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HARMONOGRAM ZÁPISŮ - 2019/2020 

 

16. 7. 2019  9.00 hod. Životní prostředí a zdraví 

     Aplikovaná biochemie  
     Bioinformatika  
 
   10.30 hod. Biochemie 
         
 

   12.00 hod. Chemie  
     Chemie a technologie materiálů pro konzervování - restaurování 

 
    
   13.30 hod. Fyzická geografie  
     Geoinformatika a regionální rozvoj  
     Geoinformatika a trvalá udržitelnost  
     Geografická kartografie a geoinformatika  
     Sociální geografie  
 
     Geografie a kartografie se zaměř. na vzděl. + Anglický jazyk 
     Geografie a kartografie se zaměř. na vzděl. + Historie 
     Geografie a kartografie se zaměř. na vzděl. + Český jazyk 
     Geografie a kartografie se zaměř. na vzděl. + Informatika  
                             Geografie a kartografie se zaměř. na vzděl. + Speciální pedagogika 
 

 

17. 7. 2019  9.00 hod.  Geologie  

     Aplikovaná a environmentální geologie  
     Antropologie  
 
 
   10.30 hod. Fyzika  
     Astrofyzika  
     Biofyzika  
     Fyzika-nanotechnologie  
 
   12.00 hod. Matematika + Ekonomie  
     Finanční a pojistná matematika  
     Modelování a výpočty  
     Obecná matematika  
     Statistika a analýza dat  
 
   13.30 hod. Biomedicínská bioinformatika  
     Epidemiologie a modelování  

 

 

 

 

 



 

18. 7. 2019  9.00 hod. Experimentální biologie rostlin  

     Experimentální biologie živočichů  
     Mikrobiologie  
     Biologie člověka  
     Molekulární biologie a genetika  
 
   10.30 hod. Lékařská genetika a molekulární diagnostika  
     Ekologická a evoluční biologie  
 
 
 
   12.00 hod. Chemie se zaměř. na vzděl. + Biologie 
     Chemie se zaměř. na vzděl. + Matematika 
     Chemie se zaměř. na vzděl. + Geografie a kartografie  
 
     Fyzika se zaměř. na vzděl. + Matematika 
     Fyzika se zaměř. na vzděl. + Tělesná výchova 
 Fyzika se zaměř. na vzděl. + Chemie  

  

   13.30 hod. Biologie se zaměř. na vzděl. + Informatika 
     Biologie se zaměř. na vzděl. + Fyzika 
     Biologie se zaměř. na vzděl. + Matematika 
     Biologie se zaměř. na vzděl. + Geografie a kartografie  
       

     Matematika se zaměř. na vzděl. + Anglický jazyk 
     Matematika se zaměř. na vzděl. + Český jazyk 
     Matematika se zaměř. na vzděl. + Informatika 
      Matematika se zaměř. na vzděl. + Tělesná výchova 
     Matematika se zaměř. na vzděl. + Hudební výchova 
     Matematika se zaměř. na vzděl. + Výtvarná výchova 
     Matematika se zaměř. na vzděl. + Speciální pedagogika 
     Matematika se zaměř. na vzděl. + Geografie a kartografie  


