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•  připravujeme odborníky pro úspěšnou kariéru v široké škále profesí

• rozvíjíme šedesátiletou tradici vysokoškolského vzdělávání ve městě

•  jsme jedinou univerzitou v Pardubickém kraji

•  trvale přispíváme k rozvoji vzdělanosti a vědeckého poznání 

•  nabízíme bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy ve sto třiceti 
oborech

•  pěstujeme univerzální šíři vědních disciplín - přírodní, technické, společenské, 
zdravotnické i umělecké 

•  vytváříme mezinárodní tvůrčí prostředí - jsme aktivní součástí evropského vysoko-
školského vzdělávacího a výzkumného prostoru 
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Katedra biologických a biochemických věd 
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Speciální chemicko-biologické obory na Univerzitě Pardubice

Klinická biologie a chemie

Tříletý bakalářský studijní obor je akreditován Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy České republiky.

Cílem studjního oboru je poskytnout studentům interdisciplinární vzdělání 
a přípravu pro práci v analytických laboratořích nemocnic, hygienických stanic, 
veterinárních ústavů, zařízeních pro výrobu biopreparátů a léčiv, v krimina-
listických ústavech, v soukromých analytických laboratořích, ve výzkumných 
ústavech, laboratořích Akademie věd a v dalších institucích provádějících 
analýzy biologických materiálů při testování různých látek, léků a reagencií. 
Vedle teoretické přípravy je kladen důraz na získání praktických dovedností, 
a to nejen v rámci laboratorních cvičení, ale i absolvováním odborné praxe na 
specializovaných pracovištích, která se mohou stát jejich potenciálním místem 
zaměstnání.

Absolvent bakalářského studia Klinická biologie a chemie

•   je orientován na různé laboratorní činnosti zejména v analytických labora-
tořích

•  jeho profilujícím odborným zaměřením jsou klinická biochemie a analytic-
ká chemie

•  ovládá zásady správného odběru vzorku a činnosti spojené se zpraco-
váním, uchováním a analýzou vzorků biologických materiálů různými 
metodami a činnosti spojené s obsluhou laboratorní techniky, výpočetní 
techniky a zpracováním dat

•  nemá statut samostatného zdravotnického pracovníka, který ale lze získat 
absolvováním specializačního kurzu pořádaného Institutem postgraduální-
ho vzdělávání ve zdravotnictví

Možnosti uplatnění absolventů

•  v oblasti tzv. laboratorní medicíny, tj. v laboratořích poliklinik, hygienických 
a transfúzních stanic, veterinárních ústavů, kriminalistických ústavů, v zaří-
zeních pro výrobu biopreparátů a léčiv, ve výzkumných ústavech a soukro-
mých laboratořích

•  v oblasti přípravy a výroby primárních reagencií pro diagnostické soupravy, 
ověřování jejich kvality

• ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu
•  v oblasti instrumentální analýzy v oboru toxikologie, analýzy životního 

prostředí, v oblasti bioanalytické chemie

Studijní plán

Ročník Teoretické předměty Laboratoře

I. Biologie 
Matematika I 
Obecná a anorganická chemie I
Základy informačních technologií 
Anatomie 
Fyzika 
Latina 
Organická chemie 

Laboratoř obecné a anorganické chemie I
Praktika z anatomie
Laboratoř z fyziky

II. Anglický/Německý jazyk
Analytická chemie
Histologie
Základy fyzikální chemie
Organická chemie II
Instrumentální metody analytické
Fyziologie a patologická fyziologie
Biochemie obecná

Optické mikroskopické metody ve zdravotnictví
Laboratoř z analytické chemie
Laboratoř z histologie
Laboratoř z fyzikální chemie I
Laboratoř z organické chemie
Laboratoř z instrumentálních metod analytických
Laboratoř z fyziologie a patologické fyziologie
Laboratoř z biochemie

III. Základy lékařské genetiky
Klinická biochemie
Fyziologie a patologická fyziologie
Imunologie
Mikrobiologie
Toxikologie
Ekonomika a management

Laboratoř základů lékařské genetiky
Laboratoř z klinické biochemie
Laboratoř z fyziologie a patologické fyziologie II
Laboratoř z mikrobiologie I
Laboratorní metody v imunologii
Laboratoř z mikrobiologie II
Laboratorní informační systém
Odborná praxe

Předměty státní závěrečné zkoušky (bakalářské)

Předměty povinné  • Obecná a klinická biochemie
• Analytická chemie a instrumentální metody analytické

Předměty povinně volitelné
  •  Imunologie a vyšetřovací metody v imunologii
  •  Mikrobiologie
  •  Fyziologie a patologická fyziologie

Podmínky přijetí ke studiu

Termíny podání přihlášek ke studiu, přijímacích řízení a další nezbytné informa-
ce naleznete na www stránkách Fakulty chemicko-technologické (http://www.
upce.cz/studium/pro-uchazece.html). Případné dotazy můžete vznést na studij-
ním oddělení fakulty (http://www.upce.cz/studium/kontakty/stud-odd.html).


