů, elektrické vlivy, sterické vlivy, pnutí kruhu, konformace, vibrační 
interakce. Infračervená spektra organických látek. Instrumentace a pracovní technika. 10. Ramanova 
spektroskopie: podstata a charakter spekter, instrumentace, pracovní technika a použití. Mikrovlnná 
spektroskopie. 11. Analytické aplikace infračervené a Ramanovy spektroskopie. 12. Magnetická 
rezonanční spektroskopie: spektroskopie nukleární magnetické rezonance, podstata NMR spekter a 
instrumentace, chemický posun, intenzita rezonančních signálů, štěpení signálů, spektra 1. řádu, 
spinové systémy, spektra vyšších řádů. Vliv chemické výměny na spektrum NMR. 13. NMR spektra 
jader těžších atomů. Použití NMR spektroskopie. Spektroskopie elektronové paramagnetické 
rezonance. 14. Analytická refraktometrie. Optická rotační disperze, cirkulární dichroismus. 
Mössbauerova spektroskopie. Fotoakustická spektrometrie. 

Výukové metody: teoretická příprava  
Metody hodnocení: Přednášky, ústní zkouška s písemnou přípravou.  
Literatura:  

 Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 678 s. info  

 Analytická příručka. Díl II [Zýka, 1988]. Edited by Jaroslav Zýka. 4. upr. vyd. Praha : SNTL - 
Nakladatelství technické literatury, 1988. 831 s. info  

C7060 Stopová analýza 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Komárek DrSc.  
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 problémům stopové analýzy - zvolit 
systém práce v laboratoři pro stopovou analýzu - charakterizovat parametry důležité pro prostředí čisté 
laboratoře - porovnat možnosti metod pro zkoncentrování stopových prvků a separaci matrice - ocenit výhody 
průtokové analýzy - navrhnout vhodný postup a metodu pro praktické aplikace  
Osnova:  
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 1.Specifické problémy práce s malým množstvím vzorku. Mikroanalýza, ultramikroanalýza, převod 
z makroměřítka do mikroměřítka, homogenita vzorku, mikrosonda. Mikrogravimetrie, srážení, filtrace, 
sušení, žíhání, mikroelektrogravimetrie. Mikrotitrace, odměrné baňky, mikropipety, mikrobyrety, 
titrační nádobky. 

 2. Potenciometrická, konduktometrická a amperometrická mikrotitrace. Mikrofotometrie, průtoková 
mikrokyveta. Mikrometrie, sedimetrie, Mikroanalytické váhy, mikrováhy. Elektromagnetické váhy, 
mikrováhy s křemenným rezonátorem. 

 3. Význam stopové analýzy pro praxi. Stopový obsah, částice v atmosféře a laboratoři, čištění prostoru. 
Laboratoř pro stopovou analýzu, požadavky na ni, její vybavení a provoz. Jiné možnosti snížení 
kontaminace ovzduším. 

 4. Chemické nádobí, materiál, kontaminace a ztráty, čištění, materiál pro úpravu vzorků. Činidla, 
způsoby čištění a přípravy či-nidel potřebné čistoty, jejich uchovávání, příprava čisté vody, označení 
kvality činidel. 

 5. Problémy stopové analýzy a jejich vliv na výsledek. Odběr representativního vzorku, homogenita 
materiálu. Stabilita vzorku a jeho uchovávání. Kontaminace a ztráty analytu během ana-lytického 
postupu. 

 6. Rozklady anorganických vzorků. Autoklávy s teflonovou a křemenou nádobkou. Rozklad v plynné 
fázi, v kapalné fázi s destilací kyseliny uvnitř autoklávu, hetero-genní rozklad. 

 7. Rozklady biologických materiálů. Rozklad na mokré cestě minerálními kyselinami, vztah k obsahu 
uhlíku, rozklady za normálního a vysokého tlaku. Autoklávy. Ohřev konvenční a mikrovlnou energií. 
Mikrovlnné rozkladné systémy za normálního a vysokého tlaku. UV-fotolýza. Nízkoteplotní rozklad 
mokrou cestou (Fentonovo činidlo). 

 8. Vysokoteplotní suché spalování, klasická a mikrovlnná muflová pec, rozklad v přítomnosti kyslíku 
za normálního tlaku a v uzavřeném systému. Mineralizátor Apion. Nízkotep-lotní spalování, 
radiofrekvenční plazma. Sušení vzorku, tradiční, IR zářením a mikrovlnou energií. 

 9. Obohacovací techniky ve stopové analýze. Separace mikrokomponenty od makrokomponenty a 
naopak. Metody destilační, destilace stopových prvků z roztoků, pevných a kapalných vzorků, 
vypařování matrice z roztoků, pevných a kapalných vzorků. 

 10. Selektivní rozpouštění stopových prvků a matrice. Extrakce kapalina-kapalina, dávková, 
kontinuální, zpětná, extrakce chelátů a iontových asociátů, extrakce stopových prvků a matrice. 
Třífázová a homogenní extrakce. Sorpce, iontová výměna. Iontoměniče, chelatační sorbenty, 
polyuretanová pěna, aktivní uhlí. 

 11. Průtoková analýza, segmentovaný tok, FIA. Disperze, dávkovací jednotky, konstrukce FIA 
systémů. Měření pH, ISE, ředění vzorků. Prekoncentrace na sorbentech a FIA systémy. Kapalinová 
extrakce ve FIA, segmentor, separátor fází. 

 12. Vymrazování a zonální tavení. Srážení prvků matrice, srážení stopových prvků, nosné srážení a 
flotace. Iontová flotace. 

 13. Elektrochemická depozice na pevných elektrodách, statické a průtokové uspořádání, kombinace 
s emisní spektrální analýzou, ET-AAS. Vylučování stopových prvků na rtuťové elektrodě, samovolná 
elektrochemická depozice. Slepý pokus a jeho význam, logaritmicko-normální rozdělení, mez detekce. 

 14. Metody analýzy povrchů a tenkých vrstev. Spektrometrie s doutnavým výbojem v Grimmově 
výbojce, laserová ablace, LA-ICP-OES. 

 15. Stopová analýza organických látek. Derivatizační postupy, reaktory, použití, technika uhlíkového 
skeletu. Analýza "head space". Plynová chromatografie-hmotová spektrometrie, použití. Infračervená 
reflexní spektroskopie s mikrozrcátkem, ATR infračervená spektroskopie. Analýza na velké 
vzdálenosti. 

Výukové metody: Výuka je realizována formou přednášek s prezentací v PowerPointu. Důraz je kladen na 
porozumění řešení problémů stopové analýzy, metodám zkoncentrování a průtokové analýzy, vyhodnocení dat a 
využití v praktické analýze.  
Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení (na konci semestru) je provedeno formou ústní zkoušky. Ta spočívá 
v šesti otázkách, které vyžadují popis a vysvětlení dotazovaného problému.  
Literatura:  

 Trace metal analysis and speciation. Edited by I. S. Krull. Amsterdam : Elsevier, 1991. 302 s. ISBN 0-
444-88209-. info  

 Mizuike, Atsushi. Metody koncentrirovanija mikroelementov v neoorganičeskom analize : Enrichment 
techniques for inorganic trace analysis (Orig.) : Enrichment techniques for inorganic trace analysis 
(Orig.). Moskva : Chimija, 1986. 151 s. info  
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 Beyermann, Klaus. Organic Trace Analysis. Chichester : Ellis Horwood Limited, 1984. 365 s. ISBN 0-
85312-638-0. info  

 Dulski T.R.: Trace elemental analysis of metals. Methods and Techniques. 1999.  

C7080 Lasery v analytické chemii 
Vyučující: Mgr. Karel Novotný Ph.D., prof. RNDr. Vítězslav Otruba CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Principy laserů a jejich aplikace v chemické analýze materiálů, životního prostředí a řízení a 
kontrole technologických procesů, základním a kosmickém výzkumu.  
Osnova:  

 1. Principy laserové techniky: Einsteinovy zákony pro emisi a absorpci záření, pojem koherence záření, 
inverzní populace, metastabilní stavy atomů a molekul, aktivní prostředí. 

 2. Zesilovač a generátor záření. Optická zpětná vazba, rezonátory, módy, kvalita Q, pojem Q-modulace. 
Modulace aktivní a pasivní, synchronizace módů, femtosekundové oscilátory. 

 3. Aktivní prostředí laserů: Plynové lasery (He-Ne,), energetické diagramy; molekulové CO2, N2, HCN 
lasery; lasery v pevné fázi (rubínový a Nd-YAG), optické čerpání, pulsní a kontinuální provoz; iontové 
lasery (Ar); excimerové lasery (KrF); polovodičové lasery (GaAs, CdHgSeTe); chemické lasery (HF). 

 4. Plynule laditelné lasery barvivové (Rhodamin), pevnolátkové (Safír:Ti), frekvenční a spektrální 
vlastnosti, konstrukce jednomódových laditelných laserů. Pulsní lasery, koherence a frekvenční 
spektrum záření krátkých impulsů. 

 5. Výkonové parametry laserů: Kontinuální, šum a stabilita; Pulzní výkon, délka pulsů, stabilita. 
 6. Laserové záření a optické vlastnosti materiálů, průchod elmag. záření hmotným prostředím, 

nelineární optika; absorpce záření v povrchových vrstvách pevných materiálů. 
 7. Analytické aplikace s využitím vysoké koncentrace energie v paprsku: Laserová ablace pro 

povrchovou a lokální analýzu materiálů v kombinaci s dalšími spektrálními metodikami (AAS, ICP, 
OES); laserová jiskra v emisní spektrometrii, MALDI. 

 8. Laserová spektrometrie nenasycených stavů: atomová fluorescence fotoionizace (jedno- a 
dvoufotonová) a její analytické aplikace (LEI), Ramanova spektrometrie, absorpční spektrometrie UV-
VIS-IR s vysokým rozlišením, optoakustická spektrometrie, absorpční spektrometrie nízkých 
absorbancí. 

 9. Laserová spektrometrie nasycených stavů (saturační spektrometrie) bezdopplerovská absorpční 
spektrometrie jedno- a dvoufotonová, frekvenční standardy, absorpční spektrometrie vysokých 
absorbancí, heterodynní spektrometrie. 

 10. Detekce jednotlivých atomů a molekul, prostorová orientace molekul v pevné fázi, prostorová 
strukturní analýza v nanotechnologiích a biologii. 

 11. Analýza vzdálených objektů pomocí LIDARu: analýza plynných emisí, smogu, bojových plynů. 
Analýza nebezpečných vzorků na dálku: spektrální analýza radioaktivního odpadu, vzorků za vysokých 
teplot (pece, reaktory), nedostupných (stožáry, vrty). 

 12. Dálkový průzkum Země a zemské atmosféry (heterodynní nelineární spektrometrie, analýza 
gravitačního pole). 

Výukové metody: teoretcká příprava  
Metody hodnocení: přednáška, ústní zkouška  
Literatura:  

 Hábovčík, Peter. Lasery a fotodetektory. 1. vyd. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a 
ekonomickej literatúry, 1990. 318 s. ISBN 80-05-00526-1. info  

 Letochov, Vladilen Stepanovič. Lazernaja fotoionizacionnaja spektroskopija. Moskva : Nauka, 1987. 
320 s. info  

 Engst, Pavel - Horák, Milan. Aplikace laserů. 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 
1989. 204 s. info  

 Žarov, Vladimir Pavlovič - Letochov, Vladilen Stepanovič. Lazernaja optiko-akustičeskaja 
spektroskopija. Moskva : Nauka, 1984. 319 s. info  

C7110 Výpočetní technika - aplikace 
Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  
Rozsah: 0/1/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití výpočetní techniky ve výuce chemie.  
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Osnova:  

 1. Seznámení s programem ISIS Draw. 2. Využití programu MS Word ve výuce chemie. 3. Využití 
programu MS Excel ve výuce chemie. 4. Využití programu MS PowerPoint ve výuce chemie. 5. 
Seznámení s výukovými programy (zejména s programy k výuce chemie). 6. Použití internetu v chemii 
a ve výuce chemie. 

Výukové metody: Typ výuky: práce na PC  
Metody hodnocení: Typ zkoušky: samostatné práce na PC  
Literatura:  

 Klement, Milan. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého, 2001. 215 s. ISBN 80-
244-0317-X. info  

C7777 Zacházení s chemickými látkami 
Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  
Rozsah: 0/0/0. 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:  

 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  

 http://www.rect.muni.cz/nso/  

C7830 Kapilární elektroforéza 
Vyučující: prof. RNDr. Josef Havel DrSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Separační metody hrají významnou roli nejen v analytické chemii ale i ve všech ostatních 
oblastech chemie, v chemické či biochemické technologii a ve farmacii. Kapilární elektroforéza je moderní 
separační metodou a jednou z nejúčinnějších separačních technik vůbec. Její nespornou výhodou kromě vysoké 
účinnosti je malá spotřeba vzorku a možnost separace i velmi podobných látek a i různých typů izomerů včetně 
látek chirálních. Hlavním cílem kurzu je studentům vysvětlit základy této elektromigrační techniky tak, aby byli 
schopni na základě nabytých znalostí tuto techniku racionálně používat v praxi a hlavně ji umět aplikovat i na 
v literatuře dosud nepopsané případy separací a stanovení látek anorganických, organických, farmak a léčiv a 
také ji používat v jiných oborech - biologických, medicinských a technologických. Součástí kursu jsou proto také 
praktická cvičení a řešení problémů na počítači a simulačních programech vybavených databazí látek, jejich 
konstant, atd. což dovoluje studenty učit myslet. Kurs je také doplněn základními postupy vývoje 
elektroforetických metod a jejich optimalisace včetně použití kombinace plánování pokusů a aplikace umělých 
neuronových sítí.  
Osnova:  
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 Historie vývoje, podstata elektromigrace Zařazení kapilární elektroforézy do separačních metod 
Základní módy elektroforézy Základní pojmy: iontová pohyblivost, efektivní pohyblivost Výpočty 
iontové a efekt. pohyblivosti, jejich stanovení Elektroosmotický tok, podstata. Sternova vrstva, Zeta 
potenciál Možnosti měření elektroosmotického toku Modifikace EOF různými technikami Základy 
instrumentace, schema přístroje, rozměry kapilár, detekční okénko Technické detaily, pokryté a 
nepokryté kapiláry DETEKTORY a detekční technika v CE Uv Vis, DAD, potenciometrie, vodivost, 
MS a LIF Spojení CE a MS ev, CE a MALDI Metody dávkování vzorků v CE. Hydrodynamické a 
elektrokinetické, rozdily. Základní elektrolyt v CE, změny pH, druhy elektrolytů Disperse v CE, 
základní faktory Ohmův zákon, vliv teploty, eliminace Elektrokinetická micelární chromatografie, 
principy a separace neutrálních látek Chemické rovnováhy a kinetika v CE Vliv chemických reakcí na 
separaci, komplexace a její využití Chirální separace, chirální selektory, možnosti ovlivnění 
APLIKACE CE v různých oblastech, stručný přehled OPTIMALISACE v CE a základní možnosti 
jejího provedení Jednofaktorové pokusy, multivariační přístupy a umělé neuronové sítě. Možnosti 
dalšího vývoje, chipová elektroforéza. 

Výukové metody: Přednášky a demonstrace separačních procesů a cvičení na počítači.  
Metody hodnocení: Písemná zkouška doplněná ústním pohovorem  
Literatura:  

 Jandik, Petr - Bonn, Günther. Capillary electrophoresis of small molecules and ions. New York : VCH 
Publishers, 1993. 298 s. ISBN 1-56081-533-7. info  

 Kuhn, Reinhard - Hoffstetter-Kuhn, Sabrina. Capillary electrophoresis : principles and practice. Berlin 
: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 3-540-56434-9-. info  

 Chankvetadze, Bezhan. Capillary electrophoresis in chiral analysis. Chichester : John Wiley & Sons, 
1997. xiii, 555. ISBN 0-471-97415-3. info  

 Affinity capillary electrophoresis in pharmaceutics and biopharmaceutics. Edited by Reinhard H. H. 
Neubert - Hans-Hermann Rüttinger. New York : Marcel Dekker, 2003. xi, 362 s. ISBN 0-8247-0951-9. 
info  

 Kuhn, Reinhard - Hoffstetter-Kuhn, Sabrina. Capillary electrophoresis :principles and practice. Berlin 
: Springer-Verlag, 1993. x, 375 s. ISBN 0-387-56434-9. info  

 Schwartz, Herb. Separation of proteins and peptides by Capillary Electrophoresis: Application to 
Analytical Biotechnology. : Beckman Coulter, 1993. 119 s. info  

 Capillary electrophoresis in analytical biotechnology. Edited by Pier Giorgio Righetti. Boca Raton : 
CRC Press, 1996. 551 s. ISBN 0-8493-7825-7. info  

 Li, Sam F. Y. Capillary electrophoresis :principles, practice and applications. Amsterdam : Elsevier, 
1993. 582 s. ISBN 0-444-81590-2. info  

 Capillary electrophoresis of proteins and peptides. Edited by Mark A. Strege - Avinash L. Lagu. 
Totowa, N.J. : Humana Press, 2004. xi, 332 s. ISBN 1-58829-017-4. info  

 Capillary electrophoresis of nucleic acids. Edited by Keith R. Mitchelson - Jing Cheng. Totowa, N.J. : 
Humana Press, 2001. xx, 408 s. ISBN 0-89603-765-7. info  

C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul 
Vyučující: doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Student získá základy hmotnostní spektrometrie: ionizační metody, hmotnostní analyzátory, 
iontové detektory. Důraz bude kladen na porozumění hmotnostní spektrometrii biologických látek (ionizační 
metody MALDI, ESI) a moderní instrumentaci v hmotnostní spektrometrii (TOFMS, iontové pasti, FTMS).  
Osnova:  

 1. Stručná historie hmotnostní spektrometrie: Přehled metod a instrumentace. Základní koncepty MS 
(rozlišení, citlivost). 2. Ionizační metody a metody zavádění vzorku: Ionizace elektronovým nárazem 
(EI). Chemická ionizace (CI). Doutnavý výboj. Indukčně vázané plazma (ICP). Ionizace rychlými 
atomy (FAB). Ionizace (SIMS). Thermospray (TSI). Elektrospray (ESI). Laserová Desorpce (LD). 
Plazmová Desorpce (PD). Laserová desorpce za účasti matrice (MALDI). Spojení separace a 
hmotnostní spektrometrie (on-line, off-line, čipy). 3. Hmotnostní spektrometry: Základy iontové optiky. 
Simulace pohybu iontů (Simion). Energetické analyzátory. Magnetický sektor. Quadrupólový 
analyzátor. Iontový cyklotron (FT-ICR-MS). Iontová past (IT). Lineární past (LT). Orbitrap. Time-of-
Flight hmotnostní spektrometr (TOFMS). Kolizně indukovaná disociace (CID). Tandemová MS 
(MS/MS). Principy vakuové techniky. Detektory a detekční elektronika. 4. Aplikace MS: Proteiny a 
peptidy. Mapování peptidů, proteinové databáze. DNA. Sacharidy. Syntetické polymery. 
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Výukové metody: Přednášky a závěrečná diskuse.  
Metody hodnocení: Závěrečná ústní zkouška (česky nebo anglicky)  
Literatura:  

 Cotter, Robert J. Time-of-Flight Mass Spectrometry: Instrumentation and applications in biological 
research. Washington, D.C. : American Chemical Society, 1997. 326 s. ISBN 0-8412-3474-4. info  

 Cole, Richard B. Electrospray Ionization Mass Spectrometry: Fundamentals, Instrumentation & 
Applications. : John Wiley & Sons, Inc., 1997. 577 s. ISBN 0-471-14564-5. info  

C8580 Analýza rizik 
Vyučující: RNDr. Pavel Čupr Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci těchto lekcí bude student schopen: - definovat postupy metody analyzy humánních a 
environmentálních rizik - aplikovat základní metody humánních a ekologických rizik - vysvětlit, jak rozdílné 
expoziční parametry mohou ovlivnit výslednou predikci rizik - definovat hlavní expoziční cesty (orální, 
dermální, inhalační, dietární expozici,..) - charakterizovat a kvantifikovat významnost potenciálních rizik - 
rozeznat expoziční faktory s nejvýznamnějším vlivem na celkovém riziku - interpretovat akceptovatelné hranice 
karcinogenního či nekarcinogenního rizika - řešit praktické příklady kvantifikace rizik z definovaných expozic 
(případové studie)  
Osnova:  

 Základní pojmy: nebezpečnost, riziko, hodnocení a kontrola rizik. 
 Důvody aplikace analýzy rizik: lokální, regionální a globální vlivy, vnímání rizik. 
 Hlavní složky metody analýzy rizik: identifikace nebezpečnosti, hodnocení dávka-účinek, hodnocení 

expozice, charakterizace rizika, risk management. 
 Detailní postupy kvantifikace rizik: farmakokinetiké modely, metody hodnocení rizik karcinogenních a 

nekarcinogenních látek, využití software nástrojů – praktické ukázky na PC učebně. 
 Hodnocení ekologických a environmentálních rizik. 
 Případová studie - semestrální práce (každý student bude mít originální zadání studie). 

Výukové metody: Výuka je ralizována formou přednášky s prezentací v Powerpointu. Důraz je kladen na 
porozumění mechanismům a souvislostem. Studenti jsou často dotazováni na aktuálně probírané téma. Jsou 
podporováni v tom, aby sami kladli dotazy a byli v interakci s vyučujícím.  
Metody hodnocení: Návštěva přednášek není povinná, ale výrazně doporučená pro porozumnění všem 
probítaným tématům. Během výuky jsou studenti ústně dotazování na již probrané učivo. Závěrečné hodnocení 
(na konci semestru) je provedno formou písemné zkoušky. Jedná se o test s 22 otázkami, z nichž řada vyžaduje 
popis, vysvětlení či schéma dotazovaného problému. Otázky jsou bodovány max 2 body dle jejich obtížnosti. 
Celkový součet bodů je 44 a k úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 35 bodů. Studenti musí 
realizovat praktickou případovou studii s kvantifikací rizik, plynoucích z konkrétního expozičního scénáře 
(individuální případové studie pro každého studenta).  
Literatura:  

 Risk assessment of essential elements. Edited by Walter Mertz. [1st ed.]. Washington : ILSI Press, 1994. 
xxviii, 30. ISBN 0-944398-21-9. info  

 Ecological risk assessment. Edited by Glenn W. Suter. 2nd ed. Boca Raton : CRC Press/Taylor & 
Francis, 2007. 643 p. ISBN 978-1-56670-634. info  

 Fundamentals of aquatic toxicology :effects, environmental fate, and risk assessment. Edited by Gary 
M. Rand. 2nd ed. London : Taylor & Francis, 1995. xxi, 1125. ISBN 1-56032-091-5. info  

 Risk assessment of chemicals :an introduction. Edited by C. J. van Leeuwen - T. G. Vermeire. 2nd ed. 
Dordrecht : Springer, 2007. xxxii, 686. ISBN 978-1-4020-6101. info  

 Kaiser, Jamil. Bioindicators and biomarkers of environmental pollution and risk assessment. Enfield, 
N.H. : Science Publishers, 2001. xviii, 204. ISBN 1-57808-162-9. info  

 Diseases maping and risk assessment for public health. Edited by Andrew Lawson. 1st ed. Chichester : 
John Wiley & Sons, 2002. xix, 482 s. ISBN 0-471-98634-8. info  

 Challenges in risk assessment and risk management. Edited by Howard Kunreuther - Paul Slovic. 
Thousand Oaks : SAGE Periodical Press, 1996. 220 s. info  

 Uncertainty analysis in ecological risk assessment. Edited by William J. Warren-Hicks - Dwayne R. J. 
Moore. Pensacola, Fla. : SETAC Press, 1998. xxxiii, 27. ISBN 1-880611-24-4. info  
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C8700 Technologie chemických výrob 
Vyučující: doc. Ing. Vladimír Šindelář Ph.D.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: V rámci tohoto předmětu je věnována pozornost základům anorganických a organických výrob 
technologicky nejdůležitějších sloučenin. Dále pak přehledu jednoduchých technologických výrobních zařízení a 
aparatur, konstrukčním materiálům a jejich využitelnost při jednotlivých výrobách a jednoduchým výpočtům na 
základě materiálové bilance vybraných technologických procesů.  
Osnova:  

 1. Technologie odpadních vod, technické plyny, výroba vodíku a oxidu uhličitého. 2. Průmysl síry, 
výroba kyseliny sírové, sirouhlíku. Průmysl dusíku, výroba kyseliny dusičné, amoniaku a kyanovodíku. 
Výroba chlorovodíku a kyseliny chlorovodíkové. Výroba kyseliny fosforečné. 3. Výroba sody, výroba 
průmyslových hnojiv. Elektrotermické výroby, výroba karbidu vápenatého, karbidu křemíku a fosforu. 
Elektrochemické výroby, výroba hydroxidu sodného. 4. Stavební hmoty a silikáty, maltoviny, cementy, 
sádra, keramika, porcelán, sklo, výroba elementárního křemíku. 5. Metalurgické výroby - výroba železa 
a oceli, výroba hliníku, mědi, niklu a olova. Základní informace o výrobě uranu a technologii 
přepracování vyhořelého jaderného paliva. 6. Paliva, technologie paliv, úpravy paliv a jejich 
zušlechťování. Jaderná energetika a energetické sloučeniny. 7. Zpracování uhlí, karbonizace, 
zplyňování, zpracování dehtu. Zpracování ropy. 8. Zpracování zemního plynu a jeho chemické využití. 
Tenzidy a detergenty. 9. Výroba základních alkoholů ketonů, aldehydů, aromatických uhlovodíků, 
aminů, halogen derivátů uhlovodíků, etherů a jejich další využití. 10. Chemické zpracování dřeva, 
celulóza, viskóza, papír, třísloviny, silice, glukóza, lignin. Výroba škrobu. 11. Potravinářská 
technologie - výroba cukru, čokolády, piva a lihovin 12. Výroba základních druh polymerů, technologie 
zpracování plastů. 

Výukové metody: Přednáška  
Metody hodnocení: zkouška písemná a ústní  
Literatura:  

 Neiser, Jan. Obecná chemická technologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 286 
s. info  

 Hovorka, František. Technologie chemických látek. Praha : Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005. 180 s. 
ISBN 80-7080-588-9. URL info  

 Pichler, Jiří. Základní chemické výroby :(organická část). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 
99 s. ISBN 80-210-1757-0. info  

 Neiser, Jan. Obecná chemická technologie. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 286 
s. info  

 Meindl, Jiří. Technologie základních anorganických výrob. 1. vyd. Brno : Rektorát Masarykovy 
university, 1989. 143 s. ISBN 80-210-0128-3. info  

 Pichler, Jiří. Technologie základních organických látek, tenzidy, barviva a pigmenty. 1. vyd. Brno : 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 81 s. info  

 Pichler, Jiří. Chemie ve společnosti. 1. vyd. Brno : Rektorát Masarykovy university, 1992. 199 s. 
ISBN 80-210-0364-2. info  

 Pichler, Jiří. Užitá chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 80-210-2016-4. 
info  

 Pichler, Jiří. Chemická technologie základních organických látek. Vyd. 1. Brno : Masarykova 
univerzita, 1992. 102 s. ISBN 80-210-0553-. info  

 Mleziva, Josef. Polymery - výroba, struktura, vlastnosti a použití. 1. vyd. Praha : Sobotáles, 1993. 525 
s. ISBN 80-901570-4-1. info  

C8860 Syntetické metody "zelené" chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  
Cíle předmětu: Hlavní cíle kurzu jsou seznámení s pojmy: Udržitelný rozvoj a udržitelná chemie (Green 
Chemistry) - východiska a principy. Katalýza fázovým přenosem (PTC). Principy, PTC katalyzátory, lipofilita 
iontů. Dvoufázové PTC systémy s-l, l-l, g-l, třífázové PTC systémy. Inverzní PTC. Aplikace v syntéze. 
Micelární katalýza. Tenzidy a syntéza ve vodném prostředí. Princip, materiály, aplikace. Použití ultrazvuku (US) 
v syntéze, principy, srovnání s PTC, aparatura. Aplikace. Vliv US na heterogenní (s-l, l-l, g-l) a homogenní 
reakce. Aktivace heterogenních katalyzátorů (kovů). Mikrovlny a syntéza. Principy, aparatury-metodiky, 
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aplikace. Reakce na tuhých nosičích. Princip, materiály, aplikace. Iontové kapaliny. Iontové kapaliny jako 
rozpouštědla a katalyzátory, výhody proti klasickým solventům, omezení. Srovnání výsledků aplikace 
"klasických" postupů s aplikací syntetických metod "zelené" chemie.  
Osnova:  

 Udržitelný rozvoj a udržitelná chemie (Green Chemistry) - východiska a principy. Katalýza fázovým 
přenosem (PTC). Principy, PTC katalyzátory, lipofilita iontů. Dvoufázové PTC systémy s-l, l-l, g-l, 
třífázové PTC systémy. Inverzní PTC. Aplikace v syntéze. Micelární katalýza. Tenzidy a syntéza ve 
vodném prostředí. Princip, materiály, aplikace. Použití ultrazvuku (US) v syntéze, principy, srovnání 
s PTC, aparatura. Aplikace. Vliv US na heterogenní (s-l, l-l, g-l) a homogenní reakce. Aktivace 
heterogenních katalyzátorů (kovů). Mikrovlny a syntéza. Principy, aparatury-metodiky, aplikace. 
Reakce na tuhých nosičích. Princip, materiály, aplikace. Iontové kapaliny. Iontové kapaliny jako 
rozpouštědla a katalyzátory, výhody proti klasickým solventům, omezení. Srovnání výsledků aplikace 
"klasických" postupů s aplikací syntetických metod "zelené" chemie. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Přednáška, konzultace, samostudium zadané literatury, ústní zkouška.  
Literatura:  

 Green chemistry and processes, M. Doble., A.K. Kruthiventi, Elselvier, AP London 2007.  
 Green chemistry, an introductory text, M. Lancaster, RSC London 2002.  

C8995 Týmová práce, komunikace a řízení 
Vyučující: Bc. Ing. Viktor Kulhavý Ph.D., MSLS  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Kurz je zaměřen na rozvoj obecně uplatnitelných sociokulturních a manažerských dovedností 
potřebných pro manažerskou praxi.  
Osnova:  

 1. Sebepoznávání a poznávání druhých 
 - Sebereflexe osobnosti (Metody prohlubování sebereflexe. Význam osobní historie. Struktura a 

dynamika osobnosti (temperament, charakter, výkonová motivace a aspirace).) 
 - Vnímání a poznávání druhých lidí (První dojem. Empatie. Chyby a zkreslení při vnímání a poznávání 

druhých lidí.). 
  
 2. Mezilidská komunikace 
 - Verbální a neverbální komunikace (Řeč těla a její druhy. Cvičení na sociální percepci a neverbální 

komunikaci. Komunikační styly). 
 - Umění naslouchat (Techniky argumentace a přesvědčování.). 
 - Zpětná vazba v mezilidské komunikaci a její nácvik („Johariho okno“ – model osobnosti podle Joe 

Lufta a Harry Inghama. Pravidla zpětné vazby.). 
  
 3. Skupinová dynamika 
 - Týmová práce (Význam týmové práce. Sestavování týmu, výběr účastníků. Komunikace v týmu. 

Efektivita týmové spolupráce. Charakteristika a rozvoj tvůrčího klimatu ve skupině. Kreativní řešení 
problémů.). 

 - Motivace (Motivační a demotivační faktory v pracovním procesu. Motivace a stimulace. Výkonová 
motivace, aspirace a aspirační úroveň. Potřeby jako zdroje motivace. Potřeba úspěchu a potřeba 
vyhnout se neúspěchu.). 

  
 4. Selfmanagement 
 - Prezentační dovednosti. (Praktické aspekty rétorických dovedností. Zásady úspěšné osobní 

prezentace.). 
 - Techniky timemanagementu (Využívání osobního času. Prevence špatných návyků. Postup při 

stanovení, plánování a dosahování cílů. Pracovní typy podle M. Friedmana a R. Rosenmana. Důsledky 
rodinné výchovy (manipulační pověry – „drivers“ a jejich vliv na způsob řízení času)). 

 - Stress management (Adaptace člověka v náročných životních situacích (stres a jeho vliv na výkonnost 
člověka). Chronický únavový syndrom, syndrom vyhoření, workoholismus. Zásady mentální hygieny, 
relaxační techniky.). 
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 5. Vybrané manažerské dovednosti 
 - Pravidla úspěšného jednání s lidmi (Zásady komunikace v organizaci (horizontální a vertikální 

úroveň). Vedoucí pracovník a spolupracovníci – předkládání vlastního názoru a rozhodnutí, udělování 
kritiky a pochvaly, sdělování nepříjemných zpráv. Poradenská činnost. Vedení obtížných rozhovorů 
s lidmi (rozhovor na odchodnou, propouštění ze zaměstnání, disciplinární rozhovor, neplnění 
pracovních povinností, hodnotící rozhovor)). 

 - Konflikty a jejich zvládání (Styly chování v konfliktních situacích. Způsoby zvládání konfliktů.). 
 - Asertivita jako strategie jednání (Charakteristické znaky pasivního, agresivního, manipulativního a 

asertivního jednání. Příklady a jejich rozbor ve skupině. Asertivní práva a dovednosti.). 
  
 6. Praktické dovednosti pro zaměstnání 
 - Pracovní porada jako nástroj přímé komunikace s lidmi (Význam efektivní porady. Zásady efektivní 

porady (příprava - plán a sestavení programu, role předsedajícího, typy účastníků, pravidla vedení 
porady, shrnutí výsledků a formulace závěrů).) 

Výukové metody: Skupinová práce, případové studie, modelové situace, hraní rolí, skupinová diskuse, 
prezentace, skupinové projekty, studium literatury  
Metody hodnocení: Zápočet ve formě písemného testu (3 otázky, 30 minut), 1 seminární práce, výklad a 
prezentace tématu na semináři  
Literatura:  

 Šuleř, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc : Rubico, 2003. 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info  
 Hayes, Nicky. Psychologie týmové práce :strategie efektivního vedení týmů. Translated by Pavla 

Císařová. Vyd. 1. Praha : Portál, 2005. 189 s. ISBN 80-7178-983-6. info  
 Covey, Stephen R. 7 návyků skutečně efektivních lidí :zásady osobního rozvoje, které změní váš život. 

Vyd. 1. Praha : Management Press, 2006. 342 s. ISBN 80-7261-156-9. info  
 Komunikace, argumentace, rétorika. Edited by Milan Klapetek. 1. vyd. Praha : Grada, 2008. 247 s. 

ISBN 978-80-247-2652. info  
 Lewis, David. Tajná řeč těla. Translated by Jiří Rezek. Praha : Bondy, 2010. 255 s. 

ISBN 9788090447172. info  
 Jak překonat nesouhlas :zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. Edited by William Ury, 

Translated by Aleš Lisa. 5. vyd. Praha : Management Press, 2008. 129 s. ISBN 978-80-7261-192. info  
 Plamínek, Jiří. Jak řešit konflikty :27 pravidel pro efektivní vyjednávání. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 

127 s. ISBN 80-247-1591-0. info  
 Šmajsová Buchtová, Božena. Rétorika. Vážnost mluveného slova. 2. vyd. Praha : Grada Publishing a. s., 

2010. 231 s. 2. ISBN 978-80-247-3031-8. info  
 Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery :manažerské styly, rozhodování, komunikace, 

konflikty, týmová práce, time management a změny. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha : Management Press, 
2009. 306 s. ISBN 978-80-7261-201. info  

 Bělohlávek, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. 1. vyd. Praha : Grada, 2009. 133 s. 
ISBN 978-80-247-2313. info  

C9500 Užitá chemie 
Vyučující: doc. RNDr. Pavel Pazdera CSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit aplikace prvků, chemických 
sloučenin a jejich směsí lidskou populací.  
Osnova:  

 Surovinová základna chemie. Rozdělení surovinových a energetických zdrojů. Perspektivy využívání 
alternativních surovinových a energetických zdrojů, výhody a slabé stránky. Odpady, jejich klasifikace, 
nakládání s odpady, jejich druhotné využití. Udržitelný rozvoj a chemie. Principy, cíle a metody chemie 
pro udržitelný rozvoj (Zelené chemie). Sledování životního cyklu (chemického) výrobku (analýza 
životního cyklu, ekobalance). Materiály (keramika, sklo, stavební materiály, hutní materiály a materiály 
pro elektrotechniku, kompozitní materiály). Plasty, výroba monomerů, druhy plastů a typy polymerací, 
aplikace. Koroze jako obecný jev - pozitiva a negativa. Ochrana proti korozi, koroze kovů, stárnutí 
plastů a způsoby jejich stabilizace, řízená degradace. Paliva, výroba tuhých, kapalných a plynných 
paliv, jejich aplikace. Alternativní paliva a jejich perspektivy. Maziva. Výbušiny a výbušniny. Základní 
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pojmy, strukturní typy výbušin, druhy výbušnin a jejich aplikace. Tenzidy, principy účinku, základní 
typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Přírodní, polosyntetické a syntetické tenzidy. Jejich výroba a 
způsoby užití. Prací a mycí proces, detergenty, solubilizátory, smáčedla, emulgátory, stabilizátory 
heterogenních směsí, avivážní a podobné pomocné přípravky. Leštidla a pasty. Barviva a pigmenty, 
strukturní principy, typy, barvící procesy, výroba základních typů, optická bělidla a zjasňovače. 
Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Moderní ekologicky šetrné nátěrové kompozice. 
Kosmetické prostředky. Rozdělení a funkce, suroviny pro kosmetiku. Princip barvení vlasů a „studené 
vlny“. Léčiva, rozdělení, struktura a účinek, přehled léčiv. Synergismus a antagonismus, výzkum a 
vývoj nových léčiv. Generické přípravky. Správná praxe aplikace antibiotik a chemoterapeutik. 
Fytoefektory, jejich definice. Pesticidy a jejich rozdělení, hlavní užité strukturní motivy. Růstové 
stimulátory, výživa rostlin. Výzkum a vývoj nových fytoefektorů s ohledem na životní prostředí, 
Stockholmská úmluva. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  
Metody hodnocení: Přednáška, ústní zkouška.  
Literatura:  

povinná literatura  

  Kuchař M., Výzkum a vývoj léčiv, 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2008. ISBN 978-80-7080-677-7, 
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-978-80-7080-677-7/pages-img/obsah.html  

 Pichler, Jiří. Užitá chemie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 80-210-2016-4. 
info  

  Hampl F., Rádl S., Paleček J., Farmakochemie, 1. vyd. Praha: VŠChT, 2002. ISBN 80-7080-495-5. 
http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-495-5/pages-img/obsah.html  

doporučená literatura  

 Pichler, Jiří. Chemie ve společnosti. 1. vyd. Brno : Rektorát Masarykovy university, 1992. 199 s. 
ISBN 80-210-0364-2. info  

  http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana.  
  Vojtěch D., Kovové materiály, 1. vyd. Praha: VŠChT, 2006. ISBN 80-7080-600-1, 

http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_isbn-80-7080-600-1/pages-img/obsah.html.  
 Pichler, Jiří. Základní chemické výroby :(organická část). 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. 

99 s. ISBN 80-210-1757-0. info  
 Pichler, Jiří. Fyziologicky aktivní látky. 1. vyd. Brno : Universita J.E. Purkyně, 1986. 94 s. info  
  Brož, J., Receptář chemicko-technický, 2. vyd. Praha: Volvox Globator, 1998, 986 s. ISBN 80-7207-

136-X.  
 Pichler, Jiří. Technologie základních organických látek, tenzidy, barviva a pigmenty. 1. vyd. Brno : 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 81 s. info  
  Feřteková V., a kol., Kosmetika v teorii a v praxi, 4. upravené vyd. Praha: Maxdorf, 2005, ISBN: 80-

7345-046-1.  

neurčeno  

  http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.  
 Pichler, Jiří. Chemická technologie základních organických látek. Vyd. 1. Brno : Masarykova 

univerzita, 1992. 102 s. ISBN 80-210-0553-. info  

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:  
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 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 - Resnick, Robert - Walker, Jearl. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha : Vutium, Prometheus, 
2001. ISBN 80-214-1868-0. info  

 Feynman, Richard Phillips - Leighton, Robert B. - Sands, Matthew. Feynmanovy přednášky z fyziky s 
řešenými příklady. 1. vyd. Praha : Fragment, 2000. 732 s. ISBN 80-7200-405-0. info  

 Horák, Zdeněk - Krupka, František. 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 
 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 - Resnick, Robert - Walker, Jearl. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 
1. Brno : VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info  

 82



F2090 Fyzika pro chemiky II 
Vyučující: prof. RNDr. Václav Holý CSc.  
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:  

 Kittel, Charles. Úvod do fyziky pevných látek : Introduction to solid state physics (Orig.). 1. vyd. Praha : 
Academia, 1985. 598 s. info  

 http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/text.html  
 Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 

1. Brno : VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 81-7196-213-9-. info  
 Serway, Raymond A. - Moses, Clement J. - Moyer, Curt A. Modern physics. 2nd ed. Australia : 

Brooks/Cole, 1997. xxiii, 666. ISBN 0-03-001547-2. info  

F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Václav Holý CSc.  
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%).  
Literatura:  

 Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl. Fyzika, část 4, Elektromagnetické vlny - Optika - 
Relativita. 1. vyd. Brno, Praha : Vutium, Prometheus, 2000. ISBN 80-214-1868-0. info  

 Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl. Fyzika, část 5, Moderní fyzika. 1. vyd. Brno, Praha : 
Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info  

F3060 Kmity, vlny, optika 
Vyučující: prof. RNDr. Eduard Schmidt CSc.  
Rozsah: 4/2/0. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  
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Cíle předmětu: Jedná se o v pořadí třetí přednášku kurzu obecné fyziky pro studenty odborné i učitelské fyziky. 
Popis kmitů a vlnění fyzikálních soustav jde napříč standardnímu dělení fyzikálních disciplín a obsahuje partie 
z mechaniky, elektřiny a magnetismu a malým dílem také z fyziky mikrosvěta. Optika je pak samostatnější 
disciplinou navazující na obecné zákonitosti vlnění. Hlavními cíly této přednášky základního kurzu fyziky jsou 
v rámci přednesených témata získat schopnost - formulovat fyzikální podstatu problému a ovládat její 
matematické výjádření - navrhnout aproximativní řešení blízké experimentální skutečnosti - reprodukovat 
významné aplikace a vysvětlit příslušné demonstrační pokusy.  
Osnova:  

 1. Kmity. Harmonický oscilátor, tlumený a vynucený, rezonance. Princip superpozice. Anharmonický 
oscilátor. Kmity s dvěma a více stupni volnosti. 2. Vlny. Postupné a stojaté vlny. Harmonická vlna, 
vlnové klubko, Vlny v jedné dimenzi a vlny v prostoru. Rovinné a kulové vlny. Příčné, podélné vlny. 
Vlnová rovnice. Superpozice. Energie mechanického vlnění. Interference vlnění, Dopplerův jev. 
Disperze a nelinearita. 3. Vlny na vodní hladině, zvuk, hudební akustika, lidské ucho. 4. Světlo jako 
vlnění, fotony. Spektrum světla. Elektromagnetická teorie světla. Vlnová rovnice. Šíření světla ve 
vakuu a neabsorbujícím prostředí. 5. Geometrická optika. Fermatův princip. Zobrazování, Gaussova 
aproximace. Čočky, zrcadla. Maticová reprezentace. Vady čoček. Jednoduché optické přístroje. 
Komorové oko, barevné vidění a optické iluze. 6. Interference světla. Časová a prostorová koherence. 
Interference monochromatického světla, dva zdroje světla (Young, Michelson, Jamin), 
mnohopaprsková interference (tenké vrstvy, Fabry-Perot). Interference nemonochromatického světla, 
interferenční spektroskopie. Youngův pokus. 7. Difrakce světla. Fresnel-Kirchhoffova difrakce. 
Fraunhoferova aproximace, difrakce na otvorech a mřížkách. Fresnelova aproximace. 8. Fotometrie. 9. 
Odrazivost a lom světla. Optické vlastnosti prostředí. Mikroskopická teorie, interakce světla 
s prostředím. Lorentzův a Drudeho model. Index lomu a absorpce. Spektroskopie. Izotropní a 
anizotropní prostředí. Polarizované a nepolarizované světlo, polarizátory a kompenzátory. Optická 
aktivita. Interference polarizovaného světla. 

Výukové metody: Součástí předmětu je přednáška, obsahující demonstrační předvedení klíčových experimentů 
(v IS jsou vystaveny elektronické materiály pro podporu výuky) a povinné cvičení, na kterém jsou řešeny 
konkrétní úlohy podle témat přednášek. Součástí cvičení je zadání balíku zápočtových příkladů a dva písemné 
testy.  
Metody hodnocení: Pro přihlášení ke zkoušce je třeba úspěšně absolvovat oba testy ve cvičení a odevzdat 
vypracované zápočtové příklady. Po dohodě s vyučujícím může být omluvená neúčast na cvičení nahrazena 
balíkem příkladů. Zkouška probíhá písemnou formou (2 hodiny) a následným ústním pohovorem.  
Literatura:  

 J.Peatross, M.Ware: Physics of Light and Optics http://optics.byu.edu/BYUOpticsBook.pdf  
 Hecht, Eugene. Optics. 4th ed. San Francisco : Addison Wesley, 2002. vi, 698 s. ISBN 0-321-18878-0. 

info  
 Main, Iain G. Kmity a vlny ve fyzice. Translated by Josef Preinhaelter. [Vyd. 1.]. Praha : Academia, 

1990. 346 s. ISBN 80-200-0272-3. info  
 Halliday, David - Resnick, Robert - Walker, Jearl. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha : Vutium, Prometheus, 

2001. ISBN 80-214-1868-0. info  
 Feynman, Richard P. - Leighton, Robert B. - Sands, Matthew. Feynmanove prednášky z fyziky 2. 2. vyd. 

Bratislava : Alfa, 1985. 488 s. info  

GA921 Geochemie životního prostředí 
Vyučující: doc. RNDr. Josef Zeman CSc.  
Rozsah: 2/1. 5 kr. Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Přednáška navazuje na základní kurz Geochemie z bakalářského stupně studia. Cílem přednášky 
a cvičení je prohloubení a aplikace všeobecných principů geochemie v oblasti věd o životním prostředí. 
Posluchač získá přehled základních principů a konceptu environmentální geochemie, které mu pomohou při 
řešení konkrétních problémů životního prostředí. Kromě toho se podrobněji seznámí s (1) geochemií atmosféry, 
(2) geochemií vodného prostředí, (3) environmentální mikrobiologií, (4) geochemií organických polutantů a (5) 
postupy remediace kontaminovaných částí životního prostředí.  
Osnova:  

 1. Úvod, předmět environmentální geochemie, 
 2. Původ Vesmíru, Sluneční soustavy, vznik atmosféry, nukleosyntéza, nukleární odpady, 
 3. Geosféry, horninový cyklus, minerály a zvětrávání, geochemie půdy, 
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 4. Úvod do cyklů a biogeochemických cyklů, 
 5. Vlastnosti vody, její distribuce a užití, 
 6. Základy geochemie vody, karbonátové a nekarbonátové rovnováhy, redox potenciál, 
 7. Fázové interakce, podstata koloidů, polutanty ve vodě, 
 8. Mikroorganismy v životním prostředí, mikrobiální degradace polutantů, čištění vody, 
 9. Atmosféra a její stratifikace, chemické reakce v atmosféře, 
 10. Polutanty v atmosféře, 
 11. Globální oteplování, 
 12. Zákonné regulace, principy rizikové analýzy 

Výukové metody: přednášky, cvičení, průběžné testy  
Metody hodnocení: V průběhu semestrů kontrola ve formě písemných testů v průběhu semestru. Pro úspěšné 
absolvování je třeba absolvovat testy s úspěšností nejméně 70 %. Zkouška ve formě písemného testu.  
Literatura:  

 Appelo, C.A.J. - Postma, D. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield : 
A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info  

 Drever, James I. The Geochemistry of Natural Waters. : Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-
0. info  

JAC01 Angličtina pro chemiky I 
Vyučující: Mgr. Andrea Rozkošná  
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:  

 Úvodní hodina 
 Studium na univerzitě 
 Klasifikace v chemii 
 Vlastnosti materiálů 
 Periodická tabulka prvků 
 Srovnávání prvků 
 Výpočty a měření 
 Objev DNA 
 Budoucí výzkum 
 Plasty 

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 85% 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 - Červený, Ladislav - Najman, Ivo. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. 164 s. Pro tuto učebnici byl vydán také klíč (ISBN: 978-80-210-4242-1). 
ISBN 978-80-210-4241-4. info  
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 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford] : Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506. info  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Bell, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading : Garnet, 2008. 68 

l. ISBN 978-1-85964-400. 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-. 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. Andrea Rozkošná  
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 
 Popis procesu 
 Výživa, popis příčiny a následku 
 Životní prostředí 
 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 85% 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 - Červený, Ladislav - Najman, Ivo. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. 164 s. Pro tuto učebnici byl vydán také klíč (ISBN: 978-80-210-4242-1). 
ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford] : Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506. info  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Bell, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading : Garnet, 2008. 68 

l. ISBN 978-1-85964-400. 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-. 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  

JAC03 Angličtina pro chemiky III 
Vyučující: Mgr. Andrea Rozkošná  
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:  

 Zopakovní gramatiky 
 Inorganické názvosloví 
 Základní matematické operace 
 Vlastnosti vybraných esterú (aspirin) 
 Fullereny 
 Nobelova cena za chemii 
 Životopis 
 Žádost o zaměstnání 
 Konkurz 
 Popis procesu (laboratorní zpráva) 
 Různá odborná témata z chemie, biochemie a příbuzných oborů dle aktuální nabídky a zájmu 

(např.chemie a restaurování, plasty na rostlinné bázi, drogy, biotechnologie, geneticky modifikované 
potraviny) 

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, 85% 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 - Červený, Ladislav - Najman, Ivo. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. 164 s. Pro tuto učebnici byl vydán také klíč (ISBN: 978-80-210-4242-1). 
ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford] : Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506. info  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Bell, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading : Garnet, 2008. 68 

l. ISBN 978-1-85964-400. 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-. info  
 Bláha, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha : 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  
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 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. Andrea Rozkošná  
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 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, 85% 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 - Červený, Ladislav - Najman, Ivo. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno : 
Masarykova univerzita, 2007. 164 s. Pro tuto učebnici byl vydán také klíč (ISBN: 978-80-210-4242-1). 
ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford] : Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506. info  
 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. info  
 Bell, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading : Garnet, 2008. 68 

l. ISBN 978-1-85964-400. 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-. 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  
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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:  

 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/main.php?stranka=Jazyky&podtext=A1 
 https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2010/JA001/index.qwarp) 

Výukové metody: Zkouška  
Metody hodnocení: Písemný test, ústní zkouška  
Literatura:  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge 
University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939. 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. - Strahler, Arthur Newell. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J. : J. 

Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  
 Plummer, Charles C. - McGeary, David. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque 

: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  
 Dean, Michael - Sikorzyńska, Anna. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow : 

Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-. info  
 Cunningham, Sarah - Bowler, Bill. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford : Oxford 

University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN -19-433968-8. info  
 Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University 

Press, 2007. xi, s. 12-. ISBN 978-0-521-67543. 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-. info  
 +Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET).  

M1010 Matematika I 
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Došlá DSc.  
Rozsah: 3/0/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je seznámit studenty se základy diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné 
proměnné a základy lineární algebry. Nakonci kurzu budou studenti ovládat základní techniky kalkulu a lineární 
algebry.  
Osnova:  

 Lineární algebra 
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 Funkce 
 Limity 
 Derivace 
 Hledání extrémů 
 Aplikované úlohy 
 Primitivní funkce 
 Určitý integrál 
 Nevlastní integrály 
 Nekonečné řady 

Výukové metody: Přednášky o základech diferenciálního a integrálního počtu funkce jedné proměnné a lineární 
algebry. Matematická teorie je doplněna aplikačními úlohami z chemie e a řešenými úlohami na procvičení 
kalkulu.  
Metody hodnocení: Přednášky. Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Došlá, Zuzana. Matematika pro chemiky, 1.díl. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 
2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5263-5. info  

M1020 Matematika I - seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Došlá DSc.  
Rozsah: 0/3/0. 3 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem semináře je procvičit potřebné techniky diferenciálního a integrálního počtu a lineární 
algebry probírané v přednášce M1010. Na konci kurzu budou studenti ovládat základy kalkulu a lineární algebry.  
Osnova:  

 Základní vlastnosti funkcí 
 Výpočty limit 
 Techniky derivování 
 Průběhy funkcí 
 Extrémální úlohy 
 Integrovací techniky 
 Výpočty determinantů 
 Řešení soustav lineárních rovnic 

Výukové metody: Standardní cvičení k matematické přednášce. Řešení příkladů k problematice probírané 
v přednášce.  
Metody hodnocení: Seminář. 2 písemné testy.  
Literatura:  

 Došlá, Zuzana. Matematika pro chemiky, 1.díl. Masarykova univerzita. Brno : Masarykova univerzita, 
2010. 120 s. ISBN 978-80-210-5263-5. info  

M2010 Matematika II 
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Došlá DSc.  
Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: zk.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je naučit studenty základům diferenciálních rovnic prvního a druhého řádu, 
diferenciálního a integrálního počtu funkcí více proměnných a elementy vektorového počtu. Na konci kurzu 
budou studenti ovládat základní techniky vícerozměrného kalkulu.  
Osnova:  

 Diferenciální rovnice prvního řádu 
 Diferenciální rovnice druhého řádu 
 Diferenciální počet funkcí více proměnných 
 Integrální počet funkcí více proměnných 
 Křivkový integrál 
 Plošný integrál 
 Základní pojmy vektorové analýzy 
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Výukové metody: Přednášky obsahující řešené příklady, které jsou zaměřené na početní dovednosti a aplikace 
v chemii.  
Metody hodnocení: Přednáška. Písemná zkouška.  
Literatura:  

 Došlá, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 131 s. 
ISBN 978-80-210-5432-5. URL info  

M2020 Matematika II - seminář 
Vyučující: prof. RNDr. Zuzana Došlá DSc.  
Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (příf plus uk k 1 zk 2 plus 1 > 4). Ukončení: z.  
Cíle předmětu: Cílem kurzu je procvičit základy vícerozměrného diferenciálního a integrálního počtu, tak jak se 
probírají v přednášce M2010. Na konci kurzu budou studenti ovládat základní techniky vícerozměrného a 
vektorového kalkulu.  
Osnova:  

 Limity 
 Parciální derivace 
 Extremální úlohy 
 Řešení diferenciálních rovnic 
 Vícerozměrné integrály 
 Křivkové integrály 
 Greenova věta 
 Plošné integrály 
 Gaussova věta 
 Základní pojmy vektorového kalkulu 

Výukové metody: Standartní cvičení k matematické přednášce M2010 doplněné o aplikační úlohy v chemii a 
fyzice.  
Metody hodnocení: Seminář. 2 písemné testy.  
Literatura:  

 Došlá, Zuzana. Matematika pro chemiky, 2. díl. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2011. 131 s. 
ISBN 978-80-210-5432-5. URL info  
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