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Aplikovaná chemie
 Přijímací zkouška z chemie v rozsahu 

znalostí odpovídajících výuce na gymnáziu. 

 Uchazeč může být přijat bez přijímací 
zkoušky za předpokladu, že počet uchazečů 
nepřevýší kapacitní možnosti programu za 
podmínky dobrého prospěchu v 
profilujících předmětech. Principiálně se 
jedná o průměrný prospěch za dobu studia 
v profilujících předmětech ne horším než 2. 

Nanomateriálová chemie
 Přijímací zkouška z chemie v rozsahu 

znalostí odpovídajících výuce na gymnáziu. 
Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: 

 1. možnost: průměr klasifikace z chemie 
menší nebo roven 2,00; 

 2. možnost: úspěšný řešitel krajského kola 
chemické olympiády; 

 3. možnost: účast v krajském kole 
SOČ/Badatel v oboru chemie

 4. možnost: úspěšný řešitel 
korespondenčních seminářů KSICHT, 
VIBuCh; nebo oborových soutěží Mladý 
chemik, Chemiklání.





- nanočástice kovů a jejich sloučenin pro 

aplikace v katalýze a fotokatalýze

- příprava, toxicita a biologické účinky 

nanočástic stříbra, zlata a mědi

- příprava a aplikace kompozitních materiálů 

pro obalové technologie

- rheologie materiálů

- počítačové modelování  (studium interakcí 

látek s biologickými membránami)

- studium struktury, dynamiky a vlastností 

proteinů a nukleových kyselin

- teoretická studia nukleových kyselin
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Nanomateriály pro bioaplikace

doc. RNDr. Aleš Panáček, Ph.D.

- Bioaplikace nanomateriálů

- Toxicita nanomateriálů

- Antimikrobiální nanomateriály

Chemické databáze

doc. RNDr. Karel Berka, Ph.D.

- Vývoj databázových systémů pro 

chemii (bioaplikace, výuka chemie)

- Biologické membrány a počítačový 

návrh léčiv

Molekulové modelování nukleových kyselin

doc. RNDr. Petr Jurečka, Ph.D.

- Interakce DNA s nízkomolekulárními látkami

- Vliv prostředí na konfiguraci nukleových kyselin

Nanomateriály pro katalýzu

doc. RNDr. Robert Prucek, Ph.D.

- Heterogenní katalýza

- Fotokatalýza

- Optické senzory

Mechanické vlastnosti materiálů

Prof. Lubomír Lapčík, Ph.D.

- Kompozitní materiály pro aplikace 

v obalových technologiích

- Rheologie práškových materiálů

prof. RNDr. Libor Kvítek, CSc.

vedoucí Katedry fyzikální chemie



VÍCE INFORMACÍ NA FCH.UPOL.CZ

nebo telefonicky či mailem

Mgr. Zuzana Cuberková

sekretářka katedry

Tel. 585634756

E-mail: 

zuzana.Cuberkova@upol.cz

Mgr. Alexandra Rancová

poradkyně pro studium

Tel. 585634425

E-mail: 

alexandra.rancova@upol.cz


