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A – Žádost o prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského stud. programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta STUDPROG st. doba titul 

Název studijního programu Chemie Chemie 3 Bc 

Původní název SP Chemie platnost předchozí akreditace 30.6.2014  

Typ žádosti  prodloužení akreditace druh rozšíření  

Typ studijního programu bakalářský   rigorózní 

řízení 

 

Forma studia prezenční   KKOV 

Názvy studijních oborů Biofyzikální chemie   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adresa www stránky http://www.sci.muni.cz/akreditace2013/BiofyzChemi

e 
jméno a heslo k přístupu na www Login: komise 

Heslo: 2013 

Schváleno VR /UR /AR VR PřF MU podpis 

rektora 

 datum 

Dne 4.12.2013  

Kontaktní osoba doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. e-mail libuse@chemi.muni.cz 

 

 

http://www.sci.muni.cz/akreditace2013/BiofyzChemie
http://www.sci.muni.cz/akreditace2013/BiofyzChemie
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Ba – 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 Biofyzikální chemie 

Garant studijního oboru doc. RNDr. Libuše Trnková, CSc. 

Zaměření na přípravu k výkonu 

regulovaného povolání 

Ne 

Charakteristika studijního oboru (studijního programu) 

Biologie, chemie a fyzika jsou základními kameny přírodních věd, popisující okolní svět a zabývající se širokou 

škálou otázek spojených s procesy a přeměnami látek v živé i neživé přírodě. Chemie má velmi silnou pozici ve 

všech oborech lidské výrobní činnosti, zpracování surovin a materiálů, ochraně zdraví a přírody, zlepšování 

kvality a prodlužování délky života. Má úzký vztah k dalším přírodovědným oborům, jako je biologie, biochemie 

a biofyzika. Chemie je úzce spojena s praxí lékařskou, farmaceutickou, vodohospodářskou, pomáhá v 

zemědělství, v ochraně životního prostředí a kriminalistice. Ve všech výše jmenovaných oborech má absolvent 

tohoto studijního oboru velkou šanci se uplatnit. Navíc, pokud se bakalář postará o lepší jazykovou výbavu, může 

počítat i s prací ve firmách, které mají biofyzikálně-chemickou problematiku ve svém programu. Je důležité a 

velmi žádoucí připravit pro tuto činnost kvalifikované pracovníky, prohloubit nejen jejich specializované vzdělání 

a orientovat jejich vzdělání multidisciplinárně a zároveň interdisciplinárně. Proto je program bakalářského studia 

Biofyzikální chemie zaměřen na všeobecnou přípravu absolventů, opírajících se o základ chemických, fyzikálních 

a biologických disciplín. 

Volbou studijního plánu si student rozšiřuje své vzdělání i do dalších přírodovědných a matematických oborů. Ve 

standardní tříleté době projde student přednáškovými kurzy všech základních chemických oborů. Ve druhém a 

třetím ročníku přistupují k základním chemickým disciplínám také profesně orientované obory, které jsou pro 

studenty tohoto oboru povinné. Podle svého zájmu a zaměření si student může doplnit potřebný počet 

absolvovaných kurzů o specializované volitelné předměty nebo naopak o obecnější předměty z nabídky oborů 

chemie (anorganické, analytické, organické, fyzikální, makromolekulární, materiálové a environmentální), 

biochemie, fyziky, biologie, geologie nebo oborů jiných fakult univerzity. Z nabídky ústavů a pracovišť, které s 

Přírodovědeckou fakultou MU na dané problematice spolupracují, lze uvést např. NCBR, LF MU, BFÚ, ÚACH, 

MZLU, MOÚ, FNB atd. 
Profil absolventa studijního oboru (studijního programu) & cíle studia 

Studijní obor Biofyzikální chemie (BFCH) je interdisciplinární obor, který je zaměřen na všeobecnou přípravu 

absolventů, opírající se o základy chemických, fyzikálních a biologických disciplín. Reakreditovaný bakalářský 

obor zařazený pod programem Chemie, je určen studentům, kteří mají zájem proniknout do podstaty biologických 

procesů pomocí fyzikální chemie. Jinými slovy, tento obor pomáhá rozvíjet fyzikálně chemický přístup k 

biologickým vědám, vnášet určitý řád do velkého množství poznatků o živých soustavách a racionalizovat různé 

biologické jevy i procesy. Je určen těm studentům, kteří mají zájem o poznání fyzikálně-chemických zákonitostí 

přírodních jevů a objasnění jejich podstaty. Přínosem BFCH je i to, že studentům je ukázána užitečnost a síla 

fyzikální chemie v aplikačních oblastech, které jsou přírodovědným oborům blízké (medicína, farmacie, životní 

prostředí, technologie potravin a zemědělství). Na otázku, jak se liší náplň studia BFCH od oboru biofyziky a 

biochemie, lze jednoduše odpovědět: student biofyziky se zaměřuje především na fyzikální vlastnosti 

biologických systémů a student biochemie se během svého studia zabývá fyzikální chemií jen okrajově. Obor 

BFCH připravuje odborníky, kteří budou schopni zkoumat podstatu biologických dějů fyzikálně - chemickými 

metodami. Absolvent tohoto studijního oboru získá přehled o základních fyzikálně - chemických metodikách a 

technikách, o základech bioanalýzy, biotechnologie, nanotechnologie, klinické a analytické biochemie a 

biofyziky. Ve všech těchto oborech má absolvent studijního oboru velkou šanci se uplatnit. Studijní plán pro 

bakalářský obor BFCH je sestaven tak, aby si každý student mohl zvolit kromě povinného základu zaměřeného 

více na fyzikální chemii a biologii i předměty zaměřené na fyziku. Absolvent bakalářského studia zvládne 

základy chemických, fyzikálních a vybraných biologických disciplín (zejména fyzikální a organická chemie, 

biochemie a biologie). Po zdárném absolvování bakalářského studia může student navázat magisterským studiem 

fyzikální chemie, biochemie, popř. po zvládnutí matematického a fyzikálního základu i magisterským studiem 

biofyziky. Pokud absolvent nechce pokračovat v dalším studiu, může odejít do praxe a věnovat se oborům 

chemického, farmaceutického, biotechnologického a potravinářského výzkumu. Jeho zkušenosti budou přínosem 

i v oblasti výzkumu a vývoje senzorů, biosenzorů a chipů, jako nových nástrojů pro genomiku, proteomiku a 

biomedicínu. Vzhledem k teoretickému fyzikálně - chemickému a biochemickému vzdělání, jazykové 

vybavenosti a znalosti bioinformatiky a molekulového modelování je absolvent připraven i na uplatnění v jiných 

oborech obecně využívajících tvůrčí přístupy, nekonvenční a kritické myšlení a v neposlední řadě samostatné 

rozhodování. Absolventi jsou rovněž připraveni pro studium chemie na zahraničních vysokých školách. 
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Charakteristika změn od předchozí akreditace (jen v případě prodloužení platnosti akreditace) 

1) V třetím ročníku po dobu obou semestrů (PS a JS) je pro posluchače BFCH zaveden seminář F7790 

(Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie). Díky zavedenému semináři studenti mají možnost se dále 

vzdělávat ve vědě a ve výzkumu, získávat nejnovější poznatky v oblasti biofyziky a biofyzikální chemie, 

navázat spolupráci se studenty biofyziky a též si prohloubit znalosti angličtiny, jelikož většina příspěvků 

je prezentována v angličtině.  

2) V rámci C5855 (Biofyzikální chemie II – PS třetího ročníku) jsou pro prezentace zváni přednášející, 

kteří se na jednotlivé biofyzikální metody specializují a kteří mohou studentům predstavit nejnovější 

poznatky a trendy v daných disciplínách.  

3) Pro státní závěrečné zkoušky SZZ jsou otázky týkající se systematické biologie redukovány, většina 

otázek je směřována na oblast molekulární biologie. 

4) Předměty C5020 a C5030 Chemická struktura – přednášky a seminář byly přesunuty ve 3. ročníku PS 

z povinně volitelných do doporučeně volitelných předmětů z důvodu velké vytíženosti posluchačů 

v tomto semestru. Jako povinný předmět je v tomto semestru vyučován C9920 Úvod do kvantové 

chemie a elektronové struktury molekul a jako povinně volitelný předmět Struktura a reaktivita – 

přednáška C7410 a seminář C7415, které v tomto směru dostatečně pokrývají požadavky na posluchače. 

5) Jako doporučené volitelné předměty jsou do 3. ročníku PS přidány Pokročilé biofyzikální metody v 

experimentální biologii C7230 – 2 hodiny přednášky, které jsou doplněny 2 hodinovým cvičením 

C7235. Tento předmět je doporučován v rámci rozšíření možností aplikace biofyzikálních metod mimo 

chemické obory. 

Počet přijímaných uchazečů ke studiu 

v akademickém roce 

35 
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Bb – Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Chemie 

Název studijního oboru Biofyzikální chemie 

Místo uskutečňování studijního 

oboru 

Brno 

Prostorové zabezpečení studijního programu 

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

Informační a přístrojové zabezpečení studijního programu 

Informační zabezpečení SP:  

 

Informační zdroje jsou zabezpečeny dvěma samostatnými knihovnami: 

1) Knihovna univerzitního kampusu (UKB) MU umístěna v areálu univerzitního kampusu v Bohunicích, 

slouží zejména programům chemie a biochemie. 

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

 Knihovna UKB MU Ústřední knihovna PřF MU 

Celkový počet svazků 215255 361796 

Roční přírůstek knižních jednotek 8400 3041 

Počet odebíraných titulů časopisů 452 487 

Jsou součástí fondu kompaktní 

disky? 

Ano Ano 

Jsou součástí fondu kompaktní 

videokazety? 

Ne Ano 

Otevírací hodiny 

knihovny/studovny v týdnu 

51 hod týdně 42 hod týdně 

Provozuje knihovna počítačové 

informační služby? 

Ano Ano 

Zajišťuje knihovna rešerše 

z databází? 

Ano Ne 

Je zapojena na 

CESNETU/INTERNET? 

Ano Ano 

Počet stanic na 

CESNETU/INTERNET? 

140 100 

Počet počítačů v 

knihovně/studovně 

140/120 (všechny/studovna) 79 

Z toho počítačů zapojených v síti 140 79 
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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. Povinné a povinně volitelné předměty a jejich návaznosti jsou uvedeny 

v doporučeném studijním plánu. Povinnými předměty pro studijní obor Chemie jsou přednášky z Obecné chemie a pěti 

základních chemických disciplin, příslušné semináře a laboratorní cvičení a předmět Bakalářská práce. Volitelné 

předměty jsou všechny předměty, které jsou na Přírodovědecké fakultě a ostatních fakultách Masarykovy univerzity 

v daném období vyučovány a jejichž zápis je pro studenta daného programu povolen. Výběr volitelných předmětů je 

omezen na povinnost absolvovat minimum 167 kreditů za předměty přírodovědných, matematických nebo 

informatických věd, z toho minimálně 149 kreditů za předměty z oboru chemických věd. Volitelné předměty zvláště 

vhodné pro bakalářský studijní program Chemie jsou uvedeny ve studijním plánu jako doporučené volitelné.  

 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. 

 Při tvorbě a plnění studijního plánu musí každý student studijního programu dodržet následující pravidla a 

podmínky:  

 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.).  

 Úspěšně vykonat zkoušku z předmětu JA001 Odborná angličtina - zkouška před přihlášením k bakalářské 

státní závěrečné zkoušce.  

 Do termínu konání bakalářské státní závěrečné zkoušky zapsat a úspěšně ukončit všechny předměty, které jsou 

ve studijním oboru povinné resp. povinně volitelné a respektovat přitom stanovené návaznosti.  

 Získat za celé studium absolvováním povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů nejméně 180 

kreditů. 

 Zpracovat bakalářskou práci na zadané téma.  

Absolvovat úspěšně všechny součásti bakalářské státní závěrečné zkoušky. Informace ke státní závěrečné zkoušce jsou 

zveřejněny na adrese http://ustavchemie.sci.muni.cz/ 

 

1. ročník 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

Bi1700  Buněčná biologie  2+2  2/0  zk  Veselská,Šmarda 

C1020  Obecná chemie  4+2  4/0  zk  Pinkas 

C1040  Obecná chemie - seminář  2  0/2  z  Křivohlávek 

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

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

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 
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F1240  Fyzika pro chemiky I  2+2  2/0  zk  Bochníček 

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

F1711  Matematika 1  4+2  3/3  zk  Musilová 

Povinně volitelné předměty 

C3200  Chemická literatura  1+2  1/0  zk  Mazal 

C7110  Výpočetní technika - aplikace  1  0/1  z  Farková 

F1190  Úvod do biofyziky  2+1  1/1  k  Kozelka 

Doporučené volitelné předměty 

JAC01  Angličtina pro chemiky I  2  /2  z  Dlabolová 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

Bi4010  Základy molekulární biologie  2+2  2/0  zk  Šmarda 

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

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

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

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

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

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

F2712  Matematika 2  5+2  4/3  zk  Musilová 

Povinně volitelné předměty 

Bi2060  Základy mikrobiologie  2+2  2/0  zk  Krsek 

F2210  Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory  3  0/0/3  z  Bochníček 

F8632  Fyzikální principy přístrojů kolem nás  1+1  2/0  k  Bochníček 

Doporučené volitelné předměty 

Bi4060  Fyziologie rostlin  2+2  2/0  zk  Gloser 

F8510  Fyzika biopolymerů  2+2  2/0  zk  Špačková 

JAC02  Angličtina pro chemiky II  2  /2  z  Dlabolová 

2. ročník 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

C1100  Laboratorní technika  6  0/0/6  kz  Pálková,Janků 

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

C3055  Organická chemie II - seminář  2  0/2  z  Literák,Janků 

C3181  Biochemie I  2+2  2/0  zk  Zbořil 

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

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 

F1520  Zajímavá fyzika  1+1  2/0  k  Tyc 
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F5351  Základy molekulární biofyziky  2+2  2/1  zk  Kozelka,Šponer 

Doporučené volitelné předměty 

C7790  Počítačová chemie a molekulové modelování I  2+2  2/0  zk  Koča,Kulhánek 

C7800  Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení  1  0/1  z  Koča,Kulhánek 

JAC03  Angličtina pro chemiky III  2  /2  z  Dlabolová 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

C5230  Analytická chemie  2+2  2/0  zk  Kanický 

C5240  Analytická chemie - seminář  1  0/1  z  Farková 

C5760  Fyzikální chemie - laboratorní cvičení  4  0/0/4  kz  Sopoušek 

C5850  Biofyzikální chemie I  2+2  2/0  zk  Trnková 

C7640  Analytická chemie - laboratorní cvičení  4  0/0/4  kz  Farková,Hrdlička,Preisler 

Povinně volitelné předměty 

C2200  Chemická syntéza - praktikum  8  0/0/8  kz  Literák,Janků 

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

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

C4182  Biochemie II  2+2  2/0  zk  Zbořil 

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

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

JAC04  Angličtina pro chemiky IV  2  /2  z  Dlabolová 

3. ročník 

kód název předmětu kredit rozsah ukončení vyučující 

Podzimní semestr 

Povinné předměty 

C5855  Biofyzikální chemie II  2+2  2/0  zk  Trnková 

C7777  Zacházení s chemickými látkami  0  0/0  z  Příhoda 

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

JA001  Odborná angličtina - zkouška  2     zk  Dlabolová 

Povinně volitelné předměty 

C7050  Elektroanalytické metody  2+2  2/0  zk  Trnková 

C7073  Bioanalytika I - Biomakromolekuly  2+2  2/0  zk  Havliš 

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

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

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

F7790  Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie  1  1  z  Trnková,Hofr 

F9070  Experimentální metody biofyziky(a)  1+1  2/0  k  Hofr 

F9402  Bioelektrochemie 1  1+1  2/0  k  Jelen 

Doporučené volitelné předměty 

Bi3030  Fyziologie živočichů  2+2  2/0  zk  Vácha 

C3210  Strukturní bioinformatika  1+2  1/0  zk  Koča 

C5000  Samostatný projekt z chemie  5  0/0/5  z  Nečas 
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C5020  Chemická struktura  2+2  2/0  zk  Brož 

C5030  Chemická struktura - seminář  1  0/1  z  Brož 

C5060  Metody chemického výzkumu  2+2  2/0  zk  Táborský 

C7230  Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii  2+2  2/0  zk  Hofr 

C7235  Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii - cvičení  2+1  0/2  k  Hofr 

Jarní semestr 

Povinné předměty 

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

Povinně volitelné předměty 

C6790  Hmotnostní spektrometrie  2+2  2/0  zk  Brož,Vřešťál 

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

F7790  Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie  1  1  z  Trnková,Hofr 

F8310  Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii  3+1  2/0  k  Šponer 

F8401  Bioelektrochemie 2  1+1  2/0  k  Jelen 

Doporučené volitelné předměty 

C6740  Elektrické vlastnosti atomů a molekul  2+2  2/0  zk  Trnková 

C7072  Bioanalytika II - Analytické metody v klinické praxi  2+2  2/0  zk  Havliš 

F6342  Základy lékařské biofyziky  2+2  2/0  zk  Mornstein 

 

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 Biofyzikální chemie 

Název předmětu rozsah způsob zák. druh 

před. 

přednášející dop. 

roč. 
Obsah a rozsah SZZk  

SZZk se skládá z obhajoby bakalářské práce a písemné zkoušky z oboru Biofyzikální chemie (rovnoměrné 

zastoupení jednotlivých chemických disciplín: chemie obecná, fyzikální, anorganická, organická a biochemie, 

základy biologie a fyziky)  

Obecná a fyzikální chemie 

 Hmota a energie. Struktura atomového jádra a atomu. Základní chemické slučovací zákony. Elektronová 

struktura atomů. Vlnová funkce, Schrödingerova rovnice, atomové orbitaly. Principy výstavby víceelektronových 

systémů. Spin elektronu. Multiplicita. Výstavbový princip, Pauliho princip, Hundovo pravidlo. Elektronová 

struktura molekul. Teorie valenční vazby. Hybridizace atomových orbitalů. Teorie molekulových orbitalů (MO). 

Typy a tvary molekulových orbitalů, typy kovalentních vazeb. Řád vazby. Iontové sloučeniny a iontová vazba. 

Kovová vazba. Slabé interakce mezi molekulami, vazba vodíkovým můstkem, van der Waalsovy síly. 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 (tranzitní moment a intenzity absorpčních pásů), molekulová (IČ, 

Ramanova) spektroskopie, rotační a vibrační spektra, EPR a NMR. Principy jejich měření. 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.  
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Analytická chemie 

 Analytické reakce. Principy kvalitativní chemické analýzy. Skupinová a selektivní činidla. Gravimetrie. 

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

Redoxní titrace. Elektroanalytické metody. Potenciometrické metody. Indikační a referenční elektrody, iontově 

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

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

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

molekulová rozptylová spektroskopie. Separační metody. Kapalinová extrakce. Chromatografické metody. 

 Elektromigrační metody.  

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. Alkalické kovy a jejich sloučeniny. Vápník, hořčík a kovy alkalických zemin. 

Hliník. Elektrolytická výroba hliníku. Uhlík. Grafit, diamant. Křemík, germanium. Inertní elektronový pár. Dusík. 

Oxidy dusíku a výroba kyseliny dusičné. Výroba amoniaku. Fosfor. Allotropie. Fosforečnany. Kyslík. Ozon. 

Oxidy, jejich typy, struktura, vlastnosti a význam. Voda a peroxid vodíku. Síra. Oxidy a kyseliny. Výroba 

kyseliny sírové. Fluor. Elektrolytická příprava fluoru. Fluoridy. Freony. Chlor, brom, jod. Halogenidy, oxidy a 

oxokyseliny. Vzácné plyny a jejich sloučeniny. 

Organická chemie 

 Principy tvorby systematického názvosloví organických sloučenin. Alkany a cykloalkany. Radikálové 

reakce jako typická reakce alkanů a jejich mechanismus. Alkeny. Adiční reakce, mechanismus a stereochemie 

adičních reakcí. Polymerace. Optická aktivita a symetrie molekul. Chiralita molekul, podmínky chirality, 

zobrazování trojrozměrných molekul v rovině. Optická isomerie, specifická rotace, optická čistota, racemická 

směs. Dieny a polyeny. Reakce probíhající na konjugovaných dienech. Alkiny a jejich struktura. Vlastnosti trojné 

vazby, adiční reakce (elektrofilní i nukleofilní reakce). Aromatický stav a jeho demonstrace (resonanční - 

delokalizační energie). Vlastnosti aromatických sloučenin, mechanismus elektrofilní aromatické substituce. 

Halogenderiváty a jejich strukturní typy, reaktivita. Hydroxysloučeniny-alkoholy a fenoly. Reaktivita hydroxylové 

skupiny, kyselost a vliv uhlíkatého zbytku na míru kyselosti. Aminosloučeniny. Základní chemické vlastnosti. 

Diazotace a využití diazoniových solí. Kvarterní amoniové soli. Karbonylové sloučeniny. Oxidace a redukce 

aldehydů a ketonů. Karboxylové kyseliny, jejich struktura a chemické vlastnosti. Esterifikace. Funkční deriváty 

karboxylových kyselin (estery, halogenidy, anhydridy, amidy), jejich příprava, vlastnosti. Heterocyklické 

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

Biochemie 

 Aminokyseliny - chemické a fyzikální vlastnosti aminokyselin. Kódované a nekódované aminokyseliny, 

aminokyseliny esenciální. Peptidy - peptidická vazba. Bílkoviny - struktura. Chemické a fyzikální vlastnosti 

bílkovin. Rozdělení bílkovin podle struktury a funkce. Monosacharidy - rozdělení, stereoizomerie, typy vzorců 

obecné reakce. Oligosacharidy a polysacharidy - rozdělení podle funkce a struktury. Jednoduché a složené lipidy - 

význam, fyzikálně chemické vlastnosti. Nukleové kyseliny - složení DNA a RNA - báze, nukleosidy a nukleotidy, 

struktura a funkce. Vlastnosti enzymů - nomenklatura a názvosloví, vyjadřování enzymové aktivity, aktivní 

centrum, specifita a mechanismus účinku. Enzymová kinetika - vliv vnitřních a vnějších faktorů na enzymovou 

reakci. Metabolismus - tři stupně metabolismu. Katabolismus a anabolismus. Bioenergetika - energetika 

enzymových reakcí. Makroergické sloučeniny. ATP - substrátová a oxidační fosforylace, fotofosforylace. 

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

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

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

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

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

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

biosyntéza mastných kyselin. Metabolismus bílkovin a aminokyselin - proteolýza, proteázy - rozdělení a účinek, 

trávení bílkovin. Hlavní přeměny aminokyselin - transaminace, deaminace, dekarboxylace. Detoxikace amoniaku 

- tvorba k. močové, amidů a močoviny - močovinový cyklus. 

Biologie 

 Chemické složení organismů. Biogenní prvky, anorganické látky, jejich význam pro stavbu a funkci 

organismů. Základní charakteristika a struktura prokaryotické buňky. Viry jako nebuněčné formy života, struktura 

virové částice, živočišné, rostlinné a mikrobiální viry. Buňka rostlin a živočichů, struktura a funkce. Cytoplazma, 

jádro, cytoplazmatická membrána, endomembránový systém (endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, 

lysozómy, glyoxizómy, peroxizómy), vakuola. Semiautonomní organely: mitochondrie, chloroplasty. Ribozómy. 

Cytoskelet (mikrotubuly, mikrofilamenta, intermediární filamenta). Buněčná stěna, apoplastický volný prostor. 
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Interceluláry. Plazmodezmy a symplast. Kontakty živočišných buněk. Buněčný pohyb. Buněčný cyklus: amitóza, 

mitóza, fáze mitózy, dělící vřeténko, meióza, srovnání mitózy a meiózy. Kontrola buněčného cyklu. Vlastnosti 

buňky u jednotlivých skupin mikroorganismů: morfologie, struktura a chemické složení. Růst a množení 

mikroorganizmů v podmínkách statické a kontinuální kultivace, růstové konstanty. Rozmnožování, buněčný a 

životní cyklus bakterií a kvasinek. Informační makromolekuly – proteiny, nukleové kyseliny, jejich struktura, 

biologické funkce a vzájemné interakce. Prokaryotický, eukaryotický a virový genom, Základní metody studia 

genomu. Metody analýzy proteinů, využití výpočetní techniky při analýze genomu a proteomu.  

Požadavky na přijímací řízení  

Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení úplného středoškolského vzdělání s maturitou a řádně podaná přihláška. 

Všichni uchazeči jsou povinni absolvovat písemnou přijímací zkoušku. Přijímací zkoušku lze prominout na 

základě písemné žádosti po splnění kritérií prospěchu, samostatné účasti na chemické olympiádě nebo na 

Vzdělávacím kurzu ViBuCh nebo SOČ. Přijímací řízení probíhá formou testu studijních předpokladů. Test 

studijních předpokladů (TSP) zkoumá schopnosti uchazeče úspěšně studovat na Masarykově univerzitě. Skládá se 

ze 70 otázek členěných do 7 subtestů po 10 otázkách, z pěti nabízených možností je vždy právě jedna správná. Za 

správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou odpověď se odečítá 0,25 bodu; položka bez odpovědi 

znamená 0 bodů. Jedná se o testování verbálního, symbolického, numerického, kritického a analytického myšlení 

a úsudků, prostorové představivosti a kulturního přehledu. Délka trvání TSP je 100 minut. Všechny informace 

ohledně přijímacího řízení naleznete na webových stránkách fakulty (http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/). 

Další povinnosti / odborná praxe  

V bakalářském stupni studia není vyžadována odborná praxe.  

Návrh témat prací a obhájené 

práce 

 

V bakalářském stupni studia dosud nejsou žádné obhájené práce, protože se jedná o první akreditační běh a 

studenti jsou nyní ve 3. ročníku.  

Návrhy témat prací: 

1. Biokoordinační chemie fyziologicky významných derivátů purinu 

2. „Pentelka“ není jen obyčejná tužka - Vývoj a charakterizace levného elektrochemického 

biosensoru 

3. Micely jako nosiče léků 

4. Využití biofyzikálních technik v proteinovém inženýrství 

5. MicroRNA jako biomarker karcinomu prostaty 

Návaznost na předchozí studijní 

program (podmínky z hlediska 

příbuznosti oborů) 

 

 

 

http://www.sci.muni.cz/cz/PriBc/
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D – Charakteristika studijního předmětu 
 

Bi1700 Buněčná biologie 

Vyučující: doc. RNDr. Renata Veselská Ph.D., M.Sc., prof. RNDr. Jan Šmarda CSc.  

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

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu student porozumí základním životním pochodům na úrovni buněk, bude 

schopen vysvětlit jejich principy a vyjmenovat jejich základní strukturní komponenty. Dále bude schopen odůvodnit 

odlišnosti buněk prokaryotických od eukaryotických. Získané znalosti pak uplatní jako základ pro následné navazující 

biologické kurzy s různou specializací.  

Osnova:  

 1) CHEMICKÉ SLOŽENÍ BUNĚK (atomy - molekuly - makromolekuly; prvky tvořící živé systémy; vazby 

atomů v molekulách; polární a nepolární molekuly; význam vodního prostředí pro chemii buněk; hlavní typy 

organických molekul; obecná charakteristika sacharidů, mastných kyselin, aminokyselin a nukleotidů; 

uspořádání stavebních jednotek v hlavních buněčných polymerech - nukleových kyselinách a proteinech). 

 2) BUNĚČNÉ A NEBUNĚČNÉ FORMY ŽIVOTA (historie a technické limity výzkumu buněk pomocí 

mikroskopu; světelná a elektronová mikroskopie; organizace živých soustav - buněčné a nebuněčné systémy; 

nebuněčné formy života; buněčné formy života - typy prokaryontních a eukaryontních buněk, rozdíly mezi 

nimi; základních vlastnosti prokaryontních a eukaryontních buněk; principy funkční organizace buněk) 

 3) BIOMEMBRÁNY A VNITŘNÍ ORGANIZACE BUŇKY (struktura a vlastnosti biomembrán; transportní 

funkce biomembrán; plazmatická membrána; osmotické jevy; biomembrány u prokaryontních buněk; 

kompartmentalizace eukaryontních buněk; organely eukaryontních buněk - stavba a funkce; fúze membrán; 

princip vezikulárního transportu; endocytóza a exocytóza) 

 4) UCHOVÁVÁNÍ A EXPRESE GENETICKÉ INFORMACE (definice genu a genetické informace; hlavní 

funkce genetického materiálu; chemická povaha genetického materiálu; struktura DNA a RNA; replikace 

DNA;, princip genové exprese; transkripce u prokaryot a eukaryot; modifikace primárního transkriptu; sestřih 

RNA; translace a genetický kód) 

 5) CYTOSKELET (komponenty a základní funkce cytoskeletu; metody vizualizace cytoskeletu; mikrotubuly; 

aktinová filamenta; intermediární filamenta; jaderný a kortikální skelet; cytoskelet u prokaryot) 

 6) INTRACELULÁRNÍ TRANSPORT (kompartmentalizace buňky; skládání proteinů a 

chaperony/chaperoniny; třídění proteinů v buňce podle destinace; import proteinů do membránových organel; 

transport molekul do jádra; sekreční a endocytické dráhy; transportní váčky; význam endoplazmatického 

retikula a Golgiho aparátu pro nitrobuněčný transport) 

 7) BUNĚČNÝ CYKLUS (fáze a časové nároky buněčného cyklu; význam kvasinek pro studium buněčného 

cyklu; metodické přístupy k analýze buněčného cyklu; molekulární podstata buněčného cyklu; hlavní 

regulátory cyklu; druhy cyklinů; kontrolní body buněčného cyklu; proteiny p53 a Rb v regulaci cyklu) 

 8) BUNĚČNÉ DĚLENÍ (typy buněčného dělení; binární dělení u prokaryot; změny organizace chromatinu 

během buněčného dělení u eukaryot; stavba eukaryontních chromosomů; rozdíly mezi mitózou a meiózou; 

význam a průběh mitózy; význam a průběh meiózy; cytokineze u rostlinných a živočišných buněk) 

 9) KOMUNIKACE MEZI BUŇKAMI (princip signalizace, typy signálních molekul; význam chemické 

povahy signálů; druhy receptorů; endokrinní a parakrinní signály; synapse; způsoby převodu mimobuněčného 

signálu na nitrobuněčný; sekundární přenašeče; proteiny G; dráha MAP; signalizace cytokiny; doména SH2; 

efektory signálních drah) 

 10) PATOLOGIE BUŇKY (fyziologické a patologické životní podmínky; reakce buňky na stres; typy 

stresových faktorů; fyzikální stresové faktory - změny teploty, viditelné světlo, UV záření, ionizující záření; 

chemické stresové faktory - nespecifické toxiny, specifické inhibitory; biologické stresové faktory - 

intracelulární parazitismus; typy buněčné smrti; katastrofická buněčná smrt - nekróza: indukce, příznaky, 

průběh; fyziologická buněčná smrt - autofagie, apoptóza: indukce, příznaky, průběh) 

 11) EVOLUCE BUŇKY (hypotézy o vzniku organických sloučenin a biopolymerů; Millerův pokus; ribozym a 

svět RNA; primitivní proteosyntéza; enkapsulace; vznik prvních buněk; evoluční vztahy mezi buňkami; vznik 

a vývoj eukaryontní buňky; endosymbiotická teorie) 
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Výukové metody: teoretická příprava kombinovaná s následnými diskusemi  

Metody hodnocení: Písemná zkouška formou testu složeného z 30 otázek, y nichž kažá je hodnocena jedním bodem. 

Jako A budou hodnoceny testy s výsledkem 27 - 30 bodů, B: 24-26 bodů, C: 21-23 bodů, D: 18-20 bodů a E: 15-17 

bodů.  

Literatura:  

 ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie :úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt 

Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2006. xxvi, 630. ISBN 80-902906-2-0. info  

Bi2060 Základy mikrobiologie 

Vyučující: Ing. Martin Krsek CSc.  

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

Cíle předmětu: Hlavním cílem kurzu je podat studentům základní znalosti o: základních skupinách mikroorganismů - 

viry, bakterie (včetně sinic), Archaea, houby; struktuře a funkci virionu; struktuře a funkci prokaryotické buňky; 

rozdílech ve stavbě buňky sinic a archeí; eukaryotických mikroorganismech; růstu a množení mikroorganismů; výživě 

mikroorganismů; energetickém metabolismu chemoorganotrofů a chemolitotrofů; fototrofních mikroorganismech; 

základech genetiky a molekulární biologie mikroorganismů; mikrobiálních společenstvech; významu mikroorganismů 

v životním prostředí; průmyslovém využití mikroorganismů; nejdůležitějších taxonomických skupinách bakterií, archeí 

a hub; mikroorganismech jako původcích infekčních onemocnění. Po skončení kurzu bude student schopen - porozumět 

a vysvětlit odlišnosti mezi prokaryotickými a eukaryotickými organizmy - pochopit vzájemné vztahy mezi organizmy 

navzájem - vysvětlit vztahy mezi mikroorganizmy a vnějším prostředím - dokladovat podíl mikroorganizmů na 

změnách vnějšího prostředí - uvést využití mikroorganizmů v biotechnologiích  

Osnova:  

 Charakteristika základních skupin mikroorganismů, jejich postavení ve fylogenetickém stromu organismů. 

Prokaryotická a eukaryotická buňka, stavba buňky bakterií (i sinic) a archeí, dělení prokaryotické buňky, 

diferenciace - sporulace. Prokaryotické mikroorganismy - bakterie a archaea, struktura a funkce buňky, 

nejdůležitější zástupci, jejich výskyt a význam. Sinice. Archaea. Eukaryotické mikroorganismy - houby 

(mikroskopické vláknité houby, kvasinky) - struktura a funkce buňky, výskyt a význam. Viry - stavba virových 

částic, životní cyklus virů, nejvýznamnější zástupci a jejich význam. Růst a množení mikroorganizmů - životní 

cyklus prokaryotické buňky, růstová křivka bakterií, kinetika bakteriálního růstu. Vliv faktorů vnějšího 

prostředí - teplota, tlak, pH, extrémní podmínky, přizpůsobení mikroorganismů, antimikrobní látky, antibiotika 

a chemoterapeutika, dezinfekce a sterilizace. Metabolismus mikroorganismů - obecné vlastnosti metabolických 

drah, metabolismus bakterií a archeí, výživa a energetický metabolismus, anabolismus. Fixace vzdušného 

dusíku, metanogeneze, produkce sekundárních metabolitů. Chemolitotrofie a fototrofie, bakteriální 

fotosyntéza. Dědičnost, proměnlivost a přenos znaků u prokaryotických mikroorganismů - základy genetiky 

bakterií, specifika molekulární biologie bakterií a archeí a jejich význam, přenos genetické informace 

u prokaryot (plazmidy, transformace, transdukce a konjugace), význam mikroorganismů v genovém 

inženýrství a biotechnologiích. Účelové chování bakteriální buňky - taxe a quorum sensing Výskyt a význam 

mikroorganismů v prostředí, vzájemné vztahy mezi mikroorganismy navzájem a mezi mikroorganismy a 

vyššími organismy, mikroflóra lidského těla. Mikroorganismy jako původci onemocnění. Faktory virulence a 

mechanismy překonání ochrany hostitelské buňky. Onemocnění způsobená mikroorganismy. Mikroorganismy 

v zemědělství a průmyslu - potravinářství, chemický průmysl, odpadové hospodářství. 

Výukové metody: Výuka je prováděna formou Powerpoint prezentace.  

Metody hodnocení: Účast na přednáškách, písemná zkouška sestávající z 20 otazek, každá odpověď získává 

maximálně 4 body, k úspěšnému složení zkoušky je třeba minimálně 41 bodů.  

Literatura:  

 KAPRÁLEK, František. Základy bakteriologie. Praha: Karolinum, 2000. 241 s. ISBN 80-7184-811-5. info  

 Mikrobiologie :pro potravináře a biotechnology. Edited by Ludmila Šilhánková. 2. vyd. Praha: Victoria 

Publishing, 1995. 361 s. ISBN 80-85605-71-6. info  

 NĚMEC, Miroslav a Dana HORÁKOVÁ. Základy mikrobiologie pro učitelské studium. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, fakulta přírodovědecká, 1993. 233 s. ISBN 80-210-0817-2. info  

 JANDOVÁ, Božena a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Praktikum z mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Vydavatelství 

MU, 1996. 67 s. ISBN 80-210-1374-5. info  

 NESTER, Eugene W. Microbiology :a human perspective [Nester, 1998]. 2nd ed. Boston: McGraw-Hill, 

1998. xxxi, 848. ISBN 0-697-28602-9. info  
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 MCKANE, Larry a Judy KANDEL. Microbiology :essentials and applications. 2nd ed. New York: McGraw-

Hill, 1995. 843 s. ISBN 0-07-045154-0. info  

Bi3030 Fyziologie živočichů 

Vyučující: doc. RNDr. Martin Vácha Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou posluchači schopni: -diskutovat problematiku 

fyziologických dějů ve srovnávacích souvislostech u různých živočišných skupin v různých ekologických prostředích -

podat předhled současných znalostí o mechanismech fyziologických regulací v širším adaptivním a fylogenetickém 

kontextu -rozumět základům fyziologických mechanismů člověka -analyzovat spoupráci různých homeostatických 

systémů  

Osnova:  

 1. Postavení fyziologie mezi ostatními vědami 2. Fyziologické principy 3. Homeostáza, adaptace a regulace 4. 

Obecná neurofyziologie 5. Přeměna látek a energií - metabolizmus 6. Teplota, její vliv a udržování 7. Problém 

velikosti a proporcí těla 8. Fyziologie pohybu 9. Funkce tělních tekutin 10. Imunitní systém 11. Cirkulace 12. 

Fyziologie dýchacího systému 13. Fyziologie trávení a vstřebávání 14. Exrece a osmoregulace 15. Hormonální 

řízení 16. Nervová soustava 17. Speciální fyziologie smyslů 18. Biorytmy 

Výukové metody: Teoretická příprava pomocí učebnic, přednášek a webových aplikací.  

Metody hodnocení: Přednáška v rozsahu dvou hodin týdně zakončená písemnou zkouškou.  

Literatura:  

 VÁCHA, Martin, Vítězslav BIČÍK, Richard PETRÁSEK, Vladimír ŠIMEK a Ivana FELLNEROVÁ. 

Srovnávací fyziologie živočichů. 2. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 165 s. ISBN 80-210-3379-7. info  

 SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. vyd. Praha: 

Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 80-247-0630-X. info  

 WILLMER, Pat, Graham STONE a Ian JOHNSTON. Environmental physiology of animals. Oxford: 

Blackwell Science, 1999. x, 644 s. ISBN 0-632-03517-X. info  

Bi4010 Základy molekulární biologie 

Vyučující: prof. RNDr. Jan Šmarda CSc.  

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

Cíle předmětu: Tento kurz je koncipován jako úvod do molekulární biologie, jehoč cílem je vysvětlení základních 

buněčných procesů na molekulární úrovni s důrazem na strukturu genomu, principy genové exprese, vnitřní organizaci 

buňky a její chování v kontextu mnohobuněčného organismu. Na zákadě nabytých znalostí bude student schopen na 

základní úrovni porozumět molekulárně-biologickým principům fungování buněk.  

Osnova:  

 1. Struktura a funkce DNA, chromozomální DNA a její uspořádání do podoby chromatinu, struktura 

chromozomů, evoluce genomu. 2. Replikace, reparace, rekombinace a transpozice DNA. 3. Transkripce, 

sestřih, translace, význam RNA pro původ života. 4. Řízení genové exprese, regulační proteiny, genetické 

vypínače, principy buněčné diferenciace, posttranskripční kontrolní mechanismy, RNA interference. 5. Vnitřní 

organizace buňky, kompartmentalizace, transport molekul uvnitř buňky, principy exkrece molekul do 

mimobuněčného prostoru. 6. Komunikace mezi buňkami, příjem a zpracování signálů. 7. Buněčný cyklus, 

molekulární principy řízení jednotlivých fází cyklu, regulace buněčného dělení a růstu. 8. Programovaná 

buněčná smrt. 9. Molekulární podstata nádorových onemocnění. 10. Metodické přístupy pro analýzu 

nukleových kyselin a proteinů (studium genomu, transkriptomu a proteomu, manipulace s DNA, PCR, 

sekvenování, přenosy DNA do buněk, průtoková cytometrie). 

Výukové metody: Teoretická příprava následovaná krátkými diskusemi k danému tématu  

Metody hodnocení: Zkouška probíhá formou testu, složeného z 30 otázek. Každá správná odpověď je hodnocena 

jedním bodem. Klasifikace je založena na bodovém zisku. 27 - 30 bodů (A), 24-26 bodů (B), 21-23 bodů (C), 18-20 

bodů (D), 15-17 bodů (E).  

Literatura:  

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

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

BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. 

RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info  

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

(Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630,. info  
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Bi4060 Fyziologie rostlin 

Vyučující: doc. RNDr. Vít Gloser Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu jsou posluchači schopni: vysvětlit fyzikální, fyzikálně-chemické a 

biochemické principy transportních a metabolických procesů v rostlinných buňkách a orgánech; diskutovat procesy 

řídící růst a vývoj; popsat mechanismy reakcí rostlin na vnější stresové faktory; porozumět nejen základním 

fyziologickým mechanismům morfogeneze a fungování rostlinných buněk, pletiv a orgánů, ale i fungování celých 

rostlin v měnícím se prostředí.  

Osnova:  

 Obecné principy transportních procesů v rostlinách. Transport vody v xylému, transport rozpuštěných látek 

přes membrány, translokace v lýku, průduchová regulace výměny plynů. Světelné reakce fotosyntézy, regulace 

a strukturní změny fotosyntetického aparátu. Fotosyntetická redukce oxidu uhličitého, fotorespirace, 

koncentrační mechanismy C4 a CAM. Konverze primárních asimilátů, alokace uhlíkatých látek v rostlinných 

orgánech a jejich využití v růstových procesech. Asimilace dusíku a dalších minerálních živin. Specifické 

znaky růstových procesů u rostlin, embryogeneze a klíčení semen. Fytohormonální regulace růstu a vývoje, 

hlavní skupiny fytohormonů a mechanismus jejich účinku. Působení světelného a teplotního režimu na růst a 

vývoj. Obecná koncepce stresu u rostlin, reakce na extrémní vnější podmínky fyzikálního a chemického 

charakteru, mechanismy adaptace rostlin k působení stresorů. Interakce rostlin s jinými organismy a regulace 

těchto vztahů. 

Výukové metody: Přednášky s využitím audiovizuální techniky. Studium elektronické učebnice vypracované 

k přednáškám a volně dostupné na univerzitních internetových stránkách.  

Metody hodnocení: Písemný test obsahující 40 otázek. K úspěšnému absolvování zkoušky musí mít studenti alespoň 

50% odpovědí správných.  

Literatura:  

 TAIZ, Lincoln a Eduardo ZEIGER. Plant physiology. 3rd ed. Sunderland, Massachusetts: Sinauer Associates, 

2002. xxvi, 690. ISBN 0-87893-823-0. info  

 Biochemistry & molecular biology of plants. Edited by Bob B. Buchanan - Wilhelm Gruissem - Russell L. 

Jones. Rockville, Md.: American Society of Plant Physiologists, 2000. xxxix, 136. ISBN 0-943088-40-2. info  

 PROCHÁZKA, Stanislav. Fyziologie rostlin. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 484 s. ISBN 80-200-0586-2. 

info  

 GLOSER, Jan. Fyziologie rostlin. 2., rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 157 s. ISBN 80-210-

1789-9. info  

C1020 Obecná chemie 

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

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

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

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

k porozumění světa chemie na molekulární úrovni s využitím kvalitativní kvantové teorie. Molekulární přístup má 

podporovat chápání makroskopických jevů a zákonů spolehlivě popsaných chemickou termodynamikou a kinetikou.  

Osnova:  

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

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

čistých látek. 2. Atomová symbolika, základní elementární částice, pojem prvku, nuklidu, izotopu, izotonu a 

izobaru, hmotnost atomů a molekul, atomová hmotnostní jednotka m, vyjadřování hmotnosti v chemii, látkové 

množství, molární hmotnost.Atomové jádro, hmotnostní defekt, stabilita jader a-, b- a g- radioaktivita, 

spontánní štěpení, základní pojmy o radioaktivitě látek, základní zákon radioaktivních přeměn, Fajans-

Soddyho posunová pravidla, jaderné reakce a jejich symbolika. 3. Fyzikální rozdíly mikro- a makrosvěta, 

korpuskulárně-vlnový charakter mikročástic, dualismus hmoty, Heisenbergův princip neurčitosti, Bohrův a 

Sommerfeldův model atomu, Bohrova teorie vodíkového atomu, emisní spektra atomu vodíku, rtg. záření, 

Moseleyův zákon. Schrödingerova vlnová rovnice, elektronová vlnová funkce a její význam, pravděpodobnost 

výskytu částice, hustota pravděpodobnosti, atomový orbital, kvantová čísla n, l, m a s, tvary atomových 

orbitalů, energetické stavy a degenerace, výstavbový princip víceelektronových systémů, Pauliho princip 

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

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

elektronegativita).Historický vývoj názorů na chemickou vazbu, tvorba iontů, ionty s 18 a 20 valenčními 
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elektrony, iontové poloměry, iontové krystaly, metody studia iontových krystalů. 5. Kovalentní a donor-

akceptorová vazba, vlnově-mechanický model vazby, překryv atomových orbitalů, integrál překryvu, typy 

překryvů (s, p, d), molekulové orbitaly (MO) a metoda MO-LCAO, výstavbový princip MO, molekulové 

diagramy biatomických homo- a heteronukleárních molekul, ostatní molekuly, polarita, stupeň iontovosti, 

vazebný řád a vaznost atomu, délka kovalentní vazby, vazebná energie. 6. Tvar molekul, teorie hybridizace, 

typy hybridizace, metoda VSEPR.Delokalizované p-systémy, rezonance, sloučeniny s nedostatkem elektronů, 

slabé interakce (van der Waalsovy síly, vazba vodíkovým můstkem). 7. Koordinační částice (centrální atom, 

ligand), koordinační polyedry, cheláty, chelátový efekt, vícejaderné komplexy, klastry, strukturní izomerie 

(vazebná, koordinační a ionizační); prostorová izomerie (geometrická, optická). Názvosloví koordinačních 

sloučenin.Koordinační vazba, donor-akceptorové vlastnosti ligandů, základy teorie ligandového pole, 

oktaedrické, tetraedrické a tetragonální komplexy, vysoko- a nízkospinové komplexy, Jahn-Tellerův efekt, 

spektrální a magnetické vlastnosti komplexů. Komplexní rovnováha, stabilita komplexů, mechanismy 

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

jevy v plynech, Grahamův zákon, stavová rovnice reálného plynu, kritický stav, zkapalňování plynů, 

redukovaná van der Waalsova rovnice. Stavová rovnice pro kapaliny, tenze páry, povrchové napětí, viskozita 

kapalin. 9. Obecné vlastnosti pevných látek, krystalová mřížka, Madelungova konstanta, Born-Haberův cyklus, 

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

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

energetické změny při průběhu chemických reakcí, základní thermodynamické veličiny (U,H,G,S) a zákony, 

thermodynamické podmínky průběhu chemických reakcí. Vratné reakce, zákon rovnováhy, rovnovážná 

konstanta, vliv změny koncentrace, tlaku a teploty na rovnováhu, Le Chatelier-Brownův princip, reakční 

kinetika, rychlost reakce, rychlostní zákon, rychlostní konstanta, řád reakce, molekularita reakce, vliv teploty 

na reakční rychlost, Arrheniova rovnice, aktivační energie, reakční koordináta, homogenní a heterogenní 

katalýza. 11. Rovnováha ve vícefázovém systému, Gibbsovo pravidlo fází, definice fáze, složky a stupně 

volnosti, roztoky, rozpustnost, vyjadřování koncentrace, vodivost roztoků, elektrolytická disociace, solvatace a 

asociace iontů, iontová síla, aktivita a aktivitní koeficient. Srážení a součin rozpustnosti, vlastnosti zředěných 

roztoků, Raoultův zákon, ebulioskopie a kryoskopie, základní fázové diagramy jedno- a dvousložkových 

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

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

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

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

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

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

Molekulární spektra, infračervená a Ramanova spektroskopie, elektronová spektroskopie, luminiscence 

(fosforescence a fluorescence). Magnetické vlastnosti látek, magnetický moment atomu a jádra, dia- a s, ferro- 

a antiferromagnetismus. Rentgenová strukturní analýza, hmotnostní spektroskopie. 

Výukové metody: Předmět je tvořen 22 přednáškami, které se konají dvakrát týdně po 2 vyučovacích hodinách.  

Metody hodnocení: Předmět tvoří 22 přednášek. Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu písemné 

zkoušky (2 hodiny).  

Literatura:  

 POLÁK, Rudolf a Rudolf ZAHRADNÍK. Obecná chemie :stručný úvod. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 224 

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

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

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

 ZUMDAHL, Steven S. a Susan A. ZUMDAHL. Chemistry. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin Company, 2003. 

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

 HILL, John W. General chemistry. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, 2005. xxvii, 107. 

ISBN 0-13-118003-7. info  

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

210-0289-1. info  

 KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. 

nezměn. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1989. 592 s. info  
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C1040 Obecná chemie - seminář 

Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek  

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

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

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

a umět je používat.  

Osnova:  

 Vstupní test. 

 1. Látkové množství 

 2. Kvantová teorie. 

 3. Atomy, metrická struktura molekul. 

 4. Symetrie. 

 5. Interakce orbitalů. 

 6. Boltzmannovo rozdělení. Spektroskopie. NMR. 

 7. Plyny. 

 8. Termochemie. 

 9. Chemické rovnováhy. 

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

 11. Elektrody a elektrochemické články. 

Výukové metody: Výpočtové cvičení a diskuze  

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

50% bodů)  

Literatura:  

 nové vydání uvedené literatury z r. 2000  

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

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

C1061 Anorganická chemie I 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  

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

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

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

věnována strukturám a vlastnostem sloučenin prvků 1.,2.,17. a 18. skupiny, ve skupinách 13. - 16. pouze prvním dvěma 

prvkům skupiny. Cílem předmětu je seznámit studenty 1. ročníku bakalářského odborného studia programu Chemie 

s chemií s a p úvodních prvků skupiny, podat informace o jejich výskytu, přípravě a výrobě, fyzikálních a chemických 

vlastnostech, jejich nejdůležitějších sloučeninách a použití samotných prvků či jejich sloučenin.  

Osnova:  

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

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

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

sloučeniny 9. Křemík, silany, silicidy, karbid, oxidy, halogenidy, oxokyseliny, křemičitany a 

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

kapalného amoniaku, deriváty amoniaku, hydrazin, azoimid a azidy, oxidy, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, 

nitro- a nitritosloučeniny 11. Fosfor, fosfany a fosforany, fosfidy, oxidy, sulfidy, halogenidy, oxokyseliny, 

jejich soli a deriváty, PN-sloučeniny 12. Kyslík, typy a struktura oxidů, voda, peroxid vodíku 13. Síra, sulfán, 

polysulfány, sulfidy a polysulfidy, oxidy, halogenidy, oxokyseliny a jejich deriváty, SN-sloučeniny, 

polykationty síry, komplexní sloučeniny 14. Halogeny, halogenovodíky a halogenidy, fluoridy kyslíku, oxidy 

ostatních halogenů, oxokyseliny, jejich soli a deriváty, interhalogenové sloučeniny a ionty. 15. Vzácné plyny, 

výwskyt , výroba, použití, sloučeniny xenonu a radonu 

Výukové metody: přednáška  

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

problémy písemky. Mohou být položeny doplňující otázky.  

Literatura:  

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

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

 KLIKORKA, Jiří, Bohumil HÁJEK a Jiří VOTINSKÝ. Obecná a anorganická chemie [Klikorka, 1989] a. 2. 

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

 Toužín, Jiří - Stručný přehled chemie prvků, Brno 2000  

C1062 Anorganická chemie I - seminář 

Vyučující: Mgr. Jiří Křivohlávek  

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:  
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 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: Ing. Alena Pálková , RNDr. Slávka Janků 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 řadu pokročilejších experimentů a naučí se zpracovat jejich výsledky do formy grafů a 

tabulek, naučí se podat zprávu o experimentu formou laboratorního protokolu.  

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. Sklářská dílna: Ukázka práce kvalifikovaného 

skláře. Praktická cvičení: Práce se sklem na Bunsenově kahanu. 2. Sestavování jednoduchých aparatur, 

filtrace, vážení, destilace prostá, měření indexu lomu. Praktická cvičení: Filtrace za atmosférického a za 

sníženého tlaku, promývání krystalů, vážení na analytických vahách, zahušťování roztoků pomocí prosté 

destilace, měření na refraktometru. 3. Měření základních fyzikálních vlastností látek, zdroje vakua, bezpečnost 

práce s vakuovanými aparaturami, práce s tlakovými lahvemi, tenkovrstvá chromatografie. Praktická cvičení: 

Měření na bodotávku, měření teploty reakční směsi, práce s vakuovou odparkou,tenkovrstvá chromatografie. 

4. Rozpustnost, srážení látek z roztoku, krystalizace, chlazení, filtrace, zásady tvorby laboratorního protokolu. 

Praktická cvičení: Úloha č.2 Dělení směsi KAl(SO4)2.12H2O + CuSO4.5H2O + Cr2O3. 5.Extrakce, sušení 

kapalin, adsorpce, absorpse, filtrace, krystalizace, chromatografie, stechiometrické výpočty. Úloha č.4 

Extrakce rostlinných barviv na Soxhletově přístroji. Úloha č.15A Příprava Mohrovy soli. 6. Práce s dělicí 

nálevkou, určení pH roztoku, sušení kapalin, filtrace, destilace, index lomu. Úloha č.18 Syntéza terc-

butylchloridu. 7. Práce s odměrným sklem, alkalimetrická titrace, práce s pH metrem, stanovení hustoty 

roztoku, výpočty koncentrace roztoku, pravidla pro tvorbu obrázků a grafů v laboratorním protokolu. Praktická 

cvičení: Kalibrace pipety, alkalimetrické určení přesné koncentrace roztoku HCl, určení pH roztoku. Úloha č.1 

Příprava roztoku NaCl, stanovení jeho hustoty a výpočet jeho koncentrace. 8.Faktorizace odměrného roztoku 

NaOH, acidobazická titrace, destilace azeotropní směsi. Praktická cvičení: Úloha č.3 Destilace azeotropické 

směsi HCl + H2O a určení koncentrace destilátů. 9. Zahřívání pod chladičem(reflux), práce v bezvodém 

prostředí, filtrace, vakuová sublimace, teplota tání, manganometrie. Úloha č.16 Příprava SnI4. Úloh č.15B 

Manganometrická titrace Mohrovy soli. 10. Úloha č.5 Prostá destilace směsi aceton+toluen. Úloha č.6 

Destilace směsi aceton+toluen na rektifikační koloně. 11. Úloha č.7 Destilace vody za sníženého tlaku a 

stanovení závislosti tlaku jejích nasycených par na teplotě. Úloha č.14A Příprava skalice modré CuSO4.5H2O. 

12. Úloha č.8 Určení relativní molekulové hmotnosti plynů a par. Úloha č.9 Stanovení molární hmotnosti 

hořčíku a hliníku. 13.Úloha č.17 Příprava paracetamolu. Úloha č.14B Analýza čistoty CuSO4.5H2O. 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 omluvit přes Informační systém MU a 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  

 PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro 

začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0. info  

 PŘÍHODA, Jiří a Jiří TOUŽÍN. Pomůcka pro seminář z obecné chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2012. 149 s. ISBN 978-80-210-5813-2. info  

neurčeno  
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 NOVÁČEK, Eduard, Milan POTÁČEK a Slávka JANKŮ. Laboratorní technika :ke cvičení z metod organické 

chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 91 s. ISBN 80-210-1500-4. 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 studenty 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. V průběhu semestru jsou znalosti testovány 3 

písemnými testy. Celkový součet bodů za tyto testy musí být větší než 50 (jednotlivé testy jsou po 33 bodech). 

Podmínkou přístupu k závěrečné písemné zkoušce je 50 bodů, závěrečný test musí být alespoň na 60 bodů ze 100.  

Literatura:  

 Mc Murry: Organická chemie, překlad z originálu 6. vydání, 2004, vydáno VUT Brno-nakladatelství 

VUTIUM a VŠCHT Praha, listopad 2007.  

 MCMURRY, John. Fundamentals of organic chemistry. 4th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole publishing 

company, 1998. xxii, 566,. ISBN 0-534-35245-4. info  

 Clayden, J, Greeves, N., Warren, S. Organic Chemistry , 2nd Edition, Oxford University Press Inc., New 

York., ISBN 978-0-19-927029-3  

 SOLOMONS, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0. 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, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2008. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 LITERÁK, Jaromír. Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. 307 s. ISBN 9788021058101. info  
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 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: Mgr. Jaromír Literák Ph.D., RNDr. Slávka Janků 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, Slávka JANKŮ a Eduard NOVÁČEK. Organická chemie :příručka řešených příkladů. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 80-210-1672-8. info  

 Organická chemie. Edited by John McMurry. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 

2007. 1 sv. (rů. ISBN 978-80-7080-637-1. info  

C2200 Chemická syntéza - praktikum 

Vyučující: Mgr. Jaromír Literák Ph.D., RNDr. Slávka Janků Ph.D.  

Rozsah: 0/0/8. 8 kr. Ukončení: kz.  

Cíle předmětu: Základní cvičení preparativní chemie. Probrány jsou syntézy, vlastnosti a struktury jednoduchých 

anorganických a organických sloučenin jako jsou oxidy, halogenidy a další soli, kyseliny a jejich funkční deriváty a 

komplexní sloučeniny. Na konci tohoto kurzu by měli být studenti schopni vysvětlit chemickou podstatu vybraných 

preparativních postupů a jaké technické vybavení je potřebné pro jejich syntézu.  

Osnova:  

 1. Úvodní cvičení, bezpečnost práce a požární ochrana. Organizace cvičení, vedení laboratorního deníku, 

protokoly, podmínky zápočtu. Příprava hydrogensíranu draselného. Příprava kyseliny borité. 2. Příprava 

bromethanu. Příprava benzofenon-oximu. 3. Příprava ethylmagnesiumbromidu. Diastereoselektivní adice 

ethylmagnesiumbromidu na benzoin. 4. Příprava 3-nitroacetofenonu. 5. Příprava 1-(3-nitrofenyl)ethanolu a 3-

aminoacetofenonu. 6. Příprava ethylenacetalu ethyl-3-oxobutanoátu. 7. Příprava azobarviva a jeho 

chromatografické dělení. 8. Příprava a chromatografie acetylacetonátových komplexů. 9. Příprava chlorečnanu 

draselného. Příprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého. 10. Příprava koordinačních sloučenin trojmocného 
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kobaltu. 11. Příprava oxidu boritého a trimethyl-boritanu. 12. Příprava oxidu bismutitého. Příprava bismutu. 

13. Příprava ferrocenu.  

Výukové metody: Výuka je realizována formou laboratorních cvičení, která probíhají jednou týdně a jsou zde 

procvičovány základní a mírně pokročilé laboratorní techniky na konkrétních syntézách z oblasti anorganické a 

organické chemie a na závěr studenti zpracovávají laboratorní protokol.  

Metody hodnocení: Laboratorní cvičení probíhá každý týden. Všechny rovnice a výpočty pro danou úlohu musí mít 

posluchači připraveny v laboratorním deníku před zahájením cvičení. Zameškaná cvičení musí být řádně omluvena 

(omluvenky předány na studijní oddělení) a pro získání klasifikovaného zápočtu je nutno je nahradit do konce semestru.  

Literatura:  
povinná literatura  

 LITERÁK, Jaromír, Slávka JANKŮ a Jiří PINKAS. Chemická syntéza - návody k praktiku. 1. vydání. Brno: 

Masarykova univerzita, 2012. 139 s. ISBN 978-80-210-5776-0. info  

doporučená literatura  

 PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika. Příručka pro 

začínajícího chemika. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 978-80-210-5820-0. info  

 KLIKORKA, Jiří. Úvod do preparativní anorganické chemie. 3. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické 

literatury, 1974. 373 s. info  

 TANAKA, John a Steven L. SUIB. Experimental Methods in Inorganic Chemistry. New Jersey: Prentice Hall, 

1999. 393 s. ISBN 0-13-841909-4. info  

C3050 Organická chemie II 

Vyučující: prof. RNDr. Milan Potáček CSc.  

Rozsah: 4/0/0. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Během kurzu se studenti seznámí s chemií derivátů uhlovodíků, rozborem struktury a reaktivity 

jednotlivých funkčních skupin, jejich vlivu na jednotlivé uhlovodíkové systémy a naopak vlivu skeletu na reaktivitu 

funkční skupiny. Dále se seznámí v přehledu s komplexími sloučeninami jako jsou sacharidy, steroidy a heterocyklické 

sloučeniny. 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. 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 
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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 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, 6th Edition, 

Brooks/ Cole, Thomson Learning 2004 J. Clayden, N. Greeves, S. Warren: Organic Chemistry, 2nd Edition 

Oxford University Press 2012 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, 2009. J. Literák: Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie. 

Vydavatelství MU Brno, 2012. 

Výukové metody: přednášky s demonstrací přednášených jevů na vybraných příkladech  

Metody hodnocení: Přednáška se cvičením, kde jsou na praktických případech demonstrovány vykládané jevy. 

V průběhu semestru jsou organizovány 3 psané testy, vždy z určité části probrané a procvičené látky. Závěrečná 

zkouška je písemná a ústní. Písemný závěrečný test je hodnocen maximálně 100 body, minimum pro přístup k ústní 

zkoušce je 60 bodů.  

Literatura:  
doporučená literatura  

 Organická chemie. Edited by John McMurry. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 

2007. 1 sv. (rů. ISBN 978-80-7080-637-1. info  

 CLAYDEN, Jonathan. Organic chemistry. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. xxv,1234 s. 

ISBN 9780199270293. info  

 LITERÁK, Jaromír. Sbírka řešených příkladů k semináři z organické chemie. 1. vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2012. 308 s. ISBN 978-80-210-5810-1. info  

neurčeno  

 MCMURRY, John. Organic chemistry. 6th ed. Pacific Grove: Brooks/Cole publishing company, 2004, 1243 s. 

+. ISBN 0-534-38999-62-7.  

 SOLOMONS, Graham T. W. Organic chemistry. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 1996. xxvii, 121. 

ISBN 0-471-01342-0. 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, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 2. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2008. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 NOVÁČEK, Eduard, Milan POTÁČEK a Slávka JANKŮ. 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: Mgr. Jaromír Literák Ph.D., RNDr. Slávka Janků Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Cílem speciálního semináře je procvičit na konkrétních příkladech látku probranou v přednášce 

Organická chemie II a připravit ke zkoušce.  

Osnova:  

 Odpovídá obsahu přednášky Organická chemie II. 
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Výukové metody: seminární forma  

Metody hodnocení: písemný test  

Literatura:  

 POTÁČEK, Milan, Ctibor MAZAL a Slávka JANKŮ. Řešené příklady z organické chemie. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita v Brně, 2000. 243 s. ISBN 80-210-2274-4. info  

 POTÁČEK, Milan, Slávka JANKŮ a Eduard NOVÁČEK. Organická chemie :příručka řešených příkladů. 1. 

vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 201 s. ISBN 80-210-1672-8. info  

C3150 Základy fyzikální chemie - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc., Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4660 Základy fyzikální chemie. Úvod do základních 

konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. 

Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických vlastností. Po úspěšném ukončení předmětu 

budou studenti rozumět základům a východiskům konceptů teoretické chemie.  

Osnova:  

 Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4660. Aktivní forma výuky v semináři směřuje 

k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. Seminář je doprovázen 

volitelnou možností individuálně procvičovat probíranou látku formou elektronických testů v IS. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech (výjimečně +/-1) na každém z 12 (13) projektů, který je 

zadán na tištěném formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, 

kalkulátory a přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 

nepovinnými elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 (325) a je z nich 

vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní hodnocení 

dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře (160 a více bodů 

při žádném semináři pod 8 bodů; každý seminář pod 8 bodů zvyšuje minimum 160 o 5 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

neurčeno  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

 KUBÁČEK, Pavel a Zdena MICHALIČKOVÁ. Základy fyzikální chemie. Elportál, Brno: Masarykova 

univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. 

New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C3181 Biochemie I 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  

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

Cíle předmětu: Kurz se zabývá popisem základních složek živé hmoty a nejdůležitějšími chemickými pochody 

v přeměnách těchto látek především z hlediska toku látek a energie. Zahrnuje popis struktury a vlastností aminokyselin 

a bílkovin, sacharidů a lipidů. Je podán obecný popis chemických reakcí v buňce, zvláště z hlediska enzymové 

katalýzy: Enzymy a koenzymy, jejich vlastnosti, struktura, aktivní centrum. Termodynamika. Základy enzymové 

kinetiky, inhibice, allosterie. Regulace enzymové aktivity. Speciální část zahrnuje nejvýznamnější přeměny sacharidů a 

lipidů s důrazem na energetickou stránku metabolizmu. Absolvent kurzu má získat základní vědomosti o chemické 

stránce životních pochodů v buňce.  

Osnova:  

 C3181-Biochemie I 1. Úvod. Chemické složení živé hmoty. Hierarchie struktur. Aminokyseliny, jejich vzorce, 

acidobazické rovnováhy, izoelektrický bod, optická aktivita, typické vlastnosti a reaktivita. Přehled 
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aminokyselin. Analytické reakce a stanovení aminokyselin. 2. Peptidy, peptidová vazba, primární, sekundární, 

terciární, kvarterní struktura (supersekundární struktura, alfa-šroubovice, beta-struktura, skládaný list, 

nerepetitivní struktury, hydropatie, souvislost mezi primární a sekundární strukturou, vazby stabilizující 

sekundární a vyšší struktury). Bílkoviny v roztoku, denaturace. Katalytická funkce bílkovin. 3. Chemické 

reakce v živých organizmech. Termodynamika enzymových reakcí, spřažené reakce, makroergické vazby. 

Reakční kinetika, enzymy jako biokatalyzátory. Aktivní místo, katalytické místo, kofaktory, koenzymy a 

prostetické skupiny, mechanismus působení (příklad serinových proteináz), rozdělení enzymů a jejich třídy. 

Praktické aspekty – klinické a technologické aplikace, termostabilní enzymy. 4. Koenzymy a vitaminy. 

Koenzymy oxidoreduktáz (nikotinamid a NAD, flaviny, chinony, hemy, železosirné proteiny, lipoát,) 

transferáz (ATP, UDP, CDP, biotin, thiamin, koenzym A, THF, pyridoxalfosfát, vit B12) Vitamin C, lipofilní 

vitaminy (A, D3, K). 5. Rychlost enzymové reakce, aktivita, metody stanovení. Enzymová kinetika, 

stacionární stav. Rovnice Michaelise-Mentenové, určení Km a Vlim, číslo přeměny, konstanta specifity. 6. 

Základní vlastnosti a metabolismus sacharidů. Monosacharidy, glykosidická vazba, vyšší struktury, zásobní 

polysacharidy. Štěpení a syntéza polysacharidů (škrob, glykogen). Interkonverse monosacharidů. Přímá 

oxidace glukosy, význam. Pentosový cyklus. 7. Anaerobní glykolýza, její jednotlivé kroky, energetická 

bilance. Substrátová fosforylace. Alkoholické kvašení. Technologický význam, nové perspektivy. 

Glukoneogeneze, syntéza PEP. Coriho cyklus. Oxidační dekarboxylace pyruvátu. 8. Struktura lipidů, 

jednoduché a složené lipidy. Biomembrány. Metabolismus lipidů, odbourání a syntéza tuků a fosfolipidů. 

Odbourání a syntéza mastných kyselin. Typy a struktura komplexů syntézy MK, příklad organizace a 

kooperace enzymů. Ketonické látky. 9. Citrátový cyklus, reakce, význam, energetická bilance. Anabolický 

význam, anaplerotické reakce, glyoxylátový cyklus. Praktické aplikace, technologické využití. 10. Redoxní 

reakce v biochemii, rozdělení, smysl a význam. Respirační řetězec, jeho komponenty (cytochromy, ubichinon), 

struktura komplexů I - IV. 11. Oxidační fosforylace, chemiosmotická teorie, protonmotivní síla a 

transmembránový potenciál. Syntéza ATP, struktura ATPsyntasy. Inhibitory respirace a syntéza ATP, 

rozpojovače, ionofory. Bilance oxidační fosforylace. Alternativní respirace. Oxidace a redukce anorganických 

sloučenin (kovy, S aj.) 12. 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. Typy fotosyntézujících organizmů, další způsoby záchytu světla, chemotrofní 

asimilace C1. Ekologický a technologický význam fotosyntézy, perspektivy. 

Výukové metody: Teoretická příprava formou přednášky.  

Metody hodnocení: Základní přednáška 2h, doplněná seminářem 1h, navazuje základní biochemické praktikum  

Literatura:  

 Vodážka - Biochemie  

 Voet, Voetová - Biochemie; Zubay, Parson, Vance - Principles of Biochemistry  

 Mikeš - Základní pojmy z biochemie II  

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, sacharidů, lipidů), měli by 

být schopni provádět základní termodynamické výpočty a rozumět základům enzymologie.  

Osnova:  

 1. Úvod. 2.-4. Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. 5. Test I. 6. Termodynamika enzymových reakcí. 7. 

Enzymy, enzymová kinetika. 8. Test II. 9. Sacharidy. 10. Lipidy a fosfolipidy. 11. Úvod do metabolismu. 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:  
doporučená literatura  

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



29 

 

 

C3200 Chemická literatura 

Vyučující: doc. RNDr. Ctibor Mazal CSc.  

Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurz uvádí do základních postupů; získávání informací v chemii. Seznamuje se hlavními primárními, 

sekundárními a terciárními zdroji chemických informací a s postupy a možnostmi praktického provádění rešerší. 

Podrobněji jsou probrány hlavní on-line zdroje dostupné na fakultě: produkty ISI (Web of Science), CAS (SciFinder) 

Beilsteinovo a Gmelinovo kompendium (CrossFire - Beilstein Commander), a základní možnosti využití internetu při 

získávání chemických informací. Hlavní postupy jsou procvičovány prakticky.  

Osnova:  

 1. Zdroje chemických informací. Primární, sekundární a terciární literatura. Typy dokumentů. Obecná strategie 

rešerše. 2. Produkty ISI. Current Contents, Scientific Citation Index. Citační analýza. Seznámení s Web of 

Science. 

 3. Chemical Abstracts. Členění abstract, struktura abstraktu, indexy CA. Možnosti rešerše v CA, SciFinder a 

STN. 

 4. Beilsteins Handbuch der organischen Chemie. Struktura a vnitřní systém databáze. Beilstein commander, 

online přístup pomocí CrossFire. 

 5. Praktické provádění rešerše pomocí CrossFire. 

 6. Online přístup k primárním zdrojům. Elektronické časopisy, Science direct a podobné přístupy. Patentová 

literatura, DEPATIS - příklad elektronické databáze. 

 7. Katalogy knihoven - přístup přes Internet. 

 8. Získávání chemických informací na Internetu. ChemWeb a další chemické metastránky. 

 9. Praktické procvičení vyhledávání informací dostupnými prostředky. 

 10. Základní zdroje informací v anorganické chemii. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie, struktura 

databáze, elektronický přístup pomocí Beilstein commanderu a CrossFire. 

 11. Přístup a možnosti databází CCDC (The Cambridge Crystallographic Data Center). 

 12. Základní zdroje informací v biochemii, seznaámení se základními biochemickými časopisy, periodiky, 

příručkami a učebnicemi, jejich dostupnost v tuzemsku. 

 13. Provádění rešerší v dostupných databázích (Medline a d.), biochemické informace na Internetu, 

nejdůležitější místa, praktické ukázky: http://orion.chemi.muni.cz/pskl/vyuka/biochem_info.html 

 14. Základní zdroje informací v chemii životního prostředí. 

Výukové metody: Přednášky  

Metody hodnocení: Ústní zkouška ověří praktické dovednosti při využití dostupných on-line prostředků (SciFinder 

Scholar, Web od Science, CrossFire Commander).  

Literatura:  

 VYMĚTAL, Jan. Odborná literatura a informace v chemii. 1. vyd. Praha: Orac, 2001. 377 s. ISBN 80-86199-

33-9. info  

 ŠILHÁNEK, Jaroslav. Úvod do chemické informatiky. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 1994. 151 s. ISBN 80-7080-

218-9. info  

 KLÁN, Petr. Chemická informatika :úvod do používání Internetu. Praha: Ústav informatiky Akademie věd 

ČR, 1999. 1 svazek (. ISBN 80-86238-01-6. info  
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C3210 Strukturní bioinformatika 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc.  

Rozsah: 1/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen: popsat základní strukturní motivy bílkovin a 

nukleových kyselin; ovládat teoretické principy metod pro předpovídání 3D struktury proteinů; vysvětlit podmíněnost 

funkce biopolymerů jejich 3D strukturou; demonstrovat praktickou použitelnost výše uvedených principů pro návrhy 

nových biologicky aktivních molekul.  

Osnova:  

 1.Co je strukturní bioinformatika, definice předmětu. 2.Jak získat 3-D strukturu molekuly a molekulárního 

systému 3.Základní strukturní motivy v bílkovinách, struktura bílkovin 4.Základní strukturní motivy 

v nukleových kyselinách, struktura nukleových kyselin 5.Energie jako klíčový fenomén při předpovědi 3-D 

struktury 6.Molekulová mechanika 7.Řešení konformačního problému, konformační prohledávání 8.Ukládání 

3-D dat v databázích, pdb formát 9.Homologní modelování a „threading“ 10.Molekulární komplexy, docking 

11.Strukturní bioinformatika a návrhy biologicky aktivních látek 12.Návrhy léků na bázi receptoru a 

farmakoforu 

Výukové metody: Teoretická příprava fromou přednášky.  

Metody hodnocení: Písemný test a ústní zkouška. Test je tvořen 30 otázkami, pro úspěšné absolvování zkoušky je 

nutné zodpovědět správně alespoň 20 z nich.  

Literatura:  

 Structural bioinformatics. Edited by Philip E. Bourne - Helge Weissig. Hoboken, N.J.: Wiley-Liss, 2003. xix, 

649 p. ISBN 0-471-20199-5. info  

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. 2 závěrečné písemné testy. Každý se skládá ze 6 otázek po 

1 bodu. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout z každého alespoň 4 bodů.  

Literatura:  

 SUCHÁNEK, Miroslav, Zbyněk PLZÁK, Pavel ŠUBRT a Ivan KORUNA. 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: Na konci tohoto kurzu bude student schopen 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, splnění na 80 %  

Literatura:  

 SUCHÁNEK, Miroslav, Zbyněk PLZÁK, Pavel ŠUBRT a Ivan KORUNA. 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). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: V druhém modulu fyzikální chemie jsou dále rozvíjeny základní koncepty teoretické chemie s důrazem 

na vztah mezi mikroskopickou strukturou a makroskopickými vlastnostmi látek. Studenti si osvojí kvantitativní přístup 

k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Jsou zahrnuty kapitoly z kvantové chemie, 

chemické statistiky, termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Předmět společně s kurzem C4660 Základy fyzikální 

chemie, na který navazuje, má za cíl obsáhnout poznání základů fyzikální chemie v rozsahu bakalářského studijního 

programu chemického zaměření. Podmínkou zápisu je absolvování C4660.  

Osnova:  

 (1) Variační metoda, prostá (HMO) a rozšířená (EHT) Hückelova metoda, Z-matice, Mullikenova populační 

analýza. Metoda selfkonzistentního pole. Metody funkcionálu hustoty. 

 (2) Elektronové, vibrační, rotační a translační stavy molekul. Lineární harmonický oscilátor, energie nulového 

bodu, vibrace dinukleární molekuly, tuhý rotor. 

 (3) Kanonický soubor a kanonická partiční funkce, statisticko-termodynamické vyjádření vnitřní energie, 

entropie a Gibbsovy funkce, rovnovážná konstanta. 

 (4) Reálné plyny, stavové rovnice, fugacita, fugacitní koeficient a jeho závislost na tlaku, kritický stav, princip 

korespondujících stavů. 

 (5) Termodynamické závislosti, teplotní závislost vnitřní energie a entalpie, adiabatická expanze. Popis směsí, 

mísení, parciální molární veličiny, Gibbs-Duhemova rovnice. 

 (6) Koligativní vlastnosti, zvýšení bodu varu a snížení bodu tuhnutí, osmóza. Fázová rovnováha 

v dvousložkových systémech, azeotropy, soustavy s chemickou reakcí. 

 (7) Aktivity iontů, Debye-Hückelova teorie, iontová atmosféra. Termodynamika elektrochemických článků, 

závislost elektromotorické síly na teplotě. 

 (8) Kinetická teorie ideálního plynu, Maxwell-Boltzmannovo rozdělení rychlostí, rozdělení energií, 

mezimolekulové srážky, srážkový průřez, frekvence srážek, střední volná dráha. 

 (9) Transportní vlastnosti, tok molekulární veličiny, statistické zpracování difúze (random walk), transport 

iontů, vodivost, Debye-Hückel-Onsagerova teorie, iontové pohyblivosti. 

 (10) Kinetika reakcí se složeným mechanismem, přiblížení stacionárního stavu, monomolekulární reakce, 

katalýza a autokatalýza, chemické oscilace. 

 (11) Závislost reakční rychlosti na teplotě. Teorie tranzitního stavu, srážková teorie, PES a reakční koordináta, 

aktivovaný komplex a tranzitní stav, Eyringova rovnice. 

 (12) Modely elektrodové dvojvrstvy, výměnná proudová hustota, Butler-Vollmerova rovnice, přepětí a 

polarizace, koroze. Elektrická dvojvrstva. 

Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými 

elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 30 

otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-45; B: 44-40; C: 39-35; D: 34-

30; E: 29-25; F: 24-0 bodů; P: 50-20; N: 19-0 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio DE PAULA. Atkins' physical chemistry. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2010. xxxii, 972. ISBN 9780199543373. info  

 Atkins Peter, de Paula Julio: Fyzikální chemie, VŠCHT Praha (1. vydání, 2013) , ISBN: 978-80-7080-830-6.  

neurčeno  
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 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 

1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. 

New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4040 Pokročilá fyzikální chemie - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Seminární cvičení, které doprovází předmět C4020 Pokročilá fyzikální chemie. Studenti si osvojí 

kvantitativní přístup k vysvětlování chemických projevů hmoty pomocí fyzikální teorie. Důraz je kladen na vztah 

mikroskopické struktury a makroskopických vlastností.  

Osnova:  

 Jednotlivá témata seminářů navazují na témata přednášky C4020. Aktivní forma výuky v semináři směřuje 

k objasnění a procvičení látky a ke kritickému porozumění tématům a konceptům. 

Výukové metody: Studenti pracují ve skupinách po čtyřech na každém z 12 projektů, který je zadán na tištěném 

formuláři s úkoly a podporou jejich řešení. Doporučuje se používat učebnice, tabulky, poznámky, kalkulátory a 

přenosné počítače (s připojením jen v doméně muni.cz). Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými 

elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Počty bodů, které studenti dosáhnou, se průběžně sčítají s úhrnným maximem 300 a je z nich 

vytvářeno pořadí pro celou skupinu zapsaných studentů. Pořadí umožňuje studentům průběžné, relativní hodnocení 

dosaženého stupně znalostí. Celkový dosažený počet bodů rozhoduje o úspěšnosti ukončení semináře (160 a více bodů 

při žádném semináři pod 8 bodů; každý seminář pod 8 bodů zvyšuje minimum 160 o 5 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry [Atkins, 1998]. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 

1014 s. +. ISBN 0-19-850102-1. info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. 

New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C4182 Biochemie II 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Zbořil CSc.  

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

Cíle předmětu: Tento kurz je rozšířením kurzu Biochemie I a poskytuje úplnější vědomosti o biochemických 

pochodech v buňce. Zabývá se popisem metabolizmu bílkovin a nukleových kyselin, proteosyntézou a její regulací, 

základními metodami studia a praktického využití. Popisuje další funkce bílkovin, sacharidů a lipidů, některé speciální 

metabolické pochody a naznačuje cesty spojující chemické reakce s fyziologickými projevy v organizmu. Studenti zde 

získají vědomosti potřebné pro plnohodnotné pochopení základních biochemických pochodů, nezbytné pro další 

speciální a nadstavbové kurzy v oblasti biochemie a molekulární biologie.  

Osnova:  

 C4182Biochemie II 1. Metabolismus nukleových kyselin a proteosyntéza. Struktura nukleových kyselin, 

stavební kameny. Báze a jejich tautomerní formy, nukleosidy, nukleotidy, neobvyklé baze (xanthin, 

hypoxanthin, apod.) DNA, RNA a její typy, jejich primární a sekundární struktury, komplementarita bazí. 

Eukaryontní a prokaryontní genom. Metody studia. Denaturace a renaturace DNA, hybridní struktury, 

chemické metody stanovení sekvence DNA (Maxam-Gilbertova metoda). 2. Syntéza a odbourání bazí. 

Degradace a syntéza NK. Fosfodiesterasy, palindrom, restrikční endonukleasy. Replikace DNA, replikační 

vidlička, DNA polymerasa. Transkripce DNA a její faktory, vznik mRNA. Genetický kód, translace, funkce 

tRNA a ribosomů. Posttranslační modifikace, chaperony, transport nascentních bílkovin. 3. Mutace bodové, 
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inzerce, delece, substituce, evoluční aspekty. Geneticky podmíněné choroby, mitochondriální genom. 

Regulace exprese genů u prokaryontů (inducibilní, represibilní systém, operon, represor, regulátorový gen). 

Praktické aspekty – účinek antibiotik, antimetabolity. Genové manipulace, GMO, syntéza oligonukleotidů, 

řízená mutageze, umělé geny. Technologický význam – insulin. 4. Metody studia nukleových kyselin, PCR. 

Metody studia bílkovin. Určení primární struktury peptidů, chemická syntéza peptidů. Isolace bílkovin a určení 

jejich struktury. 5. Funkce bílkovin (mimo katalytické). Fibrilární bílkoviny – typy fibroinu, keratinu, 

kolagenu. Signální a ochranné bílkoviny, imunoglobuliny, struktura, funkce, praktické aspekty – klinické a 

techologické využití. Transportní bílkoviny, sérový albumin, lipoproteiny. Hemoglobin, struktura, vlastnosti, 

typy, patologie. Syntéza porfyrinů - hemu, odbourání hemu, regulace. 6. Odbourávání bílkovin a aminokyselin, 

rozdělení a význam proteas, specifita proteas. Odbourávání aminokyselin, transaminace, biogenní aminy. 

Odbourávání jednotlivých aminokyselin (zvl. aromatické a esenciální). Dědičné poruchy metabolismu 

aminokyselin. 7. Vylučování dusíku, význam glutamátdehydrogenasy, glutaminsyntetasy, močovinový cyklus, 

jeho bilance. Kys. močová. Asimilace amoniaku. Fixace dusíku, nitrogenasový systém. Praktické aspekty 

dusíkatého metabolismu – klinické a technologické aplikace, ekologické problémy. 8. Strukturní funkce 

polysacharidů. Homo- a heteropolysacharidy, proteoglykany a glykoproteiny, struktura, vlastnosti, význam. 

Poly- a oligosacharidy v buněčné komunikaci, epitopy. Praktické aspekty (dextran, hyaluronát). 9. 

Biomembrány, struktura, vlastnosti, funkce. „Polární lipidy“, glycerofosfolipidy, sfingolipidy, plasmalogeny. 

Membránový transport, usnadněná difuze, aktivní transport, mobilní přenašeče a iontové kanály (struktura, 

řízení). Symport, antiport. Fúze membrán. Termodynamika a kinetika transportních dějů. Příklady 

membránového transportu (jednobuněčné a mnohobuněčné organizmy, organely – mitochondrie). Struktura a 

funkce K-Na-ATPasy,.Přenos nervového vzruchu. 10. Speciální metabolické dráhy. Metabolismus 

isoprenoidů, karotenoidy, steroidy (cholesterol, jeho syntéza, konformace, žlučové kyseliny, vitamin D, 

steroidní hormony). Mikrosomální elektronový transport, cyt P450, zdravotní a ekologické aspekty. 11. 

Principy metabolických regulací, úrovně, mechanismy (kinetická, efektory, regulace konečným produktem, 

allosterie, kooperativita, Hillova rovnice). Molekulové základy hormonální regulace, hierarchie a struktura. 12. 

Základy funkční biochemie. Typické pochody a zvláštnosti metabolizmu orgánů, fyziologické aspekty 

biochemických reakcí. 

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  
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C4660 Základy fyzikální chemie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Kubáček CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Úvod do základních konceptů teoretické chemie, kvantové chemie, chemické statistiky, chemické 

termodynamiky, elektrochemie a kinetiky. Důraz je kladen na vztah mikroskopické struktury a makroskopických 

vlastností. Po úspěšném ukončení předmětu budou studenti rozumět základům a východiskům konceptů teoretické 

chemie.  

Osnova:  

 (1) Kvantová chemie. Kvantová teorie, pozorovatelné veličiny a operátory, Schrödingerova rovnice, vlastní 

funkce a energie, orbitaly, elektronová struktura atomů a molekul, repulze elektronů, spin. (2) Struktura 

molekul. Jaderná a elektronová struktura molekul, PES, symetrie molekul, vibrace, rotace, translace, 

elektronová hustota, mezimolekulové síly. (3) Statistická termodynamika. Populace, konfigurace, váha, 

Boltzmannova statistika, partiční funkce. (4) Interakce molekul s fotony. Spektroskopie, výběrová pravidla, 

rotační, vibrační a elektronová spektra, fluorescence a fosforescence, magnetická resonance, difrakční 

techniky. (5) Fenomenologická termodynamika. Termodynamický systém a jeho popis, termodynamické 

děje, 0. a 1. věta, teplo a práce, stavové funkce, entalpie, tepelné kapacity, termochemie, reakční a slučovací 

entalpie, standardní stav. (6) Termodynamické kritérium samovolnosti. Entropie, 2. věta, Clausiova 

nerovnost, Gibbsova a Helmholtzova funkce, maximální práce, 3. věta, absolutní entropie. (7) Ideální a reálné 

systémy. Spojená formulace 1. a 2. věty, závislost Gibbsovy funkce na teplotě a na tlaku, chemický potenciál, 

fugacita, aktivita, roztoky, změna složení. (8) Fázová rovnováha. Podmínka fázové rovnováhy, Gibbsův 

zákon fází, fázové diagramy jedné a více složek. (9) Chemická rovnováha. Reakční a standardní reakční 

Gibbsova funkce, reakční kvocient, rovnovážná konstanta a její závislost na teplotě. (10) Elektrochemie. 

Ionty, meziiontové interakce, iontová síla, elektrody a jejich potenciály, elektrochemické články. (11) 

Chemická dynamika. Transport, difúze, kinetika jednoduchých reakcí, mechanismus, teorie aktivovaného 

komplexu, reakční koordináta, aktivační energie. (12) Disperzní systémy. Fázové rozhraní, adsorpce, 

makromolekuly, polyelektrolyty, koloidy, micely. 

Výukové metody: Předmět tvoří 12 nepovinných přednášek. Průběžné studium je možné doplnit 12 nepovinnými 

elektronickými testy.  

Metody hodnocení: Ukončení předmětu (zkouška i kolokvium) má formu e-testu v trvání 100 minut. Test tvoří 38 

otázek s volbou jedné odpovědi ze čtyř nabízených; maximální počet bodů je 50 (A: 50-45; B: 44-40; C: 39-35; D: 34-

30; E: 29-25; F: 24-0 bodů; P: 50-20; N: 19-0 bodů).  

Literatura:  
doporučená literatura  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2006. xxx, 1064. ISBN 0-19-870072-5. info  

 ATKINS, P. W. a Julio de. PAULA. Atkins' physical chemistry. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 

2002. xxi, 1150. ISBN 0-19-879285-9. info  

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 a Zdena MICHALIČKOVÁ. Základy fyzikální chemie. Elportál, Brno: Masarykova 

univerzita, 2011. ISSN 1802-128X. URL info  

 Kubáček, Pavel. Základy fyzikální chemie. Hypertext, MU 2004; http://cheminfo.chemi.muni.cz/ianua/ZFCh  

 MOORE, Walter J. Fyzikální chemie. 2. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1981. 974 s. info  

 Comprehensive dictionary of physical chemistry. Edited by Ladislav Ulický - Terence James Kemp. 1st pub. 

New York: Ellis Horwood, 1992. 472 s. ISBN 0-13-151747-3. info  

C5000 Samostatný projekt z chemie 

Vyučující: doc. Mgr. Marek Nečas Ph.D.  

Rozsah: 0/0/5. 5 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Témata vypsaná učiteli sekce Chemie.  
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Osnova:  

 Individuální konzultace během zpracování projektu. 

Výukové metody: Vlastní rešeršní činnost, výzkumná práce v laboratoři, konzultace s vedoucím.  

Metody hodnocení: Podmínkou pro udělení zápočtu je elektronické zveřejnění výsledků práce.  

Literatura:  

 Literatura dle doporučení vedoucího projektu (Literature according to the recommendation of the project 

supervisor)  

C5020 Chemická struktura 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Brož Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Na konci kurzu bude student schopen použít znalostí základních spektroskopických metod (hmotnostní 

spektrometrie, difrakční analýza, IČ spektroskopie, NMR atd.) k identifikaci chemické struktury. Bude schopen 

navrhnout vhodný postup ke studiu chemických látek a interpretovat získané údaje.  

Osnova:  

 1. Difrakce elektronů a rtg. záření . Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, difrakce na souboru rovin 

(Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), 

radiální distribuční funkce (Wierlova rovnice). 2. Absorpce elektronů a gama záření. Hmotnostní spektrometrie 

(metody ionizace, rozlišení a detekce, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace). Moessbauerova 

spektroskopie (isotopový posun, kvadrupolové štěpení). 3. Fotoelektronová spektroskopie. Absorpce rtg. 

fotonu (XPS, ESCA), elektronu (Auger) a UV kvanta (UPS). Rtg. fluorescence. 4. Absorpce UV a vis. záření. 

Elektronová spektroskopie, (Franckův-Condonův princip, vibrační a rotační struktura energetických diagramů) 

termická relaxace, fluorescence, fosforescence (typy elektronových přechodů, částice v jednorozměrné 

potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, posuny absorpcí vnějšími a vnitřními vlivy). Využítí elektronové 

spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze (Lambertův-Beerův zákon). 5. Molekuly v elektrickém poli 

(polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový moment, permitivita dielektrika). Polarizace 

indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření dipolových momentů (Halverstadt-

Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a molární refrakce. 6. Molekuly v elektrickém 

poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova spektroskopie (anisotropie polarizovatelnosti, 

depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova spektra vibrační a rotační). 7. Absorpce IR a 

MW záření. IR spektra vibrační (harmonický a anharmonický oscilátor, energie vibračních hladin, typy 

normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a 

kvantitativní analýze). Spektra vibrační, rotační a rotační (tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). 8. 

Přechod světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). 

Vliv elektrického pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze). 9. 

Optická aktivita (specifická otáčivost, závislost na vlnové délce, Drudeova rovnice, Cottonův efekt, optická 

rotační disperse, cirkulární dichroismus). Optická otáčivost a struktura (absolutní hodnota, oktantové pravidlo). 

10. Molekuly v magnetickém poli. (Magnetická indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. 

Dielektrika, paramagnetika, ferromagnetika (Curieův zákon, Weissova korekce, Curieova teplota). 11. 

Elektronová paramagnetická resonanční spektroskopie. Elektron v magnetickém poli, podmínka resonance, 

Landého g-faktor, Hyperjemné štěpení - multiplicita signálů. 12. Nukleární magnetická resonanční 

spektroskopie. Chování jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka resonance, stínící 

konstanta (substituční, sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná redukce 

multipletů, počet NMR signál a symetrie molekuly, intenzita signál a využití v kvantitativní analýze. 

Výukové metody: Teoretická příprava v oblasti spektroskopických metod pro identifikaci chemické struktury spojená 

s výpočtovým seminářem s praktickými výstupy.  

Metody hodnocení: Ústní zkouška a vyřešení jednoho příkladu analýzy chemické stuktury. Předpokladem je zápočet 

ze semináře.  

Literatura:  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

C5030 Chemická struktura - seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Brož Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Praktické výpočty k jednotlivým tematům přednášky Chemická struktura (C5020). Studenti využití 

získaných informací ze spektroskopických metod (hmotnostní spektrometrie, difrakční analýza, IČ spektroskopie, NMR 

atd.) k identifikaci chemické struktury a budou schopeni navrhnout vhodný postup ke studiu chemických látek a 

interpretovat získané údaje.  
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Osnova:  

 1. Difrakce elektronů a rtg. záření . Elektrony jako částice i záření, kvantová čísla, difrakce na souboru rovin 

(Huygensova a Ewaldova konstrukce), přímá a reciproká mřížka, interference (Laueho a Braggova metoda), 

radiální distribuční funkce (Wierlova rovnice). 2. Absorpce elektronů a gama záření. Hmotnostní spektrometrie 

(metody ionizace, rozlišení a detekce, skupina molekulového píku, hlavní typy fragmentace). Moessbauerova 

spektroskopie (isotopový posun, kvadrupolové štěpení). 3. Fotoelektronová spektroskopie. Absorpce rtg. 

fotonu (XPS, ESCA), elektronu (Auger) a UV kvanta (UPS). Rtg. fluorescence. 4. Absorpce UV a vis. záření. 

Elektronová spektroskopie, (Franckův-Condonův princip, vibrační a rotační struktura energetických diagramů) 

termická relaxace, fluorescence, fosforescence (typy elektronových přechodů, částice v jednorozměrné 

potenciálové jámě, chromofory, auxochromy, posuny absorpcí vnějšími a vnitřními vlivy). Využítí elektronové 

spektroskopie ve strukturní a kvantitativní analýze (Lambertův-Beerův zákon). 5. Molekuly v elektrickém poli 

(polarizovatelnost, indukovaný a permanentní dipolový moment, permitivita dielektrika). Polarizace 

indukovaná a orientační, Clausius-Mossotiho a Debyeova rovnice. Měření dipolových momentů (Halverstadt-

Kumlerova metoda, Gugenheim-Smithova metoda). Index lomu a molární refrakce. 6. Molekuly v elektrickém 

poli světelné vlny. Rayleighův a Ramanův rozptyl, Ramanova spektroskopie (anisotropie polarizovatelnosti, 

depolarizace, Stokesovy a antistokesovy přechody, Ramanova spektra vibrační a rotační). 7. Absorpce IR a 

MW záření. IR spektra vibrační (harmonický a anharmonický oscilátor, energie vibračních hladin, typy 

normálních vibrací). Přechody mezi vibračními energetickými hladinami (NIR spektroskopie v kvalitativní a 

kvantitativní analýze). Spektra vibrační, rotační a rotační (tuhý a elastický rotor, rotační distorsní konstanta). 8. 

Přechod světla látkami. Lom světla (Snellův zákon, měření indexu lomu, závislost na vlnové délce, hustotě). 

Vliv elektrického pole (Kerrův efekt, Kerrův faktor a konstanta a jejich využití ve strukturní analýze). 9. 

Optická aktivita (specifická otáčivost, závislost na vlnové délce, Drudeova rovnice, Cottonův efekt, optická 

rotační disperse, cirkulární dichroismus). Optická otáčivost a struktura (absolutní hodnota, oktantové pravidlo). 

10. Molekuly v magnetickém poli. (Magnetická indukce, magnetizace, anisotropie magnetické susceptibility. 

Dielektrika, paramagnetika, ferromagnetika (Curieův zákon, Weissova korekce, Curieova teplota). 11. 

Elektronová paramagnetická resonanční spektroskopie. Elektron v magnetickém poli, podmínka resonance, 

Landého g-faktor, Hyperjemné štěpení - multiplicita signálů. 12. Nukleární magnetická resonanční 

spektroskopie. Chování jader v magnetickém poli, jaderný spin, kvantová čísla, podmínka resonance, stínící 

konstanta (substituční, sterická a solvatační složka). Spin-spinová interakční konstanta, postupná redukce 

multipletů, počet NMR signál a symetrie molekuly, intenzita signál a využití v kvantitativní analýze. 

Výukové metody: Výpočtový seminář v oblasti spektroskopických metod pro identifikaci chemické struktury 

s praktickými výstupy.  

Metody hodnocení: Účast na semináři je povinná pro získání zápočtu. Kromě toho je třeba správně vyřešit alespoň 

50% příkladů ze závěrečného písemného testu.  

Literatura:  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

C5060 Metody chemického výzkumu 

Vyučující: Mgr. Petr Táborský 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: 

Elektronová spektroskopie Infračervená spektroskopie Ramanova spektroskopie Interpretace hmotnostních spekter 

Luminiscenční spektroskopie Chiroptické metody Elektroforéza a izotachoforéza Anorganická elementární analýza 

Elektrochemické metody Termická analýza Plynová chromatografie HPLC - MS  

Osnova:  

 Elektronová spektroskopie Infračervená spektroskopie Ramanova spektroskopie Interpretace hmotnostních 

spekter Luminiscenční spektroskopie Chiroptické metody Elektroforéza a izotachoforéza Anorganická 

elementární analýza Elektrochemické metody Termická analýza Plynová chromatografie HPLC - MS 

Výukové metody: Výuka je organizována po dvouhodinových lekcích přednášených specialisty  

Metody hodnocení: Předmět je ukončen písemnou zkouškou (zkoušející: Dr. Petr Táborský).  

Literatura:  

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

pedagogické nakladatelství, 1986  
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C5230 Analytická chemie 

Vyučující: prof. RNDr. Viktor Kanický DrSc.  

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

Cíle předmětu: Na konci tohoto kursu bude student učitelského studia chemie pro střední školy schopen porozumět 

následujícím analytickým metodám a postupům, vysvětlit jejich principy a uvědomit si jejich využití v praxi: Odběr 

vzorků a jejich rozklad; kvalitativní analýza; analytické reakce; gravimetrie; acidobazické, srážecí, komplexometrické a 

redoxní titrace; potenciometrie, měření pH; konduktometrie; polarografie a voltametrie; coulometrie; absorpční 

spektrometrie v oblasti UV/Vis a IR; fluorimetrie; atomová absorpční spektrometrie; atomová emisní spektrometrie; 

hmotností spektrometrie; separační metody; chromatografické metody; elektromigrační metody, organická analýza. 

Student učitelského studia bude schopen vysvětli principy a základy analytických metod studentům na střední škole.  

Osnova:  

 1. Předmět a cíl analytické chemie, postavení analytické chemie mezi vědními disciplínami, analyt, klasifikace 

metod analytické chemie, metody stanovení, metody separační, chemické nezávislé metody, instrumentální 

metody, biochemické metody, rozdíly v principu analýzy anorganických a organických analytů; kvalitativní a 

kvantitativní analýza, důkaz, stanovení, mez detekce, mez stanovitelnosti, rozsahy použitelnosti vybraných 

metod; jednotky, vyjadřování složení roztoků, vyjadřování výsledků; obecný postup analýzy, zásady odběru 

vzorků, základy teorie chyb, základy statistického vyhodnocení výsledků analýz, přesnost, správnost, 

spolehlivost výsledků. 2. Teoretické základy analytické chemie, anorganická analýza, chemické reakce 

v roztocích, rozpustnost látek; koncentrace, iontová síla, aktivita, termodynamické a koncentrační rovnovážné 

konstanty; definice kyseliny a zásady, protolytické rovnováhy, disociační konstanta kyseliny a zásady; 

komplexotvorné rovnováhy, konstanta stability komplexu, podmíněné konstanty stability, koeficienty 

vedlejších reakcí, tvorná funkce, distribuční koeficienty; rozpouštěcí rovnováhy, oxidačně-redukční 

rovnováhy, redukční potenciál, podmíněný potenciál, vlivy vedlejších reakcí; rozdělovací rovnováhy; 

rovnováhy na měničích iontů; grafické znázorňování rovnovážných systémů v roztocích, logaritmický 

diagram, distribuční diagramy. 3. Rozklady vzorků na mokré cestě, účinek kyselin a hydroxidů, rozklady 

vzorků na suché cestě, tavení vzorků, spalování; teorie roztoků a rozpouštění, vlastnosti rozpouštědla a 

rozpouštěné látky; kvalitativní analýza, předběžné zkoušky, reakce skupinové, selektivní, specifické; důkazy 

kationtů, důkazy aniontů. 4. Gravimetrie (vážková analýza), srážení, součin rozpustnosti, podmíněný součin 

rozpustnosti, rozpustnost, ovlivňování rozpustnosti, vliv přebytku srážedla, vliv komplexujících látek, vliv pH, 

vlastnosti a typy sraženin, stárnutí sraženin, znečištění sraženin, filtrace sraženin, promývání sraženin, sušení 

sraženin, žíhání sraženin, vážení sraženin, typy a příklady vážkových stanovení, gravimetrický faktor. 5. 

Volumetrie (odměrná analýza, titrační stanovení), principy a klasifikace titračních stanovení; odměřování 

kapalin, příprava roztoků, stechiometrické vztahy poměry v budu ekvivalence, standardizace (faktorizace) 

roztoků; acidobazické titrace, tlumivé roztoky, výpočty pH slabých a silných kyselin a zásad, pH hydrolýzy 

solí, titrační exponent pT, pH tlumivých roztoků, výpočty pH titračních křivek, titrace vícesytné kyseliny, 

logaritmické diagramy acidobazických titrací, acidobazické indikátory, acidimetrie, alkalimetrie. 6. Příklady 

acidobazických titrací, standardizace odměrného roztoku hydroxidu na kyselinu šťavelovou, standardizace 

odměrného roztoku kyseliny na uhličitan sodný, stanovení nerozpustných uhličitanů, stanovení kyseliny 

octové, stanovení kyseliny borité, stanovení aminokyselin, přechodná tvrdost vody, zpětná titrace, stanovení 

amoniaku, stanovení dusíku metodou dle Kjeldahla, stanovení alkalického hydroxidu vedle uhličitanu, 

acidobazické titrace v nevodném prostředí pro stanovení velmi slabých zásad a kyselin, nivelizující a 

rozlišující rozpouštědla. 7. Srážecí titrace - argentometrie, reakce, stechiometrie, standardizace odměrných 

roztoků, indikace ekvivalenčního bodu, výpočet titrační křivky; komplexní rovnováhy v analytické chemii; 

centrální ion, ligand, koordinační vazba, koordinační číslo, náboj komplexu, stabilita komplexu, cheláty, aci-

skupiny, cyklo-skupiny, komplexometrické (chelatometrické) titrace, EDTA, Chelaton III, standardizace 

odměrného roztoku, určení bodu ekvivalence, metalochromní indikátory, výpočet titrační křivky, stanovení 

Mg, Ca, Mg+Ca, . 8. Elektrodové potenciály, Nernstova rovnice, Petersova rovnice, oxidačně-redukční titrace, 

ekvivalentové vztahy, titrační křivky, oxidačně redukční indikátory, manganometrie, standardizace odměrného 

roztoku, autokatalýza, stanovení Fe3+, CHSK-Mn, jodometrie, stanovení H2O2, BSK5, postup při 

jodometrickém stanovení oxidovadel a redukovadel, chromátometrie, bromátometrie, bromometrie; úvod do 

instrumentálních metod a jejich klasifikace, 9. Elektroanalytické metody, klasifikace metod podle 

elektrodového děje, velikosti elektrolytického proudu, charakteru elektrodové reakce, potenciometrie, 

indikační a referentní elektrody, iontově-selektivní elektrody (ISE), skleněná elektroda, měření potenciálu, 

nasycená kalomelová elektroda (SCE), indikační elektrody pro acidobazické, argentometrické, chelatometrické 

a oxidačně-redukční titrace. 10. Polarografie, voltamperometrie, stripping metoda pro stopovou analýzu, 

konduktometrie, dielektrometrie, elektrogravimetrie, rozkladné napětí, přepětí vodíku, coulometrie; optické 

analytické metody, přehled dle povahy interakce analytu a záření, kmitočet, frekvence, vlnová délka, vznik 

spekter, metody emisní, absorpční, fluorescenční, atomová a molekulová spektrometrie, spektrofotometrie, 
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Lambert-Beerův zákon, absorbance, absorpční křivka, kalibrační funkce; fluorimetrie. 11. Atomová absorpční 

spektrometrie (AAS), stopová analýza kovů ve vodách a roztocích, emisní plamenová spektrometrie pro 

stanovení alkalických kovů a kovů alkalických zemin, atomová emisní spektrometrie s obloukovým a 

jiskrovým buzením, plazmová spektrometrie v analýze roztoků, rentgenová analýza sekundární emisí; 

strukturní analytické metody, vibrační spektroskopie, nukleární magnetická rezonance, elektronová 

paramagnetická rezonance; hmotnostní spektrometrie; metody založené na změně směru, rychlosti a optické 

otáčivosti záření, refraktometrie, polarimetrie. 12. Separační metody; extrakce, chromatografie, 

elektroforetické metody; destilace, adsorpce, absorpce, výměna iontů, dialýza, elektrodialýza, ultrafiltrace, 

reverzní osmóza; extrakce chelátů, extrakce iontových asociátů; klasifikace chromatografických metod; 

kapalinová chromatografie, plynová chromatografie, stacionární a mobilní fáze. 13. Adsorpční ch., rozdělovací 

ch., iontově výměnná ch., gelová chromatografie, sloupcová ch., planární ch., papírová ch. a ch. na tenké 

vrstvě; elektroforéza, zónová elektroforéza, izoelektrická fokuzace, izotachoforéza; organická analýza, důkaz, 

detekce, identifikace, konstituční analýza, konfigurační a konformační analýza; obecný postup analýzy, 

fyzikální konstanty, bod varu, bod tání, hustota, refrakce; elementární analýza, strukturní analýza; úprava 

vzorku, předběžné zkoušky, třídy rozpustnosti; důkazy prvků. 14. Exkurze na pracoviště katedry analytické 

chemie a laboratoře atomové spektrochemie, ukázky metod s výkladem: spektrofotometrie UV, Vis, atomová 

absorpční spektrometrie, optická emisní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, kapalinová chromatografie, 

elektrochemické metody. 

Výukové metody: přednáška  

Metody hodnocení: Přednáška, písemná zkouška  

Literatura:  

 JANČÁŘ, Luděk a Irena JANČÁROVÁ. Analytická chemie. první, 2003. MZLU Brno: MZLU Brno, 2003. 

195 s. ISBN 80-7157-647-6. info  

 Moderní analytické metody. Edited by Pavel Klouda. 2. uprav. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132 

s. ISBN 80-86369-07-2. info  

 MAJER, Jaroslav. Analytická chémia : učebnica pre farmaceutické fakulty. 1. vyd. Martin: Osveta [Martin], 

1989. 363 s. info  

 VONDRÁK, Dalibor a Jaroslav VULTERIN. Analytická chemie [Vondrák, 1985]. 1. vyd. Praha: Státní 

nakladatelství technické literatury, 1985. 262 s. info  

 KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody :učebnice základů instrumentálních analytických metod. 1. vyd. 

Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 203 s. ISBN 80-902155-0-5. info  

 HOLZBECHER, Záviš a Jaroslav CHURÁČEK. Analytická chemie [Holzbecher, 1987]. 1. vyd. Praha: Státní 

nakladatelství technické literatury, 1987. 663 s. info  

 KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody: učebnice základů instrumentálních analytických metod. 

Ostrava: Klouda Pavel, 1996. info  

 Moderní analytické metody cvičení :cvičebnice - soubor pracovních listů. Edited by Pavel Klouda. 1. vyd. 

Ostrava: Pavel Klouda, 1996. 128 s. ISBN 80-902155-1-3. info  

 KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody cvičení : cvičebnice - soubor pracovních listů. Ostrava: Klouda 

Pavel, 1996. info  

 Analytical chemistry :the approved text to the FECS curriculum analytical chemistry. Edited by R. Kellner. 

Weinheim: Wiley-VCH, 1998. xxv, 916 s. ISBN 3-527-28610-1. info  

 Analytical chemistry :a modern approach to analytical science. Edited by Jean-Michel Mermet - Matthias Otto 

- Miguel Valcárcel Cases. 2nd ed. Weinheim: Wiley-VCH, 2004. xxviii, 11. ISBN 3-527-30590-4. info  

 CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 6th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. xix, 828 s. 

ISBN 0-471-21472-8. info  

 CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 5th ed. New York: John Wiley & Sons, 1994. 812 s. ISBN 0-471-

30582-0. info  
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 Instrumental analysis. Edited by Gary D. Christian - James E. O'Reilly. 2nd ed. Boston: Allyn and Bacon, 

1986. xviii, 933. ISBN 0-205-08685-3. info  

 CHRISTIAN, Gary D. Analytical chemistry. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 1980. 643 s. ISBN 0-471-

05181-0. info  

C5240 Analytická chemie - seminář 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  

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

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen provádět výpočty v analytické chemii.  

Osnova:  

 Příprava a ředění roztoků 

 Výpočty z chemického vzorce 

 Výpočty z chemické rovnice 

 Gravimetrická stechiometrie 

 Titrační stechiometrie 

 Neutralizační titrace 

 Komplexometrické titrace 

 Srážecí titrace 

 Oxidačně redukční titrace 

 Výpočty pH 

 Silné protolyty 

 Slabé jednosytné protolyty 

 Vícesytné kyseliny a zásady 

 Hydrolyzované soli 

 Amfolyty 

 Tlumivé roztoky 

 Výpočty titračních křivek 

 Komplexotvorné reakce 

 Srážecí reakce 

Výukové metody: Typ výuky: výpočty příkladů  

Metody hodnocení: Typ zkoušky: 2 písemné testy. Každý se skládá ze 6 příkladů po 1 bodu. K úspěšnému zvládnutí je 

potřeba dosáhnout z každého alespoň 4 bodů.  

Literatura:  

 Jančářová, Irena - Jančář, Luděk. Základní chemické výpočty. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická 

univerzita, 2002, 116 s., ISBN 80-7157-575-5  

 JANČÁŘOVÁ, Irena, Hana ČERNOCKÁ a Luděk JANČÁŘ. Chemické výpočty. Brno: Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita, 1999. 107 s. ISBN 80-7157-201-2. info  

 JANČÁŘOVÁ, Irena, Hana ČERNOCKÁ a Luděk JANČÁŘ. Chemické výpočty. Brno: Mendelova 

zemědělská a lesnická univerzita, 1998. 107 s. ISBN 80-7157-201-2. info  
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C5760 Fyzikální chemie - laboratorní cvičení 

Vyučující: doc. RNDr. Jiří Sopoušek CSc.  

Rozsah: 0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit základní metody experimentální 

fyzikální chemie se zaměřením na rovnováhu, elektrochemii, kalorimetri a kinetiku.  

Osnova:  

 Seznam úloh: 

 Stanovení molární hmotnosti naftalénu kryoskopickou metodou Potenciometrické stanovení disociační 

konstanty slabé kyseliny Viskozimetrické stanovení střední relativní molární hmotnosti polymeru Stanovení 

neutralizačního tepla Stanovení termodynamických stavových veličin galvanického článku Určení výparného 

tepla ze závislosti tlaku par kapaliny na teplotě Konstrukce binárního fázového diagramu soustavy voda-etanol 

Fotometrické stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru Měření permitivity polárních látek 

Polarimetrické sledování rozkladu sacharózy v kyselém prostředí Fotometrické studium reakční kinetiky 

Adsorpční izoterma v soustavě methylenová modř - aktivní uhlí Zmýdelnění ethylesteru kyseliny octové 

Sledování vodivosti silného a slabého elektrolytu Iontově selektivní elektroda Stanovení převodového čísla 

z rychlosti pohybu rozhraní Stanovení aktivitních koeficientů HCl Kritická micelární koncentrace Stanovení 

difúzního koeficientu amoniaku v membráně Stanovení rozpustnosti kyslíku ve vodě ampérometricky 

Výukové metody: Samostatná práce pod dohledem lektora.  

Metody hodnocení: Závěrečné hodnocení - klasifikovaný zápočet. Požadavky k zápočtu - odevzdání a odsouhlasení 

všech protokolů. Účast povinná.  

Literatura:  

 BROŽ, Pavel, Miroslav HOLÍK, Pavel JANDERKA, Jiří SOPOUŠEK, Jaromír TOUŠEK a Libuše 

TRNKOVÁ. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 80 s. Fyzikální 

chemie 1. ISBN 80-210-3203-0. info  

C5850 Biofyzikální chemie I 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: 1. Strategie a taktika biofyzikální chemie(strategické přístupy BFCH, strukturální úrovně 

biomakromolekul, úloha CO2 a vody) 2. Problémy prostorových struktur biopolymerů (terciární a kvartérní struktura 

biopolymerů, stabilita helikálních struktur, vodíková a disulfidická vazba, nekovalentní interakce, denaturace, ionizace 

řetězců) 3. Interakce biologických molekul s elektromagnetickým zářením (absorpční elektronová, fluorescenční a IČ 

spektroskopie, optická aktivita, rozptyl světla, rezonanční metody) 4. Rozměr a tvar makromolekul (elektronová 

mikroskopie, hydrodynamické metody, difúze, sedimentace a rentgenová difrakce) 5. Termodynamika biologických 

systémů (1) (ireverzibilní procesy, statistická interpretace entropie, produkce entropie, problém standardního stavu, 

ideální, regulární a neregulární roztoky, vícesložkové systémy, disipativní struktury) 6. Termodynamika biologických 

systémů (2) (problémy termodynamiky biologických procesů, formalismus nerovnovážné fenomenologické 

termodynamiky, energetika procesu vývoje a regenerace) 7. Chování makromolekul v roztoku (statistické zpracování 

roztoků polymerů, Hugginsova-Floryho koncepce, dialyzační rovnováha a osmotický tlak polymerní složky, teorie 

Donnana a Scatcharda, statistické klubko) 8. Polyelektrolyty (teorie PEL při limitních koncentracích, rozdělení 

protiiontů a jejich interakce s polyiontem, aktivity protiontů, expanze polyiontů, termodynamické, transportní a 

elektrické vlastnosti PEL, modely PEL) 9. Kinetika v biolo gických systémech (kinetické procesy s více substráty a 

s více meziprodukty, katalýza, inhibice, regulace, biologické hodiny) 10. Polarografie a voltametrie v biologických 

systémech (využití polarografických a voltametrických technik k výzkumu a stanovení proteinů, NK a jejich složek, 

analýza molekul farmaceutického významu) 11. Procesy přenosu elektronů a iontů v biologických systémech  

Osnova:  

 Strategie a taktika biofyzikální chemie. Problémy prostorových struktur biopolymerů. Interakce biologických 

molekul s elektromagnetickým zářením. Rozměr a tvar makromolekul. Termodynamika biologických systémů. 

Statistické zpracování roztoků polymerů. Chování makromolekul v roztoku. Polyelektrolyty. Kinetika 

v biologických systémech. Polarografie a voltametrie biopolymerů a jejich složek. Procesy přenosu elektronů a 

iontů v biologických systémech.  

Výukové metody: přednášky, diskuse, teoretická příprava, ppt prezentace, řešení typových příkladů  

Metody hodnocení: typové příklady probírány v průběhu přednášek závěrečná zkouška nebo koloqium - ústní forma  

Literatura:  
povinná literatura  

 Biofysikální chemie. Edited by Milan Kodíček - Vladimír Karpenko. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 

2000. 337 s. ISBN 80-200-0791-1. info  
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 CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part II, Techniques for the study of 

biological structure and function. 12th print. New York: W.H. Freeman and Company, 2001. xxix, s. 3. 

ISBN 0-7167-1189-3. info  

 CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part I, The conformation of biological 

macromolecules. 11th print. New York: W.H. Freeman and Company, 1999. xxii, 341. ISBN 0-7167-1042-0. 

info  

 CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part III, The behavior of biological 

macromolecules. New York: W.H. Freeman and Company, 1980. xxix, s. 8. ISBN 0-7167-1191-5. info  

doporučená literatura  

 KALOUS, Vítěz a Zdeněk PAVLÍČEK. Biofyzikální chemie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství technické literatury, 

1980. 349 s. 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  

 H. Eisenberg: Biological Macromolecules and Polyelectrolytes in Solutions, Clarendon Press, Oxford 1976  

 MORAWETZ, Herbert. Chování makromolekul v roztoku : Macromolecules in solution (Orig.). Vyd. 1. Praha: 

Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1971. 512 s. info  

C5855 Biofyzikální chemie II 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc.  

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

Cíle předmětu: Studenti v tomto kurzu získají rozsáhlé fyzikálně chemické základy v genomice, proteomice, 

biotechnologii a bionanotechnologii. Studenti se podrobně seznámí s moderními přístupy v oblasti biofyzikálně-

chemického výzkumu, velmi užitečného v biofyzice, biochemii, lékařství, farmacii a potravinářství. Na konci tohoto 

kurzu bude student schopen: a) porozumět principům biofyzikálních metod, b) vysvětlit moderní principy 

biofyzikálních metod, c) použít základy fyzikální chemie v biologické praxi, d) nabyté vědomosti použít v přípravě 

bakalářské práce, e) získané vědomosti využít v teorii (výpočty struktur) a v praxi (experiment, který teoretické výpočty 

ověří), f) interpretovat nové trendy, taktiky a stratégie biofyzikální chemie.  

Osnova:  

 1. Chování biologických makromolekul (nukleových kyselin, proteinů a polysacharidů) 2. Biofyzikální chemie 

buňky a membrán (fyzikální chemie v biologii a biofyzice buňky i buněčných membrán, transport přes 

membránu) 3. Techniky pro studium struktur a funkcí biopolymerů (rozdělení metod, výhody a nevýhody, 

oblast aplikace, obecný postup řešení struktury biopolymeru pomocí různých technik) 4. Úvod do 

Fourierovských metod (použití Fourierovských transformací v náročných experimentálních metodách, výhoda 

a matematické zpracování signálů) 5. Biologické metody pro analýzu primární, sekundární a terciární struktury 

biomolekul (chemická metoda sekvenování, PCR) 6. Fyzikální metody pro analýzu primární, sekundární a 

terciární struktury biomolekul (RTG analýza, elektronová mikroskopie, rozptyl světla) 7. Spektrální metody 

pro analýzu primární, sekundární a terciární struktury biomolekul - NK a proteinů (UV-Vis, CD, NMR, MS) 8. 

Elektrochemické metody pro analýzu primární, sekundární a terciární struktury biomolekul - NK a proteinů 

(elektroforéza, dynamické metody, biosenzory) 9. Bioinformatika, genomika a proteomika (databáze, 

sekvenční analýza, genomy a metagenomy, microarray technologie, protein-protein a protein-DNA interakce) 

10. Experimentální metody v molekulární biotechnologii I. a II. (izolace, amplifikace, sekvenace a 

rekombinace DNA), (exprese a izolace proteinů, metody strukturní a funkční charakterizace proteinů) 11. 

Molekulární biotechnologie v medicíně, v ochraně životního prostředí, v průmyslu a v zemědělství (buněčná a 

genová terapie, tkáňové inženýrství a regenerativní medicína, molekulární diagnostika, vakcíny, biosenzory, 

bioremediace, biopaliva, ochrana prostředí a dlouhodobě udržitelný rozvoj, využití biomasy, fermentační 

technologie, biokatalýza ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, bílé a šedé biotechnologie 

v potravinářském průmyslu, genetické inženýrství rostlin a živočichů, klonování, GMO potraviny, 

biopesticidy). 12. Počítačové modelování struktur nukleových kyselin a proteinů (strukturní a funkční význam 

molekul DNA, RNA, ptoteinů; metody predikce sekundárních struktur biopolymerů) 

Výukové metody: přednášky, testy, konzultace a ppt prezentace  

Metody hodnocení: written test and oral exam  

Literatura:  
povinná literatura  
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 Biophysical chemistry. Edited by James P. Allen. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell Pub., 2008. xvi, 492 p. 

ISBN 1405124369. info  

 CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part II, Techniques for the study of 

biological structure and function. 12th print. New York: W.H. Freeman and Company, 2001. xxix, s. 3. 

ISBN 0-7167-1189-3. info  

 CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part I, The conformation of biological 

macromolecules. 11th print. New York: W.H. Freeman and Company, 1999. xxii, 341. ISBN 0-7167-1042-0. 

info  

 CANTOR, Charles R. a Paul R. SCHIMMEL. Biophysical chemistry. Part III, The behavior of biological 

macromolecules. New York: W.H. Freeman and Company, 1980. xxix, s. 8. ISBN 0-7167-1191-5. info  

doporučená literatura  

 Biophysical chemistry of biointerfaces. Edited by Hiroyuki Ohshima. Hoboken: Wiley, 2010. xvi, 547 p. 

ISBN 9780470169353. info  

C6013 Bakalářská práce z chemie 

Vyučující:  
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 a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-

173-7. info  

C6560 Biochemie - laboratorní cvičení 

Vyučující: Mgr. Tomáš Kašparovský Ph.D.  

Rozsah: 0/0/4. 5 kr. Ukončení: kz.  

Cíle předmětu: Cílem laboratorního kursu jsou studie základních vlastností sloučenin vyskytujících se 

v biochemických procesech a metodické přístupy ve studiu a analytickém využití enzymů. Obsah první části zahrnuje 

kvalitativní a kvantitativní reakce sacharidů, aminokyselin, bílkovin a nukleových kyselin. Druhá část se zabývá 

enzymovou kinetikou a dalším studiem vlastností enzymů.  

Osnova:  

 Kvalitativní a kvantitativní stanovení sacharidů. Kvalitativní a kvantitativní stanovení aminokyselin. 

Kvantitativní stanovení bílkovin. Izolace, analýza a stanovení nukleových kyselin. Separační metody. 

Stanovení enzymových aktivit. pH optimum enzymové reakce. Kinetika enzymové reakce. Inhibice enzymů. 

Analytické využití enzymů. Substrátová specifita enzymů. Imobilizace enzymů. Respirační řetězec aerobních 

organismů. Fotosyntéza. 

Výukové metody: laboratorní cvíčení  

Metody hodnocení: První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž 

píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se 

písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu. Ve všech testech včetně vstupního testu musí student 

správně zodpovědět nejméně 50 % otázek.  

Literatura:  

 Návody ke cvičením - viz Studijní materiály  

 VOET, Donald a Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 

1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info  
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 Fundamentals of biochemistry. Edited by Daniel Voet - Judith G. Voet - Charlotte W. Pratt. [1st ed.]. New 

York: John Wiley & Sons, 1999. xxiii, 931. ISBN 0-471-58650-1. info  

C6740 Elektrické vlastnosti atomů a molekul 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: 1. Molekula jako systém elektrických nábojů. Vlastnosti molekul podmíněné stálou a proměnnou 

elektronovou hustotou. 2. Dielektrikum v elektrickém poli. 3. Dipólový moment a struktura molekul. Měření a výpočty 

dipólových momentů. 4. Dielektrické vlastnosti kapalin, krystalů a koloidních soustav. 5. Mezimolekulární interakce. 6.  

Dielektrická ztráta, doba relaxace. Kinetická teorie dielektrické relaxace a viskozity. 7. Optické jevy vyvolané interakcí 

molekul s elektromagnetickým zářením. 8. Adsorpce molekul na fázovém rozhraní, vliv elektrického pole. 9. Komplexy 

s přenosem protonu nebo iontu. 10. Komplexy s přenosem náboje.  

Osnova:  

 1. Molekula jako systém elektrických nábojů. Vlastnosti molekul podmíněné stálou a proměnnou elektronovou 

hustotou. 2. Dielektrikum v elektrickém poli. 3. Dipólový moment a struktura molekul. Měření a výpočty 

dipólových momentů. 4. Dielektrické vlastnosti kapalin, krystalů a koloidních soustav. 5. Mezimolekulární 

interakce. 6. Dielektrická ztráta, doba relaxace. Kinetická teorie dielektrické relaxace a viskozity. 7. Optické 

jevy vyvolané interakcí molekul s elektromagnetickým zářením. 8. Adsorpce molekul na fázovém rozhraní, 

vliv elektrického pole. 9. Komplexy s přenosem protonu nebo iontu. 10. Komplexy s přenosem náboje. 

Výukové metody: Přednáška s výpočty.  

Metody hodnocení: písemný test, ústní zkouška  

Literatura:  

 ATKINS, Peter William. Physical chemistry. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 1998. 1014 s. +. 

ISBN 0-19-850101-3. info  

 ATKINS, Peter William. The elements of physical chemistry [Atkins, 1992]. Oxford: Oxford University Press, 

1992. 11, 496 s. ISBN 0-19-855723-X. info  

 EXNER, Otto. Struktura a fyzikální vlastnosti organických sloučenin. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1985. 275 s. info  

 HOLBA, Vladislav. Fyzikálno-chemické vlastnosti atómov a molekúl a. 1. vyd. Bratislava: Slovenské 

pedagogické nakladatel'stvo, 1980. 282 s. info  

 VOLKENŠTEJN, M. V. Struktura a fysikální vlastnosti molekul. Translated by Jiří Dvořák. 1. vyd. Praha: 

Nakladatelství České akademie věd, 1962. 721 s. info  

C6790 Hmotnostní spektrometrie 

Vyučující: doc. RNDr. Pavel Brož Ph.D., prof. RNDr. Jan Vřešťál DrSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Po skončení kurzu bude student znát principy a vývoj hmotnostní spektrometrie, metody ionisace a 

desorpce molekul: Ionisace elektrony, metody chemické ionisace,ionisace polem a desorpce polem. Ionisace laserem, 

MALDI, ionisaci bombardováním rychlými atomy a ionty. Student porozumí principům separace iontů v hmotnostní 

spektrometrii sektorovými hmotnostními spektrometry, detekci metastabilních iontů, a separaci iontů dynamickými 

hmotnostními spektrometry. Student porozumí spojení chromatografických metod s hmotnostní spektrometrií: GC-MS, 

LC-MS, termosprej, elektrosprej, naučí se analýzovat povrchy pevných látek: SI-MS, a porozumí principům stopové 

analýzy: SS-MS, ICP-MS, použití sondy pro přímý vstup, membránový vstup, vysokoteplotní hmotnostní spektrometrii. 

Naučí se hledat v knihovnách spekter. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům základní informace o hmotnostní 

spektrometrii, které jim umožní orientaci při použití metody v praxi.  

Osnova:  

 1. Postavení hmotnostní spektrometrie mezi spektrometrickými metodami. Fyzikálně-chemické a analytické 

informace. Základní a molekulární pík. 2. Ionizace nárazem elektronů. Podmínky ionizace nárazem elektronů. 

Kritické potenciály, fragmentace. Statistická teorie fragmentace. Ionizace polem. 3. Hlavní typy reakcí 

monomolekulárního rozpadu iontů organických sloučenin. Štěpení vazeb. Přesmyky. 4. Metody chemické 

ionisace (CI a NCI). Ionisace při atmosferickém tlaku (API a APCI). Fragmentace quasimolekulárních iontů. 

Kondenzační reakce. 5. Metody desorpce: elektrickým polem, laserem, plazmou 252Cf, rychlými atomy a 

ionty. 6. Hmotnostní analyzátory I. Základní pojmy vakuové techniky. Sektorové hmotnostní spektrometry. 

Přístroje s dvojitou fokusací. Detekce metastabilních iontů. 7. Hmotnostní analyzátory II. Dynamické 

analyzátory. Kvadrupólové hmotnostní spektrometry. Monopólový analyzátor. Iontová past. Iontová 

cyklotronová rezonance. Průletové hmotnostní spektrometry. Detektory iontů. 8. Kombinace 
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chromatografických metod s hmotnostní spektrometrií I. Plynová chromatografie - GC/MS, SFC/MS, 

TLC/MS. 9. Kombinace chromatografických metod s hmotnostní spektrometrií II. Kapalinová chromatografie 

- LC/MS. Termosprej, elektrosprej, particle beam. 10.Tandemová hmotnostní spektrometrie. Srážková 

aktivace. Uspořádání sektorových tandemových spektrometrů. Iontová past jako tandem. Interpretace 

hmotnostních spekter. 11.Kvantitativní hmotnostní spektrometrie organických sloučenin. Typová spektra. 

Isotopické píky. Zřeďovací analýza. 12.Hmotnostní spektrometrie v anorganické chemii. Analýza povrchů 

pevných látek - SIMS. Stopová analýza - SSMS, ICP-MS. 13.Vysokoteplotní hmotnostní spektrometrie. 

Analýza rovnovážných tenzí par. Získávání termodynamických údajů. Hmotnostní spektrometrie pro pevné 

látky (DIP). 14.Netradiční hmot.spektrometrie: membránový vstup (MIMS), elektrochemický vstup (DEMS). 

Správná laboratorní praxe. Knihovny spekter. Současné komerční hmotnostní spektrometry. 

Výukové metody: Teoretická příprava formou přednášek s užitím mnoha praktických příkladů.  

Metody hodnocení: Ústní zkouška, analýza 2 hmotnostních spekter.  

Literatura:  

 BARKER, James. Mass spectrometry : analytical chemistry by open learning. Edited by David J. Ando. 2nd 

ed. Chichester: John Wiley & Sons, 1998. xxii, 509. ISBN 0-471-96764-5. info  

C7050 Elektroanalytické metody 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem výuky je seznámit studenty se základními elektroanalytickými metodami a ukázat jim, jaké jsou 

možnosti jejich využití v analytické praxi. Kromě klasifikace metod (potencimetrie, polarografie a voltammetrie, 

cyklická voltammetrie, chrono-potenciometrie a chronoamperometrie, elektrogravimetrie, coulometrie, rozpouštěcí 

techniky, konduktometrie, ampérometrické a konduktometrické titrace) a elektrodových systémů (rtuťové, pevné, 

pastové a chemicky modifikované elektrody) je důraz kladen na prezentaci fyzikálně-chemických principů těchto metod 

a na jejich uplatnění v chemické analýze. Jinými slovy studenti absolvováním tohoto kurzu budou vybaveni znalostmi 

základů elektroanalytických metod pro laboratoře základního a aplikovaného výzkumu.  

Osnova:  

 1. Úvod - krátký historický přehled, literatura. Elektroanalytická metoda, použité elektrické veličiny, základní 

pojmy (elektrochemický článek, elektroda, elektrodový děj, elektroaktivní částice, migrace, difúze, konvekce, 

stacionární děj, elektrochemický potenciál). Přenos elektronu, Fermiho energetická hladina. Klasifikace 

elektroanalytických metod. 2. Potenciometrie. Potenciál, elektromotorická síla (EMS), elektrodový potenciál, 

Nernstova rovnice, význam standardního potenciálu, způsoby měření EMS, pH- a pX-metry, indikační 

elektrody a referentní elektrody. Potenciometrické titrace, titrační křivky a několik způsobů jejich 

vyhodnocení. 3. Iontově selektivní elektrody - ISE. Definice a klasifikace ISE, elektrochemická membrána, 

transfer iontů, Donnanův a Nernstův potenciál, materiály membrán a konstrukce ISE, pevné a kapalné 

membrány, plynové a enzymové ISE, kalibrace ISE a jejich selektivita, Nikolského rovnice a metody 

stanovení koeficientu selektivity, praktické využití ISE. Měření pH, konvenční stupnice pH, měrné elektrody 

pro měření pH, kalibrace pH-metru. 4. Elektrolýza. Základní pojmy (galvanický článek kontra elektrolyzér, 

anoda, katoda, polarizace elektrod, přepětí, ideálně polarizovatelná a ideálně nepolarizovatelná elektroda, 

depolarizátor). Polarizační křivky a jejich záznam, materiály indikačních elektrod. Butler-Volmerova rovnice, 

Tafelova a Cottrellova rovnice. 5. Elektrogravimetrie. Princip metody, pracovní a pomocné elektrody, 

vlastnosti vyloučeného povlaku, potenciostat, galvanostat, elektrogravimetrie za konstantního napětí nebo 

proudu, elektrolytické separace, vnitřní elektrolýza. 6. Coulometrie. Princip metody, srovnání coulometrie a 

elektrogravimetrie, Faradayovy zákony, elektrochemický ekvivalent, rozdělení coulometrických metod podle 

pracovního režimu, stanovení počtu přenášených elektronů, metoda určení tloušťky galvanických povlaků. 

Coulometrická titrace. 7. Polarografie a voltametrie. Klasická polarografie a voltametrie, princip, rtuťová 

kapající elektroda, nádobky, polarografy, anodicko-katodické zapojení, vyhodnocení polarografických křivek, 

polarografické proudy (difúzní, kapacitní, kinetický, katalytický, adsorpční), proudová maxima, rovnice 

reverzibilní katodické vlny a logaritmická analýza, derivační polarografie, tast-polarografie, střídavá a square 

wave polarografie a voltametrie. Pulzní metody, princip normální (NPP) a diferenčně pulzní (DPP) 

polarografie a voltametrie. 8. Cyklická voltamperometrie. Anodická, katodická a adsorptivní rozpouštěcí 

voltamperometrie. Proces reverzibilní (Randles-Ševčíkova rovnice) a ireverzibilní (Delahayova rovnice). 

Chronopotenciometrie a chronoampérometrie. 9. Hydrodynamické a mikroelektrody. Studium kinetiky 

chemických reakcí. Elektrochemická katalýza. Mechanismus elektrodových procesů. Elektrická dvojvrstva a 

její vliv na rychlost reakce na nabitém fázovém rozhraní. Modely elektrické dvojvrstvy. 10. Konduktometrie a 

dielektrimetrie. Základní pojmy (absolutní rychlost pohybu iontu, elektrolytická pohyblivost, individuální 

iontová vodivost, molární vodivost elektrolytu, Kohlrauschův zákon). Konduktometrická titrace. 

Vysokofrekvenční konduktometrie. Dielektrimetrie. Princip metody a její použití. 11. Impedanční metody. 

Reálná a imaginární hodnota impedance, Nyquist diagram, ekvivalentní obvod elektrochemické nádobky, 

elektrochemické impedanční spektrum (EIS), vyhodnocení impedančních dat, stanovení heterogenní rychlostní 
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konstanty. 12. Elektroanalýza s použitím moderních elektrochemických metod: elektrochemické mikrováhy 

(Quartz Crystal Microbalance QCM), skenovací elektrochemická mikroskopie (scanning tunneling microscopy 

STM, atomic force microscopy - AFM), spektroelektrochemie (UV-vis, IČ, Raman), sonoelektrochemie. 

Výukové metody: Přednáška. Kladen důraz na fyzikálně-chewmické principy elektroanalytických metod a jejich 

aplikaci v chemické analýze. Součástí zkoušky je vystoupení studenta s prezentaci na jedno z vybraných témat 

z elektroanalytických metod.  

Metody hodnocení: Prezentace, 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  

 ČERMÁKOVÁ, Ludmila a Jaroslav ZÝKA. Analytická chemie méně běžných prvků. 1. vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1990. 176 s. ISBN 80-7066-050-3. info  

 BRETT, Christopher M. A. a Ana Maria Oliviera BRETT. Electroanalysis. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 88 s. ISBN 0-19-854816-8. info  

 BARD, Allen J. a Larry R. FAULKNER. Electrochemical methods :fundamentals and applications. 2nd ed. 

New York: John Wiley & Sons, 2001. xxi, 833 s. ISBN 0-471-04372-9. info  

 Moderní analytické metody. Edited by Pavel Klouda. 2. uprav. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. 132 

s. ISBN 80-86369-07-2. info  

 Bard, A.J., Stratman, M. Encyclopedia of Electrochemistry, Instrumentation and Electroanalytical Chemistry, 

Vol.3, Wiley-VCH,2001  

C7072 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 
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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-X. info  

 CHROMÝ, Vratislav a Jiří FISCHER. Analytické metody v klinické chemii. 1. vyd. Brno: Masarykova 

univerzita, 2000. 215 s. ISBN 80-210-2363-5. info  

C7073 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 

 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 
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 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:  

 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 978-1-58829-571-2. info  

 BENFEY, Philip N. a Alex D. PROTOPAPAS. Essentials of genomics. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-

Hall, 2005. xiv, 346 p. ISBN 0-13-047018-X. info  

 MIKKELSEN, Susan R. a Eduardo CORTÓN. Bioanalytical chemistry. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 

2004. xvii, 361. ISBN 0-471-54447-7. 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  

 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  

C7110 Výpočetní technika - aplikace 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc.  

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

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen používat počítače v chemii.  

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, splnění na 80 %.  

Literatura:  

 KLEMENT, Milan. Základy práce s PC. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 215 s. ISBN 80-244-

0317-X. info  

C7230 Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii 

Vyučující: Mgr. Ctirad Hofr Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Předmět je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických zkušeností s moderními 

spektroskopickými metodami analýzy struktury a vzájemné interakce nukleových kyselin a proteinů. Z metodických 

přístupů je zvláštní důraz kladen na vysoce citlivé fluorimetrické metody a jejich použití v laboratorní praxi. Náplní 

přednášek jsou principy detekce, způsoby fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze funkce a 

vzájemných interakcí molekul v rámci genomu a proteomu. Součástí výuky je volitelný blok navazujících praktických 

cvičení, což umožňuje experimentální ověření získaných teoretických poznatků za použití moderního instrumentálního 

vybavení výzkumných laboratoří. Výuka je zaměřena na účinné předávání teoretických základů a praktických 

dovedností při používání specializovaných technik, jejichž využití pro řešení projektů základního i aplikovaného 

výzkumu se v biologických oborech stává nezbytností v současném interdisciplinárním pojetí biologie.  

Osnova:  

 Definice a charakteristiky absorpce, fluorescence a fosforescence 

 Přístrojové vybavení pro měření -spektrofotometr, spektrofluorometr 
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 Časově ustálená fluorescence (Steady-state) 

 Časově rozlišená fluorescence (Time-resolved) 

 Anizotropie fluorescence a její změna při interakci makromolekul 

 Absorpční spektroskopie v biologické analýze molekul 

 Zhášení fluorescence, fluorescenční rezonanční přenos energie -použití při sledování strukturních změn 

molekul 

 Vlastní fluorescence biologicky významných molekul 

 Nevlastní fluorescence -fluorescenční značky, sondy a indikátory 

 Fluorescenční značení DNA a proteinů 

 Fluorescenční mikroskopie 

 Analytické použití fluorescence pro stanovení koncentrace 

 Příklady využití fluorescence v biologické praxi 

Metody hodnocení: přednášky, písemný test + ústní zkouška  

Literatura:  

 Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. Third Edition, Springer + Business Media, New 

York, 2006.  

C7235 Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii - cvičení 

Vyučující: Mgr. Ctirad Hofr Ph.D.  

Rozsah: 0/2/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.  

Cíle předmětu: Předmět je zaměřen na získání praktických zkušeností s moderními spektroskopickými metodami 

analýzy struktury a vzájemné interakce nukleových kyselin a proteinů. Z metodických přístupů je zvláštní důraz kladen 

na vysoce citlivé fluorimetrické metody a jejich použití v laboratorní praxi. Naplní přednášek jsou principy detekce, 

způsoby fluorescenčního značení biomakromolekul a jeho použití při analýze funkce a vzájemných interakcí molekul 

v rámci genomu a proteomu. Součástí výuky je volitelný blok navazujících praktických cvičení, což umožňuje 

experimentální ověření získaných teoretických poznatků za použití moderního instrumentálního vybavení výzkumných 

laboratoří. Vyúka je zaměřena na účinné předávání teoretických základů a praktických dovedností při používání 

specializovaných technik, jejichž využití pro řešení projektů základního i aplikovaného výzkumu se v biologických 

oborech stává nezbytností v současném interdisciplinárním pojetí biologie.  

Osnova:  

 Měření spektrálních charakteristik proteinů a nukleových kyselin 

 Přesné stanovení koncentrace nukleových kyselin a proteinů za použití fluorescence a absorpční spektroskopie 

(kolorimetrie) 

 Vliv pH a teploty na spektrální vlastnosti fluorescenčních sond 

 Měření vlastní fluorescence BSA, tryptofanu a tyroxinu 

 Příprava fluorescenčně značeného fragmentu DNA 

 Spektroskopická charakteristika fluorescenčně značené DNA 

 Vizualizace makromolekul při elektroforetické separaci 

 Využití fluorescenčního rezonančního přenosu energie (FRET) při sledování hybridizace komplementárních 

řetězců nukleových kyselin 

 Sledování zhášení fluorescence po relaxaci vlásenkové struktury fluorescenčně značené DNA 

 Real-time PCR - detekce amplifikace DNA. Fluorescenční mikroskopie (fluorescenční in situ hybridizace) 
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 Studium vazby molekul za pomocí anizotropie fluorescence –vazba proteinu a fluorescenčně značené DNA 

Metody hodnocení: kolokvium  

Literatura:  

 Lakowicz J.R.: Principles of Fluorescence Spectroscopy. Third Edition, Springer + Business Media, New 

York, 2006  

C7410 Struktura a reaktivita 

Vyučující: prof. RNDr. Petr Klán Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět vztahu mezi strukturou organických sloučenin 

a jejich chemickou reaktivitou. Získané znalosti o způsobech chemické aktivace, průběhu chemických reakcí a 

metodách studia reakčních mechanismů pomohou studentovi orientovat se v odborné literatuře a interpretovat výsledky 

experimentálních a teoretických studií.  

Osnova:  

 1. Základní pojmy. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Vazba. Vnitřní parametry struktury a jejich 

deformace. Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné polohou a dislokacemi atomových jader a změnami 

elektronové hustoty. Efekty substituentů. Prostředky k určování struktury. 2. Molekulové orbitaly a reaktivita. 

Konstrukce molekulových orbitalů, Hückelova aproximace, korelační diagramy. 3. Stabilita molekul. 

Termochemické aditivní výpočty. Konformace acyklických a cyklických uhlovodíků. Vliv heteroatomu na 

konformační chování. Torzní a stereoelektronové efekty. Hyperkonjugace. Anomerní efekt. 4. Aromaticita. 

Antiaromaticita. Homoaromaticita. Aromatické ionty a dipóly. Polycyklické aromatické sloučeniny. 

Aromatický charakter TS pericyklických reakcí. 5. Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie v plynné a 

kapalné fázi. Roztoky. Iontové páry. Hughesův-Ingoldův model. Vodíková vazba. pi-Interakce. Hydrofobní 

efekt. Molekulární rozpoznávání. 6. Kyseliny a zásady. Acidobazické rovnováhy ve vodném i nevodném 

prostředí a v plynné fázi. Aciditní funkce. Vliv substituentů na sílu Brønstedových kyselin a zásad. Kinetická 

kyselost. 7. Popis chemické reaktivity. Tvrdé a měkké kyseliny, báze, nukleofily a elektrofily (teorie HSAB). 

Rychlostní konstanty a teorie tranzitního stavu. Aktivace a hnací síla chemických reakcí. Aktivační entalpie a 

entropie. Kinetika cyklizačních reakcí. Hammondův postulát. Bellův–Evansův–Polanyiho princip. 

O'Ferrallovy-Jencksovy diagramy. Curtinův-Hammettův princip. 8. Termodynamika a kinetika jako prostředky 

ke studiu mechanismů chemických reakcí. Vztah pro Gibbsovu energii (LFER): Hammettova rovnice. Taftova 

rovnice. QSAR. Kinetické izotopové efekty. 9. Katalýza. Specifická a obecná acidobazická katalýza. 

Brønstedova korelace. Termodynamický cyklus. Heterogenní katalýza. Katalýza s přenosem mezi fázemi. 10. 

Přenos elektronu. Ionizační potenciál, elektronová afinita a charge-transfer (CT) komplexy. Marcusova teorie. 

Reakce ve vnitřní a vnější sféře. Přenos elektronu v SN2 a SRN1 reakcích. 11. Fotochemie. Excitace 

elektromagnetickým zářením. Přechody mezi elektronovými stavy. Zářivé a nezářivé procesy. Přenos energie. 

Studium mechanismů fotoreakcí. 12. Neklasické aktivace chemických reakcí. Spinová chemie: Efekt 

magnetického pole (MFE) a magnetický izotopový efekt (MIE). Mikrovlnná chemie. Sonochemie. 

Mechanochemie. Radiační chemie. Plazmová chemie. 

Výukové metody: Teoretická příprava.  

Metody hodnocení: 1 zavěrečný písemný test (k úspěšnému zvládnutí je třeba 50%) + ústní zkouška.  

Literatura:  
povinná literatura  

 E. V. Anslyn, D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, Kausalito, 

California 2005. ISBN 1-891389-9  

neurčeno  

 O. Exner: Korelační vztahy v organické chemii. SNTL, Praha 1981  

 O. Exner: Struktura a fyzikální vlastnosti organických sloučenin. SNTL, Praha 1985.  

 I. Fleming: Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii. SNTL, Praha 1983.  

 F. A. Carey, R. J. Sundberg: Advanced Organic Chemistry, 3rd edition, Part A: Structure and Mechanisms. 

Plenum Press, New York, 1993.  
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C7415 Struktura a reaktivita - seminář 

Vyučující: prof. RNDr. Petr Klán Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Seminář. Na konci tohoto semináře bude student schopen porozumět a prakticky procvičit látku, která 

se probírá v kurzu C7410 Struktura a reaktivita.  

Osnova:  

 1.Základní pojmy. Rozměr, čas, rychlost a energie v chemii. Vazba. Vnitřní parametry struktury a jejich 

deformace. Fyzikální vlastnosti sloučenin podmíněné polohou a dislokacemi atomových jader. Reaktivní 

intermediáty. Prostředky k určování struktury. 2.Stabilita molekul. Termochemické aditivní výpočty. 

Konformace acyklických a cyklických uhlovodíků. Vliv heteroatomu na konformační chování. Fyzikální 

vlastnosti sloučenin podmíněné elektronovou hustotou a jejími změnami. Torzní a stereoelektronové efekty. 

Hyperkonjugace. Anomerní efekt. 3.Aromaticita. Antiaromaticita. Homoaromaticita. Aromatické ionty a 

dipóly. 4.Nekovalentní interakce a solvatace. Chemie v plynné a kapalné fázi. Roztoky. Iontové páry. 

Hughesův-Ingoldův model. Vodíková vazba. -Interakce. Hydrofobní efekt. Molekulární rozpoznávání. 

5.Přenos protonu. Acidobazické rovnováhy ve vodném i nevodném prostředí a v plynné fázi. Vliv substituentů 

na sílu Brønstedových kyselin a zásad. HSAB. 6.Chemická kinetika a reaktivita. Teorie tranzitního stavu. 

Hammondův a Curtinův-Hammettův princip. Aktivace a hnací síla chemických reakcí. Rychlostní konstanty. 

Nukleofily a elektrofily 7.Termodynamika a kinetika jako prostředky ke zkoumání mechanismů chemických 

reakcí. Izotopové efekty. Efekty substituentů. Vztah pro Gibbsovu energii (LFER). Hammetova rovnice. 

Taftova rovnice. QSAR. Vztah mezi velikostí kruhu a rychlostními konstantami cyklizačních reakcí. 

8.Katalýza. Katalýza přechodovými kovy; katalýza heterogenní a s přenosem mezi fázemi. Enzymatická 

katalýza. 9.Přenos elektronu. Ionizační potenciál, elektronová afinita a charge-transfer komplexy. Marcusova 

teorie. Reakce ve vnitřní a vnější sféře. Přenos elektronu v SN2 a SRN1 reakcích. 10.Orbitalová symetrie a 

reaktivita. Pericyklické reakce. Aromaticita tranzitního stavu v pericyklických reakcích. 11.Fotochemie. 

Excitace elektromagnetickým zářením. Přechody mezi elektronovými stavy. Zářivé a nezářivé procesy. 

Fotochemie v pevné fázi a na tuhých nosičích. 12.Spinová chemie. Efekt magnetického pole (MFE). 

Magnetický izotopový efekt (MIE). Chemicky indukovaná dynamická jaderná polarizace (CIDNP). 

13.Neklasické aktivace chemických reakcí. Mikrovlnná chemie. Sonochemie. Mechano-chemie. Plazmová 

chemie. Interakce gama-záření s organickými látkami. Vliv skupenství. 

Výukové metody: Seminář  

Metody hodnocení: Účast studentů na semináři a vypracování zadaných úkolů.  

Literatura:  
doporučená literatura  

 E. V. Anslyn, D. A. Dougherty: Modern Physical Organic Chemistry. University Science Books, Kausalito, 

California 2005. ISBN 1-891389-9.  

C7640 Analytická chemie - laboratorní cvičení 

Vyučující: RNDr. Marta Farková CSc., Mgr. Aleš Hrdlička Ph.D., doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  

Rozsah: 0/0/4. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.  

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu bude student schopen pracovat v analytické laboratoři, bude ovládat základní 

analytické metody a bude umět vyhodnocovat výsledky měření.  

Osnova:  

 1) KVALITATIVNÍ ANALÝZA I. 2) KVALITATIVNÍ ANALÝZA II. 3) GRAVIMETRIE. 4) ANALÝZA 

SLITIN. 5) CHROMATOGRAIE NA IONEXU. 6) CHELATOMETRIE, IONTOVĚ SELEKTIVNÍ 

ELEKTRODY. 7) MANGANOMETRIE. 8) KONDUKTOMETRIE. 9) ALKALIMETRIE. 10) 

ARGENTOMETRIE. 11) SPEKTROFOTOMETRIE. 12) VÍCESLOŽKOVÁ ANALÝZA 

Výukové metody: Typ výuky: studenti musí absolvovat všech dvanáct úloh zařazených do cvičení  

Metody hodnocení: 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  

 ZÝKA, Jaroslav. Analytická příručka. Díl I [Zýka, 1979]. 3. přeprac. rozš. vyd. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1979. 678 s. info  
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C7777 Zacházení s chemickými látkami 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Příhoda CSc.  

Rozsah: 2 hodiny školení autorizovanou osobou. 0 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Kurs C7777 Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během 

studia na PřF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních 

oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a 

likvidací chemických odpadů.  

Osnova:  

 Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, 

vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají bezpečnosti při 

zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek 

výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování 

nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce 

v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků 

nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek chemické databáze a odkazy na informační zdroje  

Výukové metody: Úvodní přednáška a samostatná teoretická příprava dle materiálů na webu  

Metody hodnocení: Dvouhodinová přednáška na počátku podzimního semestru. Povinná pro studenty 1. ročníku 

studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet se získá na základě každoročního absolvování testu 

(platí pro všechny zapsané studenty).  

Literatura:  

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

 ADÁMKOVÁ, Marie. Praktická příručka pro nakládání s chemickými látkami a přípravky včetně 

nebezpečných. Praha: Dashöfer, 1999. 1 sv. (rů. ISBN 80-86229-08-4. info  

C7790 Počítačová chemie a molekulové modelování I 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc., RNDr. Petr Kulhánek PhD.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Kurs je zaměřen na získání základních znalostí v oblasti výpočetní chemie. Jeho orientace je výrazně 

aplikační. Student získá přehled o reprezentaci molekul v počítači a o tom, jaké údaje zadat počítačovým programům, 

aby výsledky modelování byly realistické. V závěru se studenti seznámí s některým uživatelsky příjemným 

programovým balíkem pro počítačové modelování molekul a molekulárních systémů.  

Osnova:  

 1. Experiment versus molekulové modelování (úvod do molekulového modelování, validace a predikce, 

přehled experimentálních metod s jednomolekulárním rozlišením) 

 2. Kvantová mechanika (stručný úvod, Bornova-Oppenheimerova aproximace, koncept hyperploch potenciální 

energie, stručný přehled metod a programů) 

 3. Hyperplochy potenciální energie (význam, optimalizační metody, hledání lokálních a globálních minim a 

tranzitních stavů, výpočet termodynamických veličin) 

 4. Molekulová mechanika (silová pole, dalekodosahové interakce, modelování rozpouštědel, periodické 

okrajové podmínky, přehled silových polí) 

 5. Molekulová dynamika (vývoj systému v čase, pohybové rovnice, kontrola teploty a tlaku, vlastnosti 

systému, stručný přehled programů pro molekulovou dynamiku) 

 6. Speciální metody (Monte Carlo simulace, hrubozrné modely) 

Výukové metody: prednáška, diskuze  

Metody hodnocení: Kurz je zakončen písemným testem, který je následován ústní zkouškou.  

Literatura:  

 REMKO, M. Molekulové modelovanie. Princípy a aplikácie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000. info  

 JENSEN, Frank. Introduction to Computational Chemistry. New York: J. Wiley & Sons Ltd., 1999. info  

 LIPKOWITZ, K B a D B BOYD. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York: VCH Publishers, 

1998. info  
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 HEHRE, Warren J., Alan J. SHUSTERMAN a W. Wayne HUANG. A laboratory book of computational 

organic chemistry. Irvine, Calif.: Wavefunction, 1996. xiv, 291 s. ISBN 0-9643495-5-8. info  

 FORESMAN, J B a A FRISCH. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. Pittsburgh: 

Gaussian, Inc., 1996. info  

C7800 Počítačová chemie a molekulové modelování I - cvičení 

Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Koča DrSc., RNDr. Petr Kulhánek PhD.  

Rozsah: 0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Ve cvičení se studenti seznámí s některými uživatelsky příjemnými programovými balíky pro 

počítačové modelování molekul a molekulárních systémů.  

Osnova:  

 1. Seznámení s programem Spartan - http://www.wavefun.com/ (stavba molekul, typy výpočtů, analýza 

výsledků) 

 2. Seznámení s programem Gaussian - http://www.gaussian.com/ (příprava vstupních dat, analýza výsledků a 

jejich vizualizace - Molden, Molekel, VMD) 

 3. Seznámení s programovým balíkem Amber - http://ambermd.org/ (příprava studovaného systému, 

ekvilibrace, dynamika, analýza výsledků a jejich vizualizace - VMD) 

 4. Vypracování samostatného projektu 

Výukové metody: praktické cvičení  

Metody hodnocení: Zápočet je udělen za dokončení projektu a jeho obhájení. Účast je povinná (povolené jsou dvě 

dopředu omluvené absence).  

Literatura:  

 Introduction to computational chemistry. Edited by Frank Jensen. 2nd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 

2007. xx, 599 s. ISBN 0470011874. info  

 REMKO, Milan. Molekulové modelovanie :princípy a aplikácie. Bratislava: Slovak Academic Press, 2000. 

239 s. ISBN 80-88908-62-0. info  

 LIPKOWITZ, K B a D B BOYD. Reviews in Computational Chemistry 1-9. New York: VCH Publishers, 

1998. info  

C7895 Hmotnostní spektrometrie biomolekul 

Vyučující: doc. Mgr. Jan Preisler Ph.D.  

Rozsah: 2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.  

Cíle předmětu: Student porozumí základům hmotnostní spektrometrie včetně ionizačních technik, hmotnostních 

analyzátorů, iontových detektorů a vybraných aplikací, např. ionizační metody MALDI a ESI, moderní hmotnostní 

analyzátory time-of-flight, iontové pasti a orbitrap, identifikace a kvantifikace proteinů.  

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. 

Výukové metody: Přednášky a diskuse na závěr kurzu. Návštěva laboratoře hmotnostní spektrometrie, praktické 

ukázky hardware.  
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Metody hodnocení: Závěrečná ústní zkouška (česky nebo anglicky). Zkouška se sestává ze 3 otázek z oblastí: 1. 

ionizační techniky, 2. hmotnostní analyzátory, 3. aplikace. K absolvování je nutné zodpovědět správně dotazy na 50%.  

Literatura:  
doporučená 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  

C9920 Úvod do kvantové chemie a elektronové struktury molekul 

Vyučující: Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  

Rozsah: 2/1/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Charakteristika předmětu: Jedná se o jednosemestrální uvedení do problematiky základů metod 

kvantové chemie a jejich aplikace na reprodukci, interpretaci a predikci experimentálních dat pro reálné chemické 

systémy. Kurz je zaměřen na poskytnutí teoretického základu potřebného pro studenty, kteří uvažují o využití metod 

kvantové chemie ve svých vlastních výzkumných úkolech nebo kteří tak již činí. Využití matematiky je omezeno na 

nezbytné minimum; základní kvantově-mechanické koncepty jsou zavedeny v rámci přednášky na konkrétních 

příkladech. Cíle předmětu: Pochopení základních konceptů kvantové mechaniky na jednoduchých reálných chemických 

systémech; osvojení principů výpočetních metod kvantové chemie; osvojení základních pravidel kvalitativní teorie MO 

umožňující orientaci ve vypočtených datech a propojení ke konceptům užívaných experimentálními chemiky.  

Osnova:  

 1. Základní pojmy kvantové mechaniky.Pojem vlnové funkce, postulát o vlnové funkci. Obecná stacionární 

Schrodingerova rovnice. Pojmy operátor, vlastní funkce operátoru, vlastní hodnota příslušející operátoru a 

vlastní funkci. Hermitovský operátor: definice a vlastnosti. Operátor polohy, operátor hybnosti, operátor 

čtverce momentu hybnosti, operátor průmětu momentu hybnosti do osy z, operátor energie - tzv. Hamiltonián. 

Pojem dvojice komutujících operátorů, existence společné úplné množiny vlastních funkcí pro dvojici 

komutujících operátorů. 2. Atom vodíku.Hamiltonián pro atom vodíku s fixním jádrem resp. se zavedením 

redukované hmotnosti. Souřadnice pro sféricky symetrický potenciál. Vlastní stavy pro záporné a kladné 

hodnoty energie. Pojem degenerace, vlastní funkce. Radiální faktory, radiální distribuční funkce. Angulární 

faktory jako vlastní funkce operátorů momentu hybnosti. Komplexní a reálné angulární funkce. Způsoby 

znázorňování orbitalů, pojem orthogonality. 3. Atomy s více elektrony. Atomové jednotky. Hamiltonián pro 

atom He. Význam pojmu orbital. Celková VF ve vztahu k jednoelektronovým VF. Celková energie ve vztahu 

k jednoelektronovým energiím. Výměnná symetrie VF, elektronový spin, antisymetrie. Elektronová 

konfigurace Li, Pauliho princip výlučnosti. Slaterův determinant. Pojem Slaterovského orbitalu. Aufbau 

princip, Klechowského a Hundovo pravidlo. Vývoj atomových vlastností v periodickém systému. 4. Molekula 

H2+. Hamiltonián pro systém tří částic. Bornova-Oppenheimerova aproximace tvaru vlnové funkce. Metoda 

molekulových orbitalů (MO) jako lineární kominace atomových orbitalů (LCAO). Řešení (a) využitím 

symetrie a (b) variační metodou. Překryvový integrál, interakční integrál jako funkce mezijaderné vzdálenosti. 

Sekulární rovnice, výsledné energie a vlnové funkce. Grafické reprezentace MO, symetrické vlastnosti, pojem 

vazebného a protivazebného MO. Znázornění pomocí interakčního diagramu. 5. Jednoduchá Hückelova 

metoda. Aproximace nezávislých pi-elektronů. Hückelův determinant, veličiny alfa a beta. Vlastní hodnoty a 

funkce. Diagramy pro energiové hladiny. Nábojové hustoty, pi elektronové hustoty, HMO energie: vztah 

k experimentálním veličinám. Princip rozšířené Hückelovy metody, báze, překryvové a interakční integrály, 

parametr K, vlastní hodnoty a funkce. Elektronová struktura planárních uhlovodíků. 6. Symetrie molekul. 

Grupy symetrie molekul. Matice a jejich násobení. Maticová reprezentace grupy symetrie. Redukovatelná a 

neredukovatelná reprezentace. Označení neredukovatelných reprezentací. Symetricky přizpůsobené lineární 

kombinace. Užití charakterových tabulek: nulové a nenulové překryvové integrály. Symetricky řízená orbitální 

interakce. 7. Interakce mezi dvěma atomovými orbitaly: Molekuly A2 a AB. Interakce dvou identických a 

rozdílných AO. Obsazování hladin, celková energie. Překryv a symetrie. Interakce mezi čtyřmi AO. 

Dvojatomové molekuly A2 a AB: bázové funkce, pi a sigma MO, s-p interakce, interakční diagramy, 

elektronové konfigurace, vazebné délky a energie. 8. Interakce mezi dvěma fragmentovými orbitaly. Lineární a 

lomené molekuly AH2: pojem fragmentového orbitalu, elementy symetrie, MO, korelační diagram mezi 

lineární a lomenou geometrií, geometrie AH2 molekul. Aplikace na molekulu BeH2. 9. Molekuly AH3 a AH4. 

MO trigonálních molekul AH3. Orbitální korelační diagram pro trigonálně planární a pyramidální AH3. 

Planární nebo pyramidální geometrie? Tetraedrální molekuly AH4. Tvary AH4 systémů. 10. Pevné látky. 

Orbitaly a pásy v jednom rozměru. Blochovy funkce, k, pásové struktury. Průběh pásu. Hustota stavů. Distorze 

jednorozměrných systémů. Dvou a třírozměrné systémy. Vysokospinové a nízkospinové stavy. 

Výukové metody: Přednášky, cvičení, konzultace.  

Metody hodnocení: Účast ve všech seminářích a závěrečný písemný test. Nutný zisk 20 bodů z celkového počtu 40.  
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Literatura:  
doporučená literatura  

 LOWE, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1993. xx, 711 s. ISBN 0-12-457555-

2. info  

 LEVINE, Ira N. Quantum chemistry. 5th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999. x, 739 s. ISBN 0-13-

685512-1. info  

 JEAN, Yves a François VOLATRON. An introduction to molecular orbitals. Edited by Jeremy K. Burdett. 

New York: Oxford University Press, 1993. 337 s. ISBN 0-19-506918-8. info  

 ALBRIGHT, Thomas A., Jeremy K. BURDETT a Myung-Hwan WHANGBO. Orbital interactions in 

chemistry. New York: Wiley, 1985. xv, 447 p. ISBN 0-471-87393-4. info  

C9930 Metody kvantové chemie 

Vyučující: Mgr. Markéta Munzarová Dr. rer. nat.  

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

Cíle předmětu: Na konci tohoto kurzu budou mít studenti osvojeny základy metod QCH, budou rozumět postupu při 

výpočtu konkrétních molekulových vlastností, a budou schopni interpretovat výsledky svých výpočtů.  

Osnova:  

 1) Hartreeho metoda self-konzistentního pole pro atomy. Aproximace neinteragujících elektronů, aproximace 

STO s fixním stíněním, aproximace STO s optimalizovaným stíněním, aproximace obecného součinu. 

Operátor potenciální energie, Coulombův operátor, Hartreeho rovnice, metoda selfkonzistentního pole. 

Energie atomu v Hartreeho aproximaci, Coulombův integrál. 2) Metoda Hartree-Fockova (HF). Fundamentální 

problem Hartreeho součinu. Antisymetrie vlnové funkce. Slaterův determinant. Fockův operator, Coulombův a 

výměnný operator, Hartree-Fockovy rovnice. Energie atomu v Hartree-Fockově aproximaci, Coulombův a 

výměnný integrál. HF výpočet molekuly H2O v minimální bázi. Symetrické bázové funkce, tvary MO, 

výsledná VF. 3) Báze v ab inito výpočtech. Princip hledání MO jako lineárních kombinací bázových funkcí. 

Slaterovské a gaussovské orbital. Terminologie STO a GTO bází. 4) Příklad vstupu a výstupu HF výpočtu 

programem Gaussian. Struktura vstupu a výstupu, klíčová slova, způsoby zadání geometrie, analýza výstupu. 

5) Variační metoda. Důkaz variačního teorému. Princip variační metody. Variační výpočet polarizovatelnosti 

atomu H. 6) Poruchová metoda. Princip. Taylorův rozvoj. Základní vztahy pro případ bez degenerace hladin 

energie: oprava prvního řádu pro energii a pro vlnovou funkci. PT výpočet energie základního stavu pro 

dvouelektronové systémy H-, He, Li+. Aplikace PT v kvalitativní teorii MO (PMO). 7) Nadstavby HF metody: 

CI. Pojem elektronové korelace. Obecný vztah pro vlnové funkce. Excitované determinanty. Konfigurační 

interakce (CI). CI-sekulární rovnice. Konfigurační stavové funkce, Slater-Condonova pravidla, Brillouinův 

teorém. Velikost CI matice. Zkrácené CI metody. 8) Ilustrace jak CI započítává elektronovou korelaci. 

Struktura úplné CI matice pro molekulu H2, důsledky symetrie, tvar CI vlnové funkce, nedostatky RHF 

popisu, RHF disociační problem, UHF popis, spinová kontaminace. Variačnost a velikostní konzistence CI. 

Současný status metody CI. 9) Metody MP a CC. Moeller-Plessetova poruchová teorie. Energie do prvního a 

druhého řádu. Typická konvergence metod MP. Variačnost a velikostní konzistence. Metody spřažených párů 

a klastrů: princip, výhody metod CC, výpočetní náročnost. 10) Metoda funkcionálu hustoty (DFT) I: Princip 

Vlnová funkce jako základní objekt tradičních ab initio metod. Elektronová hustota jako základní objekt 

v DFT, 1. Hohenberg-Kohnův teorém, důkaz sporem. Hledání elektronové hustoty základního stavu, 2. 

Hohenberg-Kohnův teorém. 11) Metoda funcionálu hustoty II: Chování modelu a praktické aspekty. Kohn-

Shamův (KS) přístup v principu a v praxi. KS potenciál, aproximace lokální hustoty (LDA). Aproximace GGA 

a hybridní funkcionály. Srovnání výsledků pro jednotlivé funkcionály a různé vlastnosti. 12) Vlnová funkce a 

elektronová hustota: analýza. Interpretace MO energií a tvarů. Mullikenova populační analýza, koncept 

“Natural Bond Orbitals” (NBO). 

Výukové metody: Přednášky vč. diskuse, konzultace.  

Metody hodnocení: Používané výukové metody: přednášky, diskuse v hodině, prezentace výsledků vlastního výzkumu 

a diskuse o nich, domácí úkoly, četba z vybrané literatury. Požadavky pro ukončení: Písemná zkouška  

Literatura:  

 Quantum chemistry. Edited by Ira N. Levine. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2009. x, 751 s. 

ISBN 9780136131069. info  

 LOWE, John P. Quantum chemistry. 2nd ed. San Diego: Academic Press, 1993. xx, 711 s. ISBN 0-12-457555-

2. info  
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 PILAR, Frank L. Elementary quantum chemistry. 2nd ed. New York: McGraw-Hill Publishing Company, 

1990. xvi, 599 s. ISBN 0-07-050093-2. info  

 KOCH, Wolfram a Max C. HOLTHAUSEN. A chemist's guide to density functional theory. 2nd ed. 

Weinheim: Wiley-VCH, 2002. xiii, 300. ISBN 3-527-30422-3. info  

F1190 Úvod do biofyziky 

Vyučující: prof. Dr. Jiří Kozelka PhD.  

Rozsah: 1/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Přednáška sezámí studenty s centrálními tématy biofyziky. Důraz je kladen na fyzikální metody studia 

molekulární struktury a na pochopení základních vztahů mezi konstitucí a strukturou molekuly na straně jedné a 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi na straně druhé. Zkoumá se fyzikální podstata interakcí mezi různými typy 

záření a hmotou, a jejích využití při aplikaci spektroskopických metod na studium molekulární struktury. Diskutovány 

budou také základní rysy biopolymerů. K úspěšnému absolvování předmětu musí být studenti schopni - diskutovat 

vztahy mezi konstitucí a strukturou molekuly na straně jedné a jejími fyzikálními a chemickými vlastnostmi na straně 

druhé - vysvětlit fyzikální podstatu interakcí mezi různými typy záření a hmotou a demonstrovat jejich využití při 

aplikaci spektroskopických metod na studium molekulární struktury - popsat základní rysy biopolymerů.  

Osnova:  

 1. Co je biofyzika? 2. Úvod do radiační biofyziky 3. Úvod do molekulového modelování 4. Úvod do NMR 5. 

DNA: od objevu ke struktuře 6. Studium struktury biopolymerů pomocí optické spektroskopie a elektroforézy 

7. Spektroskopické metody a jejich aplikace na studium biopolymerů 8. Biofyzikální principy moderních 

terapeutických metod 9. Mikroskopy s molekulárním a atomovým rozlišením 10. Elektřina v živém těle 11. 

Svět RNA 12. Metaloenzymy: struktura a funkce 13. Elektrická a magnetická pole kolem nás 

Výukové metody: Přednáška zahrnuje možnost skupinové diskuze studentů.  

Metody hodnocení: Závěrečné kolokvium ve formě písemného testu  

Literatura:  

 KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 

2000. 337 s. ISBN 80-7080-273-1. 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:  

 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. 
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 12. Vznik magnetického pole, magnetický moment pohybujícího se náboje a proudové smyčky, moment 

hybnosti a magnetický moment, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické pole. 

Výukové metody: Teoretická přednáška s řadou demostračních experimentů.  

Metody hodnocení: Zkouška: písemná a ústní.  

Literatura:  

 Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. Edited by Richard P. Feynman - Robert B. Leighton - 

Matthew Sands. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2001. 806 s. ISBN 80-7200-420-4. info  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 

2001. ISBN 80-214-1868-0. info  

 FEYNMAN, Richard Phillips, Robert B. LEIGHTON a Matthew SANDS. Feynmanovy přednášky z fyziky s 

řešenými příklady. 1. vyd. Praha: Fragment, 2000. 732 s. ISBN 80-7200-405-0. info  

 HORÁK, Zdeněk a František KRUPKA. Fyzika : příručka pro vysoké školy technického směru. 3. vyd. Praha: 

SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1981. 1129 s. info  

F1241 Fyzika pro chemiky I, seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.  

Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Předmět je povinným doplňkem k přednášce Fyzika pro chemiky 1. Jedná se o teoretické výpočetní 

cvičení, jehož cílem je získání praktických zkušeností řešení fyzikálních úloh tématicky těsně svázaných s přednáškou. 

Absolvováním předmětu student získá schopnost řešit výpočtem základní fyzikální problémy z oblastí, jež jsou pokryty 

v předmětu "Fyzika pro chemiky 1".  

Osnova:  

 1. Fyzikální veličiny a jednotky, převody jednotek a rozměrová analýza. 

 2. Zpracování výsledků měření, základy teorie chyb. 

 3. Matematika ve fyzice, příklady použití vektorové algebry, diferenciálního a integrálního počtu. 

 4. Klasická mechanika. Newtonovy zákony, zákony zachování. 

 5. Mechanika tekutin, povrchové napětí. 

 6. Harmonické kmity volné, tlumené a vynucené. Kmity soustav s mnoha stupni volnosti. 

 7. Vlnění. Vznik a podstata vlnění, harmonická vlna na přímce a v prostoru, superpozice vlnění, disperze. 

 8. Elektrostatika, elektrické pole, elektrický potenciál a napětí. Elektrický dipól, polarizace dielektrika. 

 9. Elektrický proud, Ohmův zákon 

 10. Vznik magnetického pole, magnetický moment pohybujícího se náboje a proudové smyčky, moment 

hybnosti a magnetický moment, magnetické vlastnosti látek, elektromagnetické pole. 

 11. Geometrická optika. 

Výukové metody: Teoretické cvičení.  

Metody hodnocení: Dva písemné testy v průběhu semestru.  

Literatura:  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika :vysokoškolská učebnice obecné fyziky. Vyd. 

1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 8171962147. info  

F1520 Zajímavá fyzika 

Vyučující: prof. Mgr. Tomáš Tyc Ph.D.  

Rozsah: 2/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Předmět Zajímavá fyzika je zaměřen na pozorování fyzikálních jevů z každodenního života a na 

zajímavé fyzikální experimenty. Důraz je kladen na názornost ve vysvětlení pozorovaných jevů a na jejich 

experimentální demonstraci. Hlavní cíle kurzu jsou: vzbuzení zájmu studentů o pozorování a interpretaci zajímavých 

fyzikálních jevů každodenního života, inspirace a motivace pro pohled na svět kolem nás fyzikálníma očima.  
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Osnova:  

 Osnova předmětu není pevná, ale neustále se obměňuje, během let jsou zařazována nová témata. Probírané 

jevy spadají do nejrůznějších oblastí fyziky - do mechaniky, akustiky, termodynamiky, optiky, 

elektromagnetismu, mechaniky kontinua atd. Z probíraných témat vybíráme následující: 

 Mechanika, kterou používáme každý den (např. jízda na kole a balancování) 

 Tenzor napětí a deformace ilustrovaný zajímavým způsobem pomocí mrkve 

 Jak funguje odrazové sklíčko a další optické přístroje 

 Jak porozumět chování rotujících těles, např. dřevěného kvádru či krabice mléka 

 Mýdlové bubliny (jak vznikají, kde se bere jejich barevnost atd., zajímavé experimenty s nimi) 

 Atmosférická optika (zrcadlení, fata morgana, proč je obloha modrá, duha a halové jevy) 

 Fyzika počasí 

 Slapové jevy 

 Víry (čím je dán směr otáčení víru ve vaně, vírové prstence) 

 Povrchové napětí, jeho projevy a aplikace 

 Teorie podobnosti (jak bychom vnímali svět, kdybychom byli 100x menší atd.) 

 Interference a difrakce kolem nás 

 Fyzika v kuchyni 

 Magnetismus a jeho aplikace 

 Elektrostatika 

Výukové metody: Předmět je vyučován formou přednášky, přičemž je kladen důraz na interakci studentů s učitelem a 

na vzájemnou diskusi o probíraných fyzikálních jevech. Tyto jevy jsou ilustrovány četnými experimenty.  

Metody hodnocení: Pro úspěšné absolvování předmětu je nutná alespoň 75% účast na přednáškách. Předmět je 

zakončen kolokviem, které je vlastně ústní zkouškou. Student musí prokázat porozumění jevům, které byly v předmětu 

probírány, a schopnost o nich samostatně uvažovat.  

Literatura:  

 Perelman, Zajímavá fyzika  

 BLOOMFIELD, Louis. How things work :the physics of everyday life. 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 2006. xiv, 

561 p. ISBN 0-471-46886-X. info  

 J. Walker, The Flying Circus of Physics  

 Mondo magnets :40 attractive (and repulsive) devices and demonstrations. Edited by Fred Jeffers. Chicago, 

Ill.: Chicago Review Press, 2007. vi, 152 s. ISBN 978-1-55652-630-5. info  

F1711 Matematika 1 

Vyučující: Mgr. Pavla Musilová Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Předmět je první částí úvodu do základů matematické analýzy, lineární algebry a teorie 

pravděpodobnosti. Je určen studentům bakalářských nefyzikálních a profesních fyzikálních programů. Jeho cílem je 

naučit studenty používat matematické postupy běžné v přírodních vědách, nikoli však jako pouhé rutinní procedury, ale 

s pochopením jejich podstaty. Výklad problematiky je založen spíše na názorném zavádění pojmů motivovaném 

potřebou konkrétního výpočetního aparátu přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, věd o Zemi), popř. i geometrie, a 

na intuitivně pochopitelném vysvětlení vlastností těchto pojmů, než na tradičním schématu definice - věta --důkaz. 

Matematická tvrzení jsou však vždy formulována korektně, s uvedením potřebných předpokladů a pro názornost i 

protipříkladů. Pozornost je věnována zejména pojmům, bez kterých se studium žádné přírodní vědy nemůže obejít: 
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pojem funkce a jeho vlastnosti a základní pojmy lineární algebry. Studenti programů a oborů, kde je matematika přímo 

součástí vědní discipliny samotné, mohou předmět chápat jako průpravu pro absolvování nezbytných teoretických 

matematických disciplin. Student získá praxi ve výpočtech z oblasti lineární algebry (řešení soustav lineárních rovnic), 

základů matematické analýzy (počítání limit, rutinní derivování a integrování) a základní orientaci v oblasti počtu 

pravděpodobnosti a zpracování měření.  

Osnova:  

 1. Lineární algebra poprvé (To nejnutnější z lineární algebry) 1.1 Lineární rovnice (1. týden) (Linearita neboli 

úměra je všudypřítomná -- v geometrii, ve fyzice, v chemii, biologii a bůhvíkde ještě.) * lineární zákony 

(fyzikální, chemické, biologické, ...) * lineární geometrické útvary -- přímky a roviny * soustavy lineárních 

rovnic * Gaussova eliminace a k čemu mohou být matice 1.2 Algebra čísel, vektorů a matic (2. a 3. týden) 

(Počítat s čísly umí každý (?) -- ale s vektory a maticemi to jde také.) * reálná čísla a vlastnosti množin 

reálných čísel, komplexní čísla * vektory v R3 a počítání s nimi: součet, násobení číslem; lineárně závislé a 

nezávislé vektory, báze; skalární, vektorový a smíšený součin a jejich geometrický význam matice a počítání 

s nimi: součet, násobení číslem, součin, hodnost * čtvercové matice: determinant, inverzní matice * přechody 

mezi bázemi -- vida, k čemu také mohou být matice * vektory, matice a fyzikální i nefyzikální veličiny 

2.Funkce jedné proměnné (Všechno souvisí se vším, ale v přírodě je zejména důležitá závislost na čase -- 

funkce, čáry (grafy) a čáry s funkcemi.) 2.1 Funkce a jejich grafy (3. a 4. týden) (K získání představy 

o chování funkce nejlépe poslouží její graf .) * funkce a její graf, operace s funkcemi: součet, součin, podíl, 

skládání, inverze * limity všeho druhu -- jak se chová funkce a její graf, jestliže se proměnná libovolně blíží 

k předem dané hodnotě * posloupnosti (také funkce) a jejich limity, posloupnosti všudypřítomné: kolik máme 

pra...prababiček, proč nehrát "letadlo", jak si spočítat úroky, ... * spojité funkce -- funkce, jejichž graf není 

přetržen, obvykle popisují přírodní jevy * elementární funkce -- název zamlčuje, že úvahy o nich tak zcela 

elementární nejsou (polynomy, racionální funkce, exponenciály a mocniny, logaritmy, goniometrické a 

cyklometrické funkce), jak se příroda řídí elementárními funkcemi (kmitání, oběh planet, jaderný rozpad, 

absorpce záření, vidění a slyšení, ...) 2.2 Derivování (5., 6. a 7. týden) (Aby bylo možné rychle a výstižně 

nakreslit graf funkce, je třeba znát některé triky.) * derivace určuje sklon grafu, tj. rychlost jeho změny: 

pravidla pro derivování součtu, součinu a podílu funkcí, složených a inverzních funkcí, derivace implicitní 

funkce -- jde jen o výpočty limit * derivace derivovaných funkcí, neboli derivace vyšších řádů: počítáme 

křivost a další charakteristiky grafu * diferenciály -- zatím stručně jen pro pořádek * průběh funkce: návod na 

rychlé nakreslení grafu * funkce zadané parametricky, trajektorie částic -- geometrie a fyzika, ale i jiné oblasti 

přírodovědy * primitivní funkce: než jsme si stačili všimnout, někdo funkci zderivoval -- jak vypadala? * 

pravidla pro hledání primitivních funkcí: substituční metody, per partes 2.3 Integrování (8, 9. a 10. týden) (Jak 

si poradit s výpočtem plochy rovinného útvaru nebo objemu tělesa, nenajdeme li vzorec v tabulkách,aneb na 

co všechno stačí jednoduchý integrál.) * plocha pod grafem funkce dlážděná proužky: dělení intervalu, horní a 

dolní součty funkce * integrabilita -- horní a dolní součty funkce vedou k témuž výsledku, Riemannův integrál 

* kdo by se trápil s dělením, stačí najít primitivní funkci: Newtonova-Leibnizova formule -- vztah mezi 

Riemannovým integrálem a primitivní funkcí * co všechno lze jednoduchým integrálem počítat -- někdy 

dokonce i charakteristiky dvojrozměrných a trojrozměrných těles (hmotnost, plocha, těžiště, moment 

setrvačnosti ... ) * křivkový integrál prvního druhu: hmotnosti, momenty setrvačnosti, těžiště křivek (drátů) * 

(jsou i jiné typy integrálů -- stručný průvodce) 3. Pravděpodobnost (Život je jen náhoda, ale i ta má své 

zákonitosti.) 3.1 Základní informace o pravděpodobnostech (11. týden) (Kostky jsou vrženy, karty rozdány -- 

ale kolika způsoby to lze udělat?) * náhodné jevy, co je to pravděpodobnost * kombinace, variace, 

s opakováním i bez -- kdo se v tom vyzná ? * neslučitelné jevy a nezávislé jevy -- kdy pravděpodobnosti sčítat 

a kdy násobit ? * podmíněná pravděpodobnost -- sníží se pravděpodobnost výskytu další bomby v letadle, 

vezmeme-li si tam svou vlastní ? * výpočty pravděpodobností -- má smysl sázet Sportku ? 3.2 Náhodné 

veličiny (12. týden) (Jak přesně mohou Číňané změřit svého císaře?) * náhodná veličina s diskrétním 

rozdělením, střední hodnota, střední kvadratická odchylka * náhodná veličina se spojitým rozdělením, střední 

hodnota, střední kvadratická odchylka (ve hře opět integrál), různé typy rozdělení * to nejjednodušší ze 

základů zpracování měření 3.3 Co je matematická statistika (13. týden) (Statistika je věda o zjišťování, 

zpracování, hodnocení a interpretaci číselných údajů ssloužících k popisu rozsáhlých souborů popř k redukci 

rušivých odchylek způsobených náhodnými činiteli.) * spousta nových názvů s přesnou definicí: pozorování, 

četnosti, statistiky, odhady, modely, parametry, náhodný výběr, třídění, korelace, ... * testy významnosti * 

odhady * prokládání křivek: lineární regrese a metoda nejmenších čtverců 

Výukové metody: Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady Cvičení: teoretické cvičení 

zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího charakteru.  

Metody hodnocení: Přednáška a klasické cvičení. Přístup ke zkoušce viz Informace učitele. Zkouška: písemná a ústní 

část.  

Literatura:  
povinná literatura  
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 MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Brno: VUTIUM, 2006. 281 s. 

Vysokoškolské učebnice. ISBN 80-214-2914-3. info  

doporučená literatura  

 KVASNICA, Jozef. Matematický aparát fyziky. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1997. 383 s. ISBN 80-200-

0603-6. info  

 MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM 

(Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5. info  

F2090 Fyzika pro chemiky II 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Mikulík Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Základní kurz fyziky pro chemiky, druhá část. Kurz je věnován optice, základům kvantové teorie a 

základům fyziky pevných látek. Důraz je kladen na partie potřebné pro studium fyzikální chemie, fyzikálních měřicích 

metod a kvantové chemie. Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům chemie - popsat a vysvětlit vybrané základní 

fyzikální principy - aplikovat tyto principy při studiu fyzikální chemie, fyzikálních měřicích metod a kvantové chemie.  

Osnova:  

 I. Elektromagnetické vlny a optika 

 I.1. Elektromagnetické vlny I.2. Polarizace vlnění I.3. Odraz a lom světla I.4. Optické zobrazení - zrcadla I.5. 

Optické zobrazení - čočky I.6. Soustavy dvou čoček I.7. Základy fyzikální optiky - interference vlnění I.8. 

Interference vln na tenké vrstvě I.9. Difrakce na otvoru I.10. Difrakce na mřížce 

 II. Elementy kvantové fyziky 

 II.1. Kvantový popis světla II.2. Bohrův model atomu II.3. De Broglieho vlny II.4. Základy kvantové 

mechaniky v 1 dimenzi II.5. Základy formální kvantové teorie II.6. Základy kvantové mechaniky ve 3 

dimenzích II.7. Atomy 

 III.Základy fyziky tuhých látek 

 III.1. Vazby v tuhých látkách III.2. Elektrony v kovu III.3. Pásová teorie III.4. Polovodičové prvky III.5. 

Magnetické vlastnosti tuhých látek III.6. Supravodivost 

Výukové metody: přednášky  

Metody hodnocení: písemná zkouška  

Literatura:  

 http://www.rwc.uc.edu/koehler/biophys/text.html  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika : vysokoškolská učebnice obecné fyziky. 

Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000. xxiv, 1198. ISBN 81-7196-213-9-. info  

 SERWAY, Raymond A., Clement J. MOSES a Curt A. MOYER. Modern physics. 2nd ed. Australia: 

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

 KITTEL, Charles. Úvod do fyziky pevných látek : Introduction to solid state physics (Orig.). 1. vyd. Praha: 

Academia, 1985. 598 s. info  

F2091 Fyzika pro chemiky II, seminář 

Vyučující: doc. RNDr. Petr Mikulík Ph.D.  

Rozsah: 0/1. 1 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům - řešit základní úlohy z optiky, kvantové fyziky a 

fyziky pevných látek.  

Osnova:  

 Seminář k přednášce F2090. 

 Osnova shodná s přednáškou. 

Výukové metody: cvičení s aktivní účastí studentů, prezentace připravených řešení zadaných příkladů  

Metody hodnocení: V průběhu semestru se píší 3 testy. Podmínkou k udělění zápočtu je aktivní účast v semináři (70%, 

předvedení zadaných úloh) a odpovídající výsledky testů (50%).  
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Literatura:  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 4, Elektromagnetické vlny - Optika - 

Relativita. 1. vyd. Brno, Praha: Vutium, Prometheus, 2000. ISBN 80-214-1868-0. info  

 HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. Fyzika, část 5, Moderní fyzika. 1. vyd. Brno, Praha: 

Vutium, Prometheus, 2001. ISBN 80-214-1868-0. info  

F2210 Fyzikální praktikum pro nefyzikální obory 

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.  

Rozsah: 0/0/3. 3 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Absolvováním předmětu student získá tyto dovednosti: Měření základních fyzikální veličin 

z mechaniky, termiky, elektřiny a optiky. Vyhodnocení měření včetně zpracování chyb.  

Osnova:  

 1. Úvodní hodina. 2. Infračervené a ultrafialové záření – frontální úloha. 3. Vlastnosti elektrických přístrojů. 4. 

Automatizace měření, měření se systémem ISES. 5. Zpracování měření – frontální úloha. 6. Měření teploty. 7. 

Tepelné vlastnosti vody. 8. Absorpce a emise světla. 9. Vakuum. 10. Vlastnosti kapalin. 11. Magnetismus. 12. 

Zrak. 

Výukové metody: Laboratorní cvičení.  

Metody hodnocení: Podmínkou zápočtu je naměření všech úloh a vedení laboratorního deníku.  

Literatura:  

 PÁNEK, Petr. Úvod do fyzikálních měření. Brno: skripta PřF MU, 2001. info  

 ŠŤASTNÝ, František. Fyzikální praktikum pro posluchače nefyzikálních oborů. 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 

1986. 102 s. info  

F2712 Matematika 2 

Vyučující: Mgr. Pavla Musilová Ph.D.  

Rozsah: 4/3/0. 5 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Předmět je pokračováním Matematiky I, spolu s níž tvoří úvod do základů matematické analýzy, 

lineární algebry a teorie pravděpodobnosti. Je určen studentům bakalářských nefyzikálních a profesních fyzikálních 

programů. Jeho cílem je naučit studenty používat matematické postupy běžné v přírodních vědách, nikoli však jako 

pouhé rutinní procedury, ale s pochopením jejich podstaty. Výklad problematiky je založen spíše na názorném zavádění 

pojmů motivovaném potřebou konkrétního výpočetního aparátu přírodních věd (fyziky, chemie, biologie, věd o  Zemi), 

popř. i geometrie, a na intuitivně pochopitelném vysvětlení vlastností těchto pojmů, než na tradičním schématu definice 

- věta --důkaz. Matematická tvrzení jsou však vždy formulována korektně, s uvedením potřebných předpokladů a pro 

názornost i protipříkladů. Pozornost je věnována rozvíjení znalostí a obecnějším vlastnostem pojmů, bez kterých se 

studium žádné přírodní vědy nemůže obejít: pojem funkce a základní pojmy lineární algebry. Student programů a 

oborů, kde je matematika přímo součástí vědní discipliny samotné, mohou předmět chápat jako průpravu pro 

absolvování nezbytných teoretických matematických disciplin.  

Osnova:  

 4.Lineární algebra podruhé 

 4.1 Vektorové prostory (1. týden) 

 * grupa, okruh, pole 

 * vektorový prostor konečné dimenze: axiomy, lineární závislost a nezávislost, báze, příklady -- matice jako 

vektory 

 * reprezentace vektorů v bázích 

 * vektorové podprostory, součet a průnik podprostorů, doplňky podprostorů, dimenze a báze podprostorů 

 4.2 Lineární zobrazení vektorových prostorů (2. týden) 

 * definice lineárního zobrazení, příklady lineárních zobrazení 

 * reprezentace lineárních zobrazení v bázích 

 * jádro a obraz lineárního zobrazení 
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 * projekce 

 5. Souřadnicové systémy 

 5.1 Kartézská soustava souřadnic z jiného pohledu (3. týden) 

 * kartézské souřadnice v R2 a R3 

 * souřadnicové přímky a roviny 

 * elementární plocha a objem 

 5.2 Křivočaré soustavy souřadnic (3. a 4. týden) 

 * parciální derivace 

 * polární a válcové souřadnice, jejich souřadnicové křivky a plochy, elementární plocha a objem 

 * kulové souřadnice, souřadnicové křivky a plochy, elementární plocha a objem 

 * obecné křivočaré souřadnice, jejich souřadnicové křivky a plochy, elementární plocha a objem 

 6.Lineární algebra naposledy 

 6.1 Skalární součin (5. a 6. týden) 

 * skalární součin 

 * ortonormální báze 

 * ortogonální projekce, metoda nejmenších čtverců z pohledu algebry 

 6.2 Problém vlastních hodnot (7. a 8. týden) 

 * vlastní vektory a vlastní hodnoty lineárních operátorů, diagonalizace, spektrum 

 * ortogonální a symetrické operátory a jejich diagonální tvar 

 * lineární operátory a tenzorové veličiny 

 * linearita v technických aplikacích 

 7.Obyčejné diferenciální rovnice 

 7.1 Rovnice prvního řádu (9. týden) 

 * rovnice se separovanými proměnnými, zákon rozpadu jader, pohlcování rtg záření v látce, řešení rovnic 

 * linearita a exponenciální zákony 

 * lineární rovnice 

 7.2 Lineární rovnice druhého (i vyššího) řádu (9. a 10. týden) 

 * homogenní lineární rovnice s konstantními koeficienty 

 * nehomogenní lineární rovnice, řešení metodou variace konstant 

 * pohybové rovnice jednoduchých soustav, kmity 

 7.3 Soustavy lineárních diferenciálních rovnic (11. týden) 
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 * soustavu rovnic libovolného řádu lze převést na soustavu prvního řádu 

 * soustavy rovnic prvního řádu 

 * soustavy rovnic druhého řádu: kmity soustav s více objekty, příklady z nefyzikálních disciplin 

 8.Zmínka o funkcích více proměnných 

 8.1 Funkce a jejich grafy (12. týden) 

 * funkce dvou a tří proměnných 

 * grafy funkcí dvou proměnných, kvadratické plochy 

 * parciální derivace, řetězové pravidlo pro derivování složených funkcí 

 * úplný diferenciál -- zase linearita 

 * gradient 

 8.2 Diferenciální operátory (13. týden) 

 * vektorové funkce více proměnných, integrální čáry vektorových polí 

 * divergence a rotace vektorového pole, operátor nabla a Laplaceův operátor 

Výukové metody: Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s praktickými příklady Cvičení: teoretické cvičení 

zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh, včetně úloh komplexnějšího 

charakteru,domácí úlohy, testy  

Metody hodnocení: Výuka: přednáška a cvičení Zkouška: písemná (příkady a test) a ústní  

Literatura:  
povinná literatura  

 MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika II pro porozumění i praxi. první. Brno: VUTIUM 

(Vysoké učení technické v Brně), 2012. 697 s. ISBN 978-80-214-4071-5. info  

doporučená literatura  

 KVASNICA, Jozef. Matematický aparát fyziky. 2. opr. vyd. Praha: Academia, 1997. 383 s. ISBN 80-200-

0603-6. info  

 MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: 

VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2. info  

F5351 Základy molekulární biofyziky 

Vyučující: prof. Dr. Jiří Kozelka PhD., prof. RNDr. Jiří Šponer DrSc.  

Rozsah: 2/1. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.  

Cíle předmětu: Tato přednáška zprostředkuje studentům vědomosti o struktuře a funkci biopolymerů. Jelikož 

vlastnosti biopolymerů jsou úzce spjaty se silami, kterými na sebe působí jejich molekuly, je zvláštní pozornost 

věnována fyzikální podstatě mezimolekulárních sil. Důraz je kladem na vztah fyzikálních a chemických vlastností 

biomolekul k jejich struktuře. Pro úspěšné absolvování předmětu musí studenti být schopni - popsat a vysvětlit podstatu 

mezimolekulárních sil - odvodit ze struktury zadané biomolekuly její základní fyzikální a chemické vlastnosti.  

Osnova:  

 Úvod do molekulární biofyziky 

 Mezimolekulární síly 

 Nukleové kyseliny 

 Proteiny 

 Sacharidy 

 Lipidy 
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 Molekulární biofyzika biomembrán 

 Fotosyntéza 

 Vybrané metaloproteiny: struktura a funkce 

Výukové metody: Přednášky doprovázené diskusí.  

Metody hodnocení: Závěrečná ústní zkouška.  

Literatura:  

 VOET, Donald, Judith G. VOET a Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry :life at the molecular 

level. 3rd ed. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2008. xxx, 1099,. ISBN 978-0-470-12930-2. info  

F6342 Základy lékařské biofyziky 

Vyučující: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein CSc.  

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

Cíle předmětu: Předmět seznamuje studenty s přístrojovým vybavením, používaným v lékařství, přičemž důraz je 

kladen na rozeznávání možných rizik (mechanického, elektromagnetického i světelného charakteru, ev. ionizujícího 

záření), která jsou s používáním některých těchto zařízení spojena. Přednášeny jsou zásady bezpečného používání 

těchto přístrojů, a to jak z hlediska pacientů, tak zdravotnického personálu. Za tímto účelem jsou prezentovány fyzikální 

principy vybraných fyziologických procesů (krevní oběh, dýchání, vznik membránových potenciálů) včetně základních 

představ o biofyzice smyslových orgánů. Hlavní cílem kurzu je umožnit studentům - popsat a vysvětlit fyzikální 

principy vybraných fyziologických procesů včetně biofyziky smyslových orgánů - popsat a vysvětlit principy přístrojů 

používaných v lékařství a - aplikovat tuto znalost při rozeznání možných rizik, která jsou spojena s používáním 

lékařských zařízení a při osvojení si zásad bezpečného používání těchto přístrojů.  

Osnova:  

 1. Úvod. Biologické účinky ionizujícího záření. 

 2. Biofyzika kardiovaskulárního a respiračního systému. 

 3. Biofyzikální funkce smyslových receptorů. Biofyzika sluchu. 

 4. Biofyzika zraku. 

 5. Účinky mechanických sil a akustických polí na živé systémy. 

 6. Konvenční rentgenové zobrazovací metody. 

 7. Moderní tomografické metody (CT, MRI). 

 8. Diagnostické metody využívající radionuklidů. 

 9. Metody a přístroje pro léčbu ionizujícím zářením. 

 10. Měření a registrace teploty a tlaku. 

 11. Optické diagnostické přístroje. 

 12. Elektrodiagnostické metody. 

 13. Ultrazvukové zobrazovací a dopplerovské metody. 

 14. Metody a přístroje pro fyzikální léčbu, chirurgii a litotripsi. Přístroje nahrazující funkci orgánů. 

Výukové metody: přednášky  

Metody hodnocení: Zkouška je teoretická, ústní a sestává zpravidla ze dvou otázek. Student musí prokázat zejména 

znalosti týkající biofyzikálních interakcí přístrojů používaných v medicíně.  

Literatura:  
doporučená literatura  

 Lékařská fyzika a informatika :(se zaměřením na zubní lékařství). Edited by Ivo Hrazdira - Aleš Bourek - 

Vojtěch Mornstein. 1. vyd. Brno: Neptun, 2007. 352 s. ISBN 978-80-86850-02-3. info  
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 Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Edited by Ivo Hrazdira - Vojtěch Mornstein. Dotisk 1. vyd. Brno: 

NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 80-902896-1-4. info  

neurčeno  

 Fundamentals of biophysics and medical technology. Edited by Ivo Hrazdira - Vojtěch Mornstein. 1. vyd. 

Brno: Masaryk University, 2007. 317 s. ISBN 978-80-210-4228-5. info  

F7790 Seminář z biofyziky a biofyzikální chemie 

Vyučující: doc. RNDr. Libuše Trnková CSc., Mgr. Ctirad Hofr Ph.D.  

Rozsah: 1/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Cílem předmětu je : - pomocí referátů obdorníků zprostředkovat přehled o aktuálních problémech 

biofyziky a biofyzikální chemie, a o moderních metodách používaných v těchto oborech - umožnit studentům 

bakalářského a magisterského studia biofyziky a biofyzikální chemie prezentovat svoje (často jen předběžné) výsledky, 

navodit diskusi o nich a získat tak zkušenosti s prezentací vědeckých prací  

Osnova:  

 - aktuální témata biofyzikálního a biofyzikálně-chemického výzkumu - referáty hostů, doktorandů a 

pracovníků ÚFKL o vlastních výsledcích Diskuse je stěžejní součástí semináře. Program semináře je 

upřesňován během aktuálního semestru. 

Výukové metody: semináře, diskuse  

Metody hodnocení: Zápočet je udělen za seminární přednášku nebo za 75% účast.  

Literatura:  

 Podle tématu seminární přednášky (According to the seminar topic).  

F8310 Molekulové interakce a jejich úloha v biologii a chemii 

Vyučující: prof. RNDr. Jiří Šponer DrSc. 

Rozsah: 2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Předmětu objasňuje moderní pohled na úlohu molekolových interakcí v chemii a biologii. Bodou 

vysvětleny zákládní molekulové interakce (kovalentní struktura, van der Waalsova interakce, elektrostatické interakce, 

vodíkové vazby, a další možné doplňkové interakce.). Podrobně bude diskutován vliv solvatace a entropie. Bodou 

vysvětleny základní možnosti jejich popisu, tj. klasická aproximace pomocí empirických potenciálů, a plný kvantově-

chemický popis. Budou uvedeny zakladní experimentální techniky (fyzikálně-chemické metody a rentgenostrukturní 

analýza) Vše bude rozsáhle ilustrováno na příkladech, zejméne se bude jednat o moderní poznatky o struktuře, 

dynamice a funkci molekul RNA, s rozsáhlou analýzou funkce ribosomu během syntézy bílkovin. Hlavním cílem 

předmětu je umožnit studentům - popsat a vysvětlit úlohu molekulových interakcí v chemii a biologii (jak v rámci 

klasické aproximace tak v kvantově-chemického popisu) - popsat a vysvětlit základní vztahující se experimenty a 

experimentální techniky.  

Osnova:  

 Úloha molekulových interakci a proč jsou duležité 

 Kovalentní struktura 

 Van der Waalsovy síly 

 Elektrostatické síly 

 Vodíkové vazby 

 Neaditivita interakcí, indukce a charge transfer 

 Empirický potenciál, molekulová mechanika, molekulová dynamika 

 Kvantově-chemický popis 

 báze atomových orbitalů 

 Elektronová korelace 

 fyzikálně chemické metody 

 rentgenostrukturní analýza 
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 vliv solventu a entropie 

 Supramolekulární systémy v chemii 

 Struktura bílkovin 

 Struktura DNA 

 protein-DNA komplexy 

 revoluce v biologii, struktura, dynamika a funkce RNA 

 principy molekulových interakcí v RNA 

 Struktura a funkce velké ribosomální podjednotky 

 Struktura a funkce malé ribosomální podjednotky 

 elongační cyklus ribosomu 

 úloha molekulových interací v voluci ribosomální RNA 

 základní principy funkce biomolekulárních strojů a jak se liší od makroskopických strojů 

Výukové metody: Přednášky s mnoha ilustračními příklady, diskuze, praktické ukázky.  

Metody hodnocení: diskuze, ústní zkouška na kolokvium.  

Literatura:  

 Computational studies of RNA and DNA. Edited by Jiří Šponer - Filip Lankaš. Dordrecht: Springer, 2006. xi, 

636 s. ISBN 1-4020-4794-0. info  

F8401 Bioelektrochemie 2 

Vyučující: RNDr. František Jelen CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům - popsat a vysvětlit adsorpční vlastnosti 

biomakromolekul a redoxní vlastnosti biomakromolekul na elektrodách - aplikovat zákony elektrochemie na 

biomakromolekuly  

Osnova:  

 Principy bioelektrochemie 

 Elektrochemické metody; 

 Aplikace bioelektrochemie na stanovení nukleových kyselin a bílkovin; 

 Nové trendy v elektrochemii nukleových kyselin; 

Výukové metody: přednášky  

Metody hodnocení: 1 písemný test, kolokvium.  

Literatura:  

 HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-

specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond 

electrodes. Analytical Chemistry, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, 

roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700. info  

 HASOŇ, Stanislav, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Two-dimensional condensation of pyrimidine 

oligonucleotides during their self-assemblies at mercury based surfaces. Electrochimica Acta, Amsterdam: 

Elsevier Science, 2008, roč. 53, č. 1, s. 2818 - 2824. ISSN 0013-4686. info  

 VETTERL, Vladimír, Jiří VANĚK, Raimo SILVENNOINEN, Stanislav HASOŇ, Luděk STRAŠÁK, Pavlína 

ČERNOCHOVÁ, Patrik PRACHÁR, Sonia BARTÁKOVÁ, Ema JANČÁŘOVÁ a Stanislava MATALOVÁ. 

Biophysical approaches in dentistry. European Biophysics Journal, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2007, 

roč. 36, č. 2007, s. 168. ISSN 1432-1017. ISSN 0175-7571. info  
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 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Amplified oligonucleotide sensing in microliter volumes containing 

copper ions by solution streaming. Analytical Chemistry, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, 

NW, WAS, 2006, roč. 78/2006, č. 14, s. 5179-5183. ISSN 0003-2700. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Detection of synthetic oligonucleotides by alternating current 

voltammetry at solid amalgam surfaces. Electrochimica Acta, UK: Pergamon, 2006, roč. 51, č. 24, s. 5199-

5205. ISSN 0013-4686. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Microanalysis of oligodeoxynucleotides by cathodic stripping 

voltammetry at amalgam-alloy surfaces in the presence of copper ions. Talanta, Amsterdam: Elsevier Science, 

2006, roč. 69, č. 3, s. 572-580. ISSN 0039-9140. info  

 HASOŇ, Stanislav, František JELEN, Lukáš FOJT a Vladimír VETTERL. Determination of picogram 

quantities of oligodeoxynucleotides by stripping voltammetry at mercury modified graphite electrode surfaces. 

J.Electroanal.Chem., The Netherlands: Elsevier, The Netherlands, 2005, roč. 577, č. 3, s. 263-272. ISSN 0022-

0728. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Application of thin film mercury electrodes and solid amalgam 

electrodes in electrochemical analysis of the nucleic acids components: detection of the two-dimensional phase 

transients of adenosine. Bioelectrochemistry, Elsevier, 2004, roč. 2004, č. 63, s. 37-41. ISSN 1567-5394. info  

 PALEČEK, Emil, Miroslav FOJTA, František JELEN a Vladimír VETTERL. Electrochemical analysis of 

nucleic acids. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2002. 66 s. Encyclopedia of Electrochemistry, Vol.9, p.365. 

ISBN 3-527-30401-0. info  

 HASOŇ, Stanislav, Jakub DVOŘÁK, František JELEN a Vladimír VETTERL. Impedance analysis of DNA 

and DNA-drug interactions on thin mercury film electrodes. Critical Reviews in Analytical Chemistry, Boca 

Raton (Florida, USA): CRC Press, 2002, roč. 32, č. 2, s. 167-179. ISSN 1040-8347. info  

 JELEN, František, Vladimír VETTERL, Petr BĚLUŠA a Stanislav HASOŇ. Adsorptive Stripping Analysis of 

DNA with Admittance Detection. Electroanalysis, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2000, roč. 12, č. 12, 

s. 987-992. ISSN 1040-0397. info  

 BRABEC, Vladimír, Vladimír VETTERL a O. VRÁNA. Electroanalysis of Biomacromolecul. In 

Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel: Birghauser Verlag, 1996. s. 287-359. Experimental 

Techniques in Biolelctrochemistry. ISBN 3-7643-5084-9. info  

 BRABEC, Viktor, Vladimír VETTERL a Oldřich VRÁNA. Electroanalysis of biomacromolecules. In 

Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996. s. 287-359. 

Bioelectrochemistry:Principles and Practice, Vol.3. ISBN 3-7643-5084-9. info  

F8510 Fyzika biopolymerů 

Vyučující: Mgr. Naděžda Špačková Ph.D.  

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

Cíle předmětu: Předmět je zaměřen na popis, vysvětlení a pochopení molekulární struktury, dynamického chování a 

fyzikálních vlastností biopolymerů (především DNA, RNA a proteinů). Hlavním cílem předmětu je umožnit studentům 

- porozumět struktuře a chování biopolymerů - popsat a vysvětlit základní fyzikální vlastnosti biopolymerů, které 

ovlivňují a určují jejich biologickou funkci - aplikovat tyto znalosti na vysvětlení působení vnějších faktorů na 

biopolymery  

Osnova:  

 1. Primární, sekundární a terciární struktura nukleových kyselin 

 2. Primární, sekundární a terciární struktura proteinů 

 3. Nekovalentní interakce v biopolymerech 

 4. Chování biopolymerů v roztoku, interakce s ionty a ligandy 

 5. Interakce biopolymerů s elektromagnetickým zářením, spektroskopické metody 

 6. Difrakční metody, rentgenová krystalografie 
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 7. Optické vlastnosti biopolymerů, lineární a cirkulární dichroismus 

 8. Elektrické vlastnosti biopolymerů 

 9. Magnetické vlastnosti biopolymerů, nukleární magnetická resonance 

 10. Mechanické vlastnosti biopolymerů 

 11. Teoretické studium biopolymerů 

Výukové metody: přednášky, diskuse v hodině  

Metody hodnocení: ústní zkouška na základě vybraných tématických otázek  

Literatura:  

 S. Neidle, Principles of Nucleic Acid Structure, Academic Press , 2007, 302 p., eISBN: 9780080553528  

 A.V. Finkelstein, O. Ptitsyn, Protein Physics : A Course of Lectures, Academic Press, 2002, 375 p., eISBN: 

9780080492186  

 J.N. Israelachvili, Intermolecular and Surface Forces, Academic Press, 2011, 674 p., ISBN: 978-0-12-391927-

4  

F8632 Fyzikální principy přístrojů kolem nás 

Vyučující: doc. RNDr. Zdeněk Bochníček Dr.  

Rozsah: 2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Přednáška je určena zejména studentům učitelství fyziky - výklad je veden způsobem do značné míry 

srozumitelným i pro středoškolského studenta a může být v praxi budoucích učitelů použit. Témata přednášky však 

mohou být zajímavá i pro studenty odborné fyziky i jiných přírodovědných oborů. Absolvováním kurzu student získá 

znalosti o aplikaci základních fyzikálních zákonů v běžných a dobře známých přístrojích.  

Osnova:  

 1. Analogový a digitální záznam zvuku. 2. Magnetický záznam zvuku, obrazu a informace. 3. CD přehrávač. 4. 

Ultrazvuková diagnostika v lékařství, ultrazvuk v průmyslu. 5. Barevná televize. 6. LCD monitory 7. 

Plazmové monitory 8. Xerox 9. Mikrovlnná trouba 

Výukové metody: Přednáška.  

Metody hodnocení: Kolokvium.  

Literatura:  

 SALAVA, T. Přehrávače číslicových zvukových desek systému CD. Praha, 1991. info  

 NAKADZIMA, Ch. a Ch OGAWA. Cifrovyje gramplastinky. Moskva, 1988. info  

 ROZMAN, J. Ultrazvuková technika v lékařství. Brno, 1980. info  

 BURGOV, V. A. Fyzika magnitnoj zvukozapisi. Moskva, 1973. info  

F9070 Experimentální metody biofyziky(a) 

Vyučující: Mgr. Ctirad Hofr Ph.D.  

Rozsah: 2/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem předmětu je umožnit studentům - popsat a vysvětlti techniky nezbytné pro studium struktury a 

funkce biomolekul - aplikovat tyto vědomosti pi studiu DNA a proteinů.  

Osnova:  

 Úvod 

 Separační metody (HPLC) 

 Elektroforéza biopolymerů 

 Flowcytometry 

 Vibrační spektroskopie (IR, Raman, ROA) 

 Faktorová analýza ve spektroskopii 
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 CD and LD spektroskopie 

 Kalorimetri biopolymerů 

 Skenovací mikroskopie 

 Fluorescenční spektroskopie (FRET) 

Výukové metody: přednášky s diskuzí  

Metody hodnocení: Kolokvium.  

Literatura:  

 KODÍČEK, Milan a Vladimír KARPENKO. Biofysikální chemie. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 

2000. 337 s. ISBN 80-7080-273-1. info  

 PROSSER, Václav. Experimentální metody biofyziky. 1. vyd. Praha: Academia, 1989. 712 s. ISBN 80-200-

0059-3. info  

F9402 Bioelektrochemie 1 

Vyučující: RNDr. František Jelen CSc.  

Rozsah: 2/0/0. 1 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.  

Cíle předmětu: Cílem přednášky je umožnit studentům - aplikovat metody elektrochemie na biomakromolekuly 

(nukleové kyseliny, bílkoviny) - popsat a vysvětlit redoxní vlastosti biomakromolekul na elektrodách - popsat a 

vysvětlit adsorpční vlastnosti biomakromolekul.  

Osnova:  

 Principy bioelektrochemie 

 Elektrochemické metody; 

 Aplikace bioelektrochemie na stanovení nukleových kyselin a bílkovin; 

 Nové trendy v elektrochemii nukleových kyselin; 

Výukové metody: přednášky  

Metody hodnocení: závěrečné kolokvium  

Literatura:  

 HASOŇ, Stanislav, Hana PIVOŇKOVÁ, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Label-free sequence-

specific DNA sensing using copper-enhanced anodic stripping of purine bases at boron-doped diamond 

electrodes. Analytical Chemistry, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, NW, WAS, 2008, 

roč. 80/2008, č. 7, s. 2391-2399. ISSN 0003-2700. info  

 HASOŇ, Stanislav, Vladimír VETTERL a Miroslav FOJTA. Two-dimensional condensation of pyrimidine 

oligonucleotides during their self-assemblies at mercury based surfaces. Electrochimica Acta, Amsterdam: 

Elsevier Science, 2008, roč. 53, č. 1, s. 2818 - 2824. ISSN 0013-4686. info  

 AVRANAS, Antonis, Sofia KOURTIDU a Vladimír VETTERL. Adsorption of oligonucleotides A10, A25, 

A50 and A80 at the mercury/electrolyte interface. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 

Aspects, Amsterdam: Elsevier, 2007, roč. 295, March, s. 178-184. ISSN 0927-7765. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Amplified oligonucleotide sensing in microliter volumes containing 

copper ions by solution streaming. Analytical Chemistry, USA: AMER CHEMICAL SOC, 1155 16TH ST, 

NW, WAS, 2006, roč. 78/2006, č. 14, s. 5179-5183. ISSN 0003-2700. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Detection of synthetic oligonucleotides by alternating current 

voltammetry at solid amalgam surfaces. Electrochimica Acta, UK: Pergamon, 2006, roč. 51, č. 24, s. 5199-

5205. ISSN 0013-4686. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Microanalysis of oligodeoxynucleotides by cathodic stripping 

voltammetry at amalgam-alloy surfaces in the presence of copper ions. Talanta, Amsterdam: Elsevier Science, 

2006, roč. 69, č. 3, s. 572-580. ISSN 0039-9140. info  
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 HASOŇ, Stanislav, František JELEN, Lukáš FOJT a Vladimír VETTERL. Determination of picogram 

quantities of oligodeoxynucleotides by stripping voltammetry at mercury modified graphite electrode surfaces. 

J.Electroanal.Chem., The Netherlands: Elsevier, The Netherlands, 2005, roč. 577, č. 3, s. 263-272. ISSN 0022-

0728. info  

 VETTERL, Vladimír a Stanislav HASOŇ. Electrochemical properties of nucleic acid components. In 

Electrochemistry of nucleic acids and proteins. Towards electrochemical sensors for genomics and 

proteomics. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2005. s. 18 - 69, 52 s. Perspectives in Bioanalysis, Vol.1. ISBN 0-

444-52150-X. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Application of thin film mercury electrodes and solid amalgam 

electrodes in electrochemical analysis of the nucleic acids components: detection of the two-dimensional phase 

transients of adenosine. Bioelectrochemistry, Elsevier, 2004, roč. 2004, č. 63, s. 37-41. ISSN 1567-5394. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Detection of phase transients in two-dimensional adlayers of 

adenosine at the solid amalgam electrode surfaces. Journal of Electroanalytical Chemistry, Elsevier, 2004, 

roč. 2004, č. 568, s. 65-77. ISSN 0022-0728. info  

 HASOŇ, Stanislav, Simo-Pekka SIMONAHO, Raimo SILVENNOINEN a Vladimír VETTERL. On the 

adsorption kinetics of phase transients of adenosine at the different carbon electrodes modified with a mercury 

layer. Electrochimica Acta, UK: Pergamon, 2003, roč. 48, č. 1, s. 651-668. ISSN 0013-4686. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Application of carbon electrodes modified with a mercury layer of 

a different thickness for studies of the adsorption and kinetics of phase transients of cytidine. Journal of 

Electroanalytical Chemistry, The Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 536, č. 1, s. 19-35. ISSN 0022-0728. info  

 PALEČEK, Emil, Miroslav FOJTA, František JELEN a Vladimír VETTERL. Electrochemical analysis of 

nucleic acids. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2002. 66 s. Encyclopedia of Electrochemistry, Vol.9, p.365. 

ISBN 3-527-30401-0. info  

 HASOŇ, Stanislav, Jakub DVOŘÁK, František JELEN a Vladimír VETTERL. Impedance analysis of DNA 

and DNA-drug interactions on thin mercury film electrodes. Critical Reviews in Analytical Chemistry, Boca 

Raton (Florida, USA): CRC Press, 2002, roč. 32, č. 2, s. 167-179. ISSN 1040-8347. info  

 HASOŇ, Stanislav, Jakub DVOŘÁK, František JELEN a Vladimír VETTERL. Interaction of DNA with 

echinomycin at the mercury electrode surface as detected by impedance and chronopotentiometric 

measurements. Talanta, Elsevier Science, 2002, roč. 56, č. 5, s. 905-913. ISSN 0039-9140. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. On the formation kinetics of two-dimensional cytidine films. 

Bioelectrochemistry, The Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 57, 1-2, s. 23-32. ISSN 1567-5394. info  

 HASOŇ, Stanislav a Vladimír VETTERL. Two-dimensional condensation of nucleic acid components at 

mercury film and gold electrodes. Bioelectrochemistry, The Netherlands: Elsevier, 2002, roč. 56, 1-2, s. 43-45. 

ISSN 1567-5394. info  

 BARD, Allen J. a Larry R. FAULKNER. Electrochemical methods :fundamentals and applications. 2nd ed. 

New York: John Wiley & Sons, 2001. xxi, 833 s. ISBN 0-471-04372-9. info  

 JELEN, František, Vladimír VETTERL, Petr BĚLUŠA a Stanislav HASOŇ. Adsorptive Stripping Analysis of 

DNA with Admittance Detection. Electroanalysis, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH, 2000, roč. 12, č. 12, 

s. 987-992. ISSN 1040-0397. info  

 VETTERL, Vladimír, František JELEN, Viktor DRAŽAN, Luděk STRAŠÁKA a Stanislav HASOŇ. 

Electrochemical impedance spectroscopy of native and denatured DNA. In DNA Structure and Interaction - 

Gregor Mendel Symposium, Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, 2000. s. 9. info  

 BRETT, Christopher M. A. a Ana Maria Oliviera BRETT. Electroanalysis. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 88 s. ISBN 0-19-854816-8. info  
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 BRABEC, Viktor, Vladimír KLEINWÄCHTER a Vladimír VETTERL. Structure, chemical reactivity and 

electromagnetic properties of nucleic acids. In Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, 

Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1997. s. 1-104. 5. ISBN 3-7643-5296-5. info  

 BRABEC, Viktor, Vladimír VETTERL a Oldřich VRÁNA. Electroanalysis of biomacromolecules. In 

Bioelectrochemistry: Principles and Practice. Basel, Switzerland: Birkhäuser Verlag, 1996. s. 287-359. 

Bioelectrochemistry:Principles and Practice, Vol.3. ISBN 3-7643-5084-9. info  

JAC01 Angličtina pro chemiky I 

Vyučující: Mgr. Daniela Dlabolová  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: sdělit a napsat informace o sobě, svém městě, 

o svém studiu a univerzitě; používat základní odbornou slovní zásobu z oboru chemie; pochopit celkový význam 

jednoduchého autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky; identifikovat v odborném textu specifické 

informace; shrnout jednoduchý chemický text; ovládat jazykové funkce v angličtině: popisovat, klasifikovat a 

srovnávat, počítat, napsat stručný text za použití jazykových funkcí; připravit prezentaci na jednoduché chemické téma 

s využitím základních prezentačních technik; porozumět jednoduchému autentickému mluvenému projevu na odborné 

téma diskutovat o obecných a chemických tématech; aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech  

Osnova:  

 Studium na univerzitě 

 Studium chemie 

 Objev DNA 

 Klasifikace v chemii 

 Vlastnosti materiálů 

 Periodická tabulka prvků 

 Srovnávání prvků 

 Výpočty a měření 

 Plasty 

 Budoucí výzkum 

 Výzkum chřipky 

 Jak popisovat, definovat, dávat příklady 

 Kyseliny, zásady, soli 

Výukové metody: Kurz anglického odborného jazyka; analýza odborného textu (hlavní myšlenka, otázky, porozumění, 

shrnutí), poslechová cvičení, video materiály, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, prezentace před třídou; 

cvičení na použití akademické a chemické slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; psaní ve skupinách; 

domácí úkoly; blended learning (interaktivní osnovy, poslechy, dril v ISu MU).  

Metody hodnocení: Povinná je aktivní práce v kurzu, vypracování domácích úkolů a 80% přítomnost ve výuce. Výuka 

v každém semestru zakončena zápočtem. Podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60%).  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  

 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

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

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. 

ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník : 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. Daniela Dlabolová  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: používat v kontextu rozšířenou odbornou slovní 

zásobu z oboru chemie, rozpoznat synonyma; pochopit význam autentického odborného textu, vyvozovat z textu; 

identifikovat v odborném textu specifické informace, tvořit otázky k textu; písemně shrnout chemický text; ovládat 

jazykové funkce v angličtině: definovat, popsat proces, vysvětlit příčinu a následek připravit prezentaci na chemické 

téma s využitím základních prezentačních technik; porozumět autentickému mluvenému projevu na odborné téma, 

porozumět přednášce, dělat si poznámky; diskutovat o obecných a chemických tématech, argumentovat aplikovat 

vybrané gramatické jevy v odborných kontextech  

Osnova:  

 Vzácné plyny 

 Atom a vazby 

 Sloučeniny 

 Nebezpečné látky 

 Zařízení laboratoře 

 Popis pokusu 

 Definice, chemické reakce 

 Výživa, popis příčiny a následku 

 Globální oteplování 

Výukové metody: Kurz anglického odborného jazyka; analýza odborného textu (hlavní myšlenka, otázky, porozumění, 

shrnutí), poslechová cvičení, video materiály, konverzace a diskuse ve dvojicích a skupinách, prezentace před třídou; 

cvičení na použití akademické a chemické slovní zásoby; aplikace gramatiky v nových kontextech; psaní ve skupinách; 

domácí úkoly; blended learning (interaktivní osnovy, poslechy, dril v ISu MU).  

Metody hodnocení: Povinná je aktivní práce v kurzu, vypracování domácích úkolů a 80% přítomnost ve výuce. Výuka 

v každém semestru zakončena zápočtem. Podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu (60%).  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  
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 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. 

ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info  

 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JAC03 Angličtina pro chemiky III 

Vyučující: Mgr. Daniela Dlabolová  

Rozsah: 0/2. 2 kr. Ukončení: z.  

Cíle předmětu: Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen: porozumět autentickému odbornému textu na 

úrovni B2 ERR porozumět mluvenému projevu na odborné téma na úrovni B2 ERR komunikovat na odborné téma na 

úrovni B2 ERR zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam vyhledat v textu specifické informace 

formulovat hlavní myšlenku textu rozlišit podstatné informace od nepodstatných shrnovat podstatné informace 

informovat o svém studiu a výzkumu popsat slovy chemické vzorce a reakce napsat životopis napsat žádost 

o zaměstnání vést si patřičně u konkurzu popsat proces napsat laboratorní zprávu prezentovat chemická témata 

aplikovat získané jazykové dovednosti na nová odborná témata  

Osnova:  

 Na univerzitě 

 Studium a výzkum 

 Biotechnologie 

 Geneticky modifikované potraviny 

 Restaurování a analytická chemie 

 Anorganické názvosloví 

 Životopis 

 Žádost o zaměstnání 

 Léky 

Výukové metody: semináře odborného anglického jazyka, analýza odborného textu, porozumění čtenému textu, 

poslechová cvičení,porozumění slyšenému textu, diskuse (ve dvojicích, ve skupinách,společná kontrola), vyhledávání 

potřebných informací na Internetu, prezentace  

Metody hodnocení: plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných 

odpovědí, 80% přítomnost ve výuce  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  
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 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. 

ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info  

 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JAC04 Angličtina pro chemiky IV 

Vyučující: Mgr. Daniela Dlabolová  

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  



74 

 

Metody hodnocení: plnění průběžně zadávaných úkolů, písemný zápočtový test - podmínkou je 60% správných 

odpovědí, 80% přítomnost ve výuce  

Literatura:  

 ORESKÁ, Alžbeta. English for chemists. 2. preprac. vyd. v Bratislave: Slovenská technická univerzita v 

Bratislave, 2006. 191 s. ISBN 80-227-2418-1. info  

 WEISE, Karel. Angličtina pro chemiky. Translated by Karel Habersberger. Praha: Státní nakladatelství 

technické literatury, 1988. 293 s. info  

 DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ a Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1. vyd. Brno: 

Masarykova univerzita, 2007. 164 s. ISBN 978-80-210-4241-4. info  

 Science. Edited by Keith Kelly. 1st ed. [Oxford]: Macmillan, 2008. 239 s. ISBN 978-0-230-53506-0. info  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  

 BELL, Douglas. Passport to academic presentations :student's book. 1st pub. Reading: Garnet, 2008. 68 l. 

ISBN 978-1-85964-400-3. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-X. info  

 BLÁHA, Karel. Česko-anglický chemický slovník : Czech-english chemical dictionary. 1. vyd. Praha: SNTL - 

Nakladatelství technické literatury, 1989. 515 s. info  

 Anglicko-český chemický slovník. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 550 s. info  

 Dictionary of chemistry. Edited by John Daintith. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. 602 s. 

ISBN 0-19-860918-3. info  

JA001 Odborná angličtina - zkouška 

Vyučující: Mgr. Daniela Dlabolová  

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/cz/CJV/JA001 

 https://is.muni.cz/auth/el/1431/jaro2012/JA001/index.qwarp 

Výukové metody: písemná a ústní zkouška  

Metody hodnocení: písemný test, ústní zkouška - 60% správných odpovědí  

Literatura:  

 Academic vocabulary in use. Edited by Michael McCarthy - Felicity O'Dell. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. 176 s. ISBN 978-0-521-68939-7. info  
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 Science.Keith Kelly.Macmillan 2008  

 Key words in science & technology :helping learners with real English. Edited by Bill Mascull. 1st ed. 

London: Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210 s. ISBN 0-00-375098-1. info  

 Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. 

ISBN 0-582-40019-8. info  

 DONOVAN, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-

457180-7. info  

 Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info  

 English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989  

 Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000  

 STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: 

J. Wiley, 2006. xxv, 728 s. ISBN 0-471-67950-X. info  

 PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: 

Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info  

 DEAN, Michael a Anna SIKORZYŃSKA. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow: 

Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-X. info  

 CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: Oxford 

University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4. info  

 Essential grammar in use. Edited by Raymond Murphy. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 

2007. xi, s. 12-. ISBN 978-0-521-67543-7. info  

 MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate 

students. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 350 s. ISBN 0-521-43680-X. info  

+Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET 
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E – Personální zabezpečení studijního programu (studijního oboru) – souhrnné údaje 
Vysoká škola Masarykova univerzita 

Součást vysoké školy Přírodovědecká fakulta 

Název studijního programu Chemie 

Název studijního oboru Biofyzikální chemie 

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 20 6 5,5 7 7 2 2 4 - 1 - 

Ústav experimentální biologie 5 1 1 3 3 1 1 - - - - 

Ústav biochemie 3 - - 1 1 2 2 - - - - 

Národní centrum pro výzkum 

biomolekul 

3 1 1 1 1 - - - - 1 - 

CEITEC 3 1 0,35 - - - - - - 2 - 

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 2 1 1 - - - - 1 - - - 

Ústav fyziky kondenzovaných látek 3 1 0,6 1 1 - - - - 1 - 

Ústav fyzikální elektroniky 1 - - 1 1 - - - - - - 

Oddělení centa jazykového 

vzdělávání PřF MU 

1 - - - - - - 1 - -  

LF, Ústav patologické fyziologie 1 - - - - - - - - 1 - 

LF, Biofyzikální ústav 1 1 1 - - - - - - - - 

            

            

            

            

            

CELKEM všechna pracoviště 43 12 10,45 14 14 5 5 6 - 6 - 
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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 Biofyzikální chemie 

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

Přírodovědecká fakulta MU, pod kterou patří všechny ústavy (chemie, experimentální biologie, biochemie, fyziky kondenzovaných látek, fyzikální elektroniky a Centrum pro 

výzkum toxických látek v prostředí a Národní centrum pro výzkum biomolekul) podílející se na výuce v oboru Biofyzikální chemie je v současné době mimo jiné nositelem 

projektů OP VK: 

1. „Inovace biochemických bakalářských programů Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro potřeby moderní společnostiCZ.1.07/2.2.00/15.0233“ 
(období řešení 1/2011 – 12/2013, řešitel Ústav biochemie). Hlavním záměrem tohoto projektu je komplexní inovace bakalářských studijních programů Biochemie na 

PřF MU, jež se rovněž částečně dotkne i oboru Zdravotní laborant LF MU. Výsledkem by měl být flexibilnější a kreativnější absolvent lépe uplatnitelný na trhu 

práce. Inovace by měla zahrnout jak kvalitativní stránku dotčených studijních programů - inovaci stávajících a zavedení nových předmětů, zvyšování laboratorní 

zručnosti i počítačové, informační i jazykové gramotnosti absolventů, uplatnění moderních didaktických přístupů a zavádění modularizace studia s cílem vychovat 

absolventy připravené pro konkrétní uplatnění v praxi; tak i stránku kvantitativní - zvyšováni počtu jejich absolventů. Studenti v rámci projektu také získají možnost 

kontaktu s průmyslovými partnery orientovanými na oblast jejich studia, což posílí jejich sebevědomí i motivaci k dalšímu profesnímu rozvoji. Pozornost bude 

rovněž věnována studentům středních škol jako potenciálním uchazečům o studium uvedených programů. Partnery projektu bez finanční účasti budou firmy ANF 

Data s.r.o. a BioVendor - Laboratorní medicína a.s. 

2.  „BiochemNet - Vytvoření sítě pro podporu spolupráce biomedicínských pracovišť a zvýšení uplatnitelnosti absolventů biochemických oborů v praxi 

CZ.1.07/2.4.00/31.0133“ (období řešení 7/2012-6/2014, řešitel Ústav biochemie). Cílem projektu je vytvořit a podporovat síť efektivní spolupráce biomedicínských 

pracovišť akademické i aplikační sféry s ohledem na konkrétní potřeby praxe směřující ke zvýšení odborné kvalifikace a profesní úspěšnosti absolventů vysokých 

škol. Projek otevře cílovým skupinám studentů a akademických pracovníků biochemických a molekulárně-biologických oborů Masarykovy univerzity, VUT Brno, 

VFÚ Brno a Palackého univerzity řadu nových možností odborné spolupráce. Projekt povede k přípravě absolventů v souladu s aktuální poptávkou, zvýší jejich 

schopnost mezioborové spolupráce a pomůže při orientaci v komerční sféře. Výsledkem vytvořené sítě pracovišť bude koordinace požadavků praxe a přípravy 

studentů vysokých škol, růst jejich přímé uplatnitelnosti a současně zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. 

3.  „Centrum experimentální biomedicíny CZ.1.07/2.3.00/20.0183“ (období řešení 8/2012-6/2015, řešitel Ústav experimentální biologie). Náplní projektu je 

vytvoření Centra experimentální biomedicíny (CEB), které v sobě soustředí výzkumné týmy, jejichž vědecké aktivity jsou úzce provázány se základním i 

aplikovaným biomedicínským výzkumem ? konkrétně s oblastmi experimentální onkologie, lékařské mikrobiologie a klinické genetiky. 3 klíčové aktivity projektu 

proto budou zaměřeny na internacionalizaci, personální rozvoj a podporu vědecké činnosti těchto týmů, další 3 klíčové aktivity jsou edukační a jejich náplní je 

nadstandardní cílené vzdělávání. Hlavním výstupem projektu bude CEB tvořené výzkumníky a studenty s kvalitním interdisciplinárním vzděláním v příslušných 

oblastech biomedicíny, kteří se orientují i v problematice přesahů prováděného výzkumu (bioetika, právo, duševní vlastnictví). CEB bude mít vybudovány i silné 

mezinárodní vazby a týmy budou proškoleny také v oblasti soft skills, což zvýší efektivitu výzkumné činnosti i konkurenceschopnost zejména absolventů 

magisterského a doktorského studia na trhu práce. 

4. „Inovace mezioborového studia přírodních věd a inženýrství CZ.1.07/2.2.00/28.0250“ (období řešení 1/2012-12/2014, řešitel Ústav fyziky kondenzovaných 

látek). Hlavní aktivitou projektu bude inovace studijních oborů v oblasti přírodních věd a inženýrství s důrazem na nové trendy v oblasti VaV a komerčního sektoru 

směřující k excelenci studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Projekt systémově řeší aktuální potřeby vědecko-výzkumných institucí, firem a 

nově vznikajících výzkumných center, zejména pak projektu CEITEC. Nástroje pro realizaci tohoto projektu jsou voleny s ohledem na potřeby v oblastech 

nanotechnologií, pokročilých materiálů a informačních technologií směřující k lepšímu uplatnění studentů ve vědecké či komerční praxi. Součástí inovativního 

procesu je vytvoření modulárního systému vyučovaných předmětů pro studenty různých oborů studia inovovaných v rámci tohoto projektu, zajištění přístupu 
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studentů ke špičkovému vybavení spolu s koncepční výukou práce s těmito technologiemi a také zajištění dostupnosti nejnovějších poznatků VaV a trendů v 

komerční sféře formou přístupu do celosvětových databází včetně výuky vyhledávání a práce s těmito zdroji informací. Systémový přístup zasahující do všech 

stupňů vysokoškolského vzdělávání podporuje vyhledávání a práci s talentovanými studenty, jejich soustavnou profilaci zkušenými pedagogickými a výzkumnými 

pracovníky a systematické budování znalostní databáze nutné pro dosažení excelentních výstupů vzdělávacího procesu. Během realizace budou do inovace zapojení 

také partneři z komerčního sektoru a zahraniční výzkumné instituce garantující inovaci studijních oborů.  

5. „Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostupnosti do bakalářského studia CZ.1.07/2.1.00/32.0061“ (období řešení 7/2012-6/2014, řešitel Ústav chemie). 

Obor konzervování a restaurování je v ČR pouze na čtyřech vysokých školách, Akademii výtvarného umění v Praze, Vysoké škole chemickotechnologické v Praze, 

Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Výběr partnera vyplynul z několika měsíčního vyjednávání s těmito 

subjekty. Masarykova univerzita svým rozsahem vědních disciplín umožňuje perspektivně verzi bakalářského studia, které bude mít potřebnou garanci chemicko-

technologické části profese (obor Chemie konzervování – restaurování na Přírodovědecké fakultě MU) a rozvoj poznání humanitní a společensko-vědní části oboru 

(Seminář dějin umění a Ústav archeologie a muzeologie na Filozofické fakultě MU). Přínos partnerství bude v aktivní účasti na inovaci školních vzdělávacích 

programů VOŠ, tj. Konzervování a restaurování keramiky, Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby, Konzervování a restaurování 

malířských a dekorativních technik (v podobě analýzy stávajících ŠVP VOŠ, proškolení pedagogického sboru a zkvalitnění vzdělávání studentů již v průběhu 

projektu) a návrzích na řešení navazujícího bakalářského studia se zajištěním prostupnosti vyššího odborného vzdělávání do vysokoškolského v souladu s českým 

kvalifikačním rámcem. 

6. „Partnerství a sítě pro spolupráci v experimentální biologii CZ.1.07/2.4.00/31.0155“ (období řešení 1/2013-12/2014, řešitel Ústav experimentální biologie). 

Hlavním cílem projektu je vytvoření funkční sítě spolupracujících institucí a týmů ve čtyřech základních oblastech experimentální biologie - v experimentální 

mikrobiologii,v experimentální biologii rostlin, v experimentální biologii živočichů a v experimentální biologii člověka. Koordinačním pracovištěm bude Ústav 

experimentální biologie PřF MU, jehož pracovní týmy pokrývají všechny uvedené výzkumné oblasti, a ke spolupráci budou přizvány další externí subjekty 

zabývající se experimentální biologií, zejména z brněnského regionu (další vysoké školy, ústavy AV ČR, resortní výzkumné ústavy, soukromé výzkumné a 

biotechnologické firmy). Spolupráce bude pokrývat jednak společné výzkumné projekty, jednak spolupráci v oblasti absolventských prací (školitelství,konzultace a 

oponování pracovníky externích subjektů) a rovněž navazování,resp. rozvíjení spolupráce na mezinárodní úrovni (krátkodobé stáže na zahraničních pracovištích a 

reciproké pobyty zahraničních expertů v ČR).Významným aspektem, který propojí studenty ÚEB s jejich budoucími školiteli a zaměstnavateli, budou stáže a 

exkurze na spolupracujících externích pracovištích. Nedílnou součástí zkvalitnění spolupráce institucí a týmů bude i zvyšování úrovně tzv. měkkých dovedností u 

pracovníků ÚEB i externích subjektů (jazykové kompetence, prezentační, pedagogické, manažerské a pokročilé odborné dovednosti). Celkovým výstupem projektu 

tedy bude funkční síť spolupracujících subjektů a partnerských týmů zaměřená na experimentální biologii; hlavním komunikačním nástrojem této sítě bude 

informační webový portál, který bude propojovat a zastřešovat všechny klíčové aktivity projektu a na němž budou dostupné všechny potřebné informace a materiály 

(adresáře a kontakty na spolupracující týmy, společné projekty, aktuální témata závěrečných prací,databáze školitelů/oponentů, nabídky studijních pobytů a 

pracovních příležitostí).  

7.  „Reforma a rozvoj výuky Biofyziky pro potřeby 21. století CZ.1.07/2.2.00/15.0215“ (období řešení 1/2011-12/2013, řešitel Ústav fyziky kondenzovaných látek). 

Biofyzika, věda na rozhraní biologie, fyziky a chemie, pociťuje víc než jiné disciplíny rychlý vývoj experimentálních a teoretických metod. Technickému pokroku je 

nutno přizpůsobit i výuku Biofyziky na MU. Náš projekt spočívá na dvou pilířích: 1. Vybudování týmu Biofyzikální Laboratoře jako experimentálního centra a silné 

vědomostní základny, která bude studentům k dispozici coby poradna a která bude udržovat kontakty s biofyzikálními laboratořemi EU; do těchto kontaktů zapojíme 

i naše studenty, představující hlavní cílovou skupinu projektu. 2. Reforma studijního plánu, zavedení nových předmětů a inovace stávajících kurzů, za účasti 

mimobrněnských a zahraničních odborníků. Kontakty s laboratořemi EU a účast zahraničních docentů hodláme udržet i po uplynutí projektu pomocí 

spolupracovních programů EU. Absolventi Biofyziky na MU tak budou moci pokrýt poptávku po odbornících ve výzkumných laboratořích, biotechnologických 

ústavech a lékařských institucích, očekávanou v příštích letech.  

8. „Spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a Karolinska Institutet, Stockholm na poli biomedicíny CZ.1.07/2.3.00/20.0180“ (období řešení 7/2012-6/2015, 

řešitel Ústav experimentální biologie). Cílem projektu je navázat trvalou vazbu mezi pracovišti Masarykovy univerzity, a celosvětově uznávanou univerzitou 

Karolinska Institutet (KI) ve Stockholmu. Projekt tak povede k transferu znalostí a technologií v obolasti biomedicínského výzkum (konkrétně studium mechanismů 

podstaty nádorových onemocnění) z KI na pracoviště Masarykovy inuverzity. KI patří mezi nejlepší evropské univerzity, v oblasti medicíny a biomedicíny je 
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nejlepší univerzitou mimo USA (2010 Acad. Ranking of World Univs). Cíle projektu dosáhneme a) dlouhodobým hostováním vědců z KI na MU, b) zajištěním toho, 

že špičkoví pracovníci z KI povedou doktorandy z MU, kteří stráví významnou část svého studia na KI (~ 18 měsíců na studenta) a c) navázáním společných 

vědeckých projektů mezi MU a KI. Navrhovaný projekt má zajistit implementaci nejnovějších vědeckých poznatků, metod a stylu práce z KI na MU, a navázání 

pevných osobních vazeb, které umožní pokračování nadstandartních kontaktů mezi oběma univerzitami v budoucnu.  

 

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

http://www.muni.cz/sci/313010/projects Ústav chemie 

http://www.muni.cz/sci/316000/projects Národní centrum pro výzkum biomolekul 

http://www.muni.cz/sci/313050/projects Ústav biochemie 

http://www.muni.cz/sci/314010/projects Ústav experimentální biologie 

http://www.muni.cz/sci/312030/projects Ústav fyzikální elektroniky 

http://www.muni.cz/sci/312040/projects Ústav teoretické fyziky a astrofyziky 

http://www.muni.cz/sci/312020/projects Ústav fyziky kondenzovaných látek 

 

PřF MU je nositelem dalších projektů podporovaných GAČR a MŠMT, jejichž příklady jsou uvedeny níže. 

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 
 

Ústav chemie Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro 

genomiku, proteomiku a biomedicínu (LC06035) 

C 3/2006-12/2011 

Ústav chemie Inovace vzdělávání v chemii na PřF MU (CZ.1.07/2.2.00/07.0436) C 5/2009-4/2012 

Ústav chemie Využití rozšířených elektrochemických metod ke studiu elektrochemických a 

bioelektrochemických procesů na mezifázi elektroda/elektrolyt (OC 174) 

C 1/2007-4/2009 

Ústav chemie Inovace laboratoře pro praktickou výuku optických metod využitelných v 

přírodovědných oborech (FRVS/194/2010) 

FRVŠ 1/2010-12/2010 

Ústav chemie Posílení a zkvalitnění tvůrčí činnosti studentů PřF v biologických a chemických 

oborech (MUNI/A/1059/2009) 

MU 1/2010-12/2012 

Ústav chemie Analýza a aplikace plazmatických procesů pro přípravu tenkých vrstev amorfních 

chalkogenidů (GA13-05082S) 

B 2/2013-12/2015 

Ústav chemie Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 

(MUNI/A/0875/2012) 

MU 1/2013-12/2013 

Ústav chemie Chemická a elektrochemická analýza purinových derivátů (LH13053) C 3/2013-12/2015 

Ústav biochemie Nanobiotechnologie a biosensory při studiu biointerakcí - zpřístupnění moderní 

technologie odborníkům v biologii (CZ.1.07/2.3.00/09.0167) 

C 10/2009-9/2012 

Ústav biochemie Moderní metody biochemického výzkumu (MUNI/A/0977/2009) MU 1/2010-12/2012 

Národní centrum pro výzkum biomolekul Inovace výuky metod nukleární magnetické rezonance pro chemické a biochemické 

obory (FRVS/1370/2012) 

FRVŠ 1/2012-12/2012 

Národní centrum pro výzkum biomolekul Kompaktní školicí centrum strukturní biologie a biomolekulární chemie 

(CZ.1.07/2.3.00/09.0137) 

C 9/2009-8/2012 

 

http://www.muni.cz/sci/313010/projects
http://www.muni.cz/sci/316000/projects
http://www.muni.cz/sci/313050/projects
http://www.muni.cz/sci/314010/projects
http://www.muni.cz/sci/312030/projects
http://www.muni.cz/sci/312040/projects
http://www.muni.cz/sci/312020/projects
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Stanovisko vysoké školy k výsledkům vnitřního hodnocení kvality 

studijního programu 
Masarykova univerzita se zabývá interním hodnocením kvality na třech úrovních: 

1) Na úrovni instituce – zjišťování, motivace a očekávání nastupujících studentů, obecná studentská a 

zaměstnanecká anketa, výzkum čerstvých absolventů a výzkum absolventů po určité době v praxi; ale 

také evaluace fakult vedením MU 

2) Na úrovni hodnocení kvality studijních oborů – zpracování sebehodnotící zprávy oboru, její posouzení 

externími hodnotiteli z řad akademických pracovníků, studentů nebo absolventů oboru a 

potencionálních zaměstnavatelů a vyvození závěrů a doporučení pro obor na základě společné debaty  

3) Na úrovni předmětů – předmětové ankety 

Sebehodnotící zpráva studijního oboru shrnuje nejen statistické údaje, ale také kvalitativní posouzení 

následujících oblastí: informace o studijním oboru (vzdělávací cíle, výstupy z učení, struktura oboru, 

konkurenceschopnost oboru), studenti (posouzení počtu uchazečů, studentů, absolventů a neúspěšných studentů), 

personální zabezpečení oboru (včetně posouzení práce s výsledky předmětové ankety), vnější vztahy (včetně 

mezinárodního rozměru oboru) a závěrečné shrnutí formou SWOT analýzy a nástinu strategie oboru do 

budoucna. 

 

Vyjádření garanta oboru k výsledkům vnitřního hodnocení kvality studijního oboru
1
 

Základní údaje o oboru 

Název studijního oboru: Biofyzikální chemie 

Kód oboru: 1407R010 Typ studia: prezenční 

Forma studia: bakalářská Titul: Bc 

Standardní doba studia: 3 roky Vyučovací jazyk: čeština 

Fakulta: Přírodovědecká Akreditace do: 30.6.2014 

Zpracoval (jméno, funkce): Libuše Trnková, garant Datum zpracování: 11.11.2013 

 

 

a) Popište ve stručnosti historii a tradici oboru na univerzitě (fakultě). 

Obor Biofyzikální chemie (BFCH) byl na PřF MU akreditován 11. 5. 2010, první studenti nastoupili ke 

studiu v roce 2011/2012. V současné době studuje v 1. a 2. ročníku 21 studentů. V historii MU nebyl 

tento bakalářský obor nikdy akreditován a jeho otevření bylo iniciováno zájmem studentů o fyzikální 

chemii se zaměřením na biologii. 
b) Uveďte, jak struktura a zaměření oboru reflektuje nejnovější vývoj v rámci dané oblasti/vědní disciplíny 

(např. z hlediska návaznosti na praxi). 

Současné vědecké bádání smývá rozdíly mezi jednotlivými striktně kategorizovanými disciplínami. 

Největší úspěch ve vědě a výzkumu dosahují týmy s interdisciplinárním zaměřením. Struktura a 

zaměření oboru zcela reflektuje nejnovější vývoj v rámci přírodních věd a široce pokrývá požadavky na 

praxi, která přesahuje její rámec i do oblasti medicínské, farmaceutické a biotechnologické. Podstatné 

je, že studentům tohoto oboru se dostává širších znalostí fyzikální chemie v kombinaci se základními 

znalostmi zejména z oboru buněčné a molekulární biologie. 

                                                           
1
 Jednotlivé body vyjádření garanta vychází ze sebehodnotící zprávy oboru. Doporučený rozsah vyjádření je do 2 

stran. 
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c) Popište průběh minulých akreditací (od doby vzniku oboru) – záznamy o doporučeních, omezeních, 

podmínkách apod. a vyjádřete se k jejich naplnění. 

Bakalářský obor Biofyzikální chemie byl akreditován pouze jednou, v roce 2010. 
d) Nastiňte strategii rozvoje oboru do budoucna. 

Do budoucna bychom chtěli studijní bakalářský obor Biofyzikální chemie rozvíjet směrem k 

intenzivnímu a kreativnímu vzdělávání studentů se zájmem o aplikaci fyzikální chemie v biologické 

praxi. Naši strategii rozvoje oboru do budoucna lze charakterizovat v plnění několika bodů: 

i.  zaměřit pozornost na střední školy s propagací fyzikální chemie a její využití ve výzkumu, 

ii. posílit zájem studentů o interdisciplinaritu (spojení chemie, fyziky a biologie), 

iii. zapojit studenty i v bakalářském stupni do výzkumu (samostatné projekty), 
iv. získat pro pedagogickou práci více zkušených i mladých a perspektivních vysokoškolských učitelů. 

Vítáni jsou ti, kteří dovedou skloubit vědecký výzkum s pedagogickou činností a kteří studentům 

nabídnou atraktivní zapojení do vědeckého bádání, 
v. žádat o akreditaci pro navazující magisterské studium biofyzikální chemie. 
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