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INFORMACE O FAKULTÌ
Fakulta chemicko-technologická, historicky nejstarší fakulta Univerzity Par-
dubice, je fakultou s šedesátiletou tradicí a vysokým kreditem v Èeské repub-
lice i zahranièí. Vyspìla ve významné centrum výuky chemie a technické che-
mie, materiálového in�enýrství, chemických technologií, farmakochemie, bio-
logicko-chemických oborù, mana�erských a øídících procesù. Studenti dok-
torského studia se mohou podílet na øešení výzkumných projektù, získávat
zkušenosti na zahranièních vysokých školách a vìdeckých konferencích.

Vìdecká èinnost fakulty je zamìøena jak na základní, tak aplikovaný výzkum.
Fakulta se mù�e pochlubit mnohými unikátními projekty realizovanými ve spo-
lupráci s prùmyslem, rozsáhlou publikaèní èinností, ka�doroèním poøádáním
øady vìdeckých konferencí, vìdeckými školami, mezinárodními projekty a vý-
znamnými osobnostmi, které pùsobily a pùsobí na její pùdì. Svými vìdec-
ko-výzkumnými aktivitami si fakulta a její pracovištì trvale udr�ují vysoké reno-
mé v mezinárodní akademické a vìdecké obci. Absolventi fakulty jsou �ádaný-
mi odborníky v chemických, farmaceutických, potravináøských, textilních, poly-
grafických, papírenských, døevozpracujících a dalších prùmyslových a ob-
chodních spoleènostech, èeských i s mezinárodní úèastí. Øada z nich pùsobí
ve výzkumných ústavech a vzdìlávacích institucích.
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SEZNAM OTEVÍRANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMÙ A OBORÙ

Studijní program/obor Forma Titul R OPP U/P

B1605 Ekologie a ochrana �ivotního prostøedí
Management ochrany �ivotního prostøedí P Bc. 3 100 165/127

B2830 Farmakochemie a medicinální materiály
Farmakochemie a medicinální materiály P Bc. 3 150 178/150

B2829 Anorganické a polymerní materiály
Anorganické materiály P Bc. 3 30 2/0

Polymerní materiály a kompozity P Bc. 3 30 4/0

B2802 Chemie a technická chemie
Chemie a technická chemie P, K Bc. 3 250 152/119

B2901 Chemie a technologie potravin
Hodnocení a analýza potravin P Bc. 3 100 118/94

B3441 Polygrafie
Polygrafie P, K Bc. 3 50 89/45

B2831 Povrchová ochrana stavebních a konstrukèních materiálù
Povrchová ochrana stavebních
a konstrukèních materiálù

P Bc. 3 25 13/10

B3912 Speciální chemicko-biologické obory
Klinická biologie a chemie P, K Bc. 3 200 258/217

Zdravotní laborant P Bc. 3 100 114/99

B2807 Chemické a procesní in�enýrství
Ekonomika a management chemických a
potravináøských podnikù

P Bc. 3 70 71/57

N1407 Chemie
Analytická chemie P Ing. 2 15 29/15

Anorganická a bioanorganická chemie P Ing. 2 10 3/3

Organická chemie P Ing. 2 10 4/4

Technická fyzikální chemie P Ing. 2 10 5/5

N2807 Chemické a procesní in�enýrství
Ekonomika a management chemických a
potravináøských podnikù

P Ing. 2 20 23/20

Chemické in�enýrství P Ing. 2 5 1/1

In�enýrství �ivotního prostøedí P Ing. 2 5 3/3

Ochrana �ivotního prostøedí P Ing. 2 20 17/17

N2808 Chemie a technologie materiálù
Anorganická technologie P Ing. 2 10 15/10

Chemie a technologie papíru
a celulózových materiálù

P Ing. 2 5 7/5

Materiálové in�enýrství P Ing. 2 10 4/4

Organické povlaky a nátìrové hmoty P Ing. 2 10 5/5
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Technologie organických specialit P Ing. 2 10 1/1

Technologie výroby a zpracování
polymerù

P Ing. 2 10 7/7

Teorie a technologie výbušin P Ing. 2 6 7/6

Vlákna a textilní chemie P Ing. 2 5 -/-

N2901 Chemie a technologie potravin
Hodnocení a analýza potravin P Ing. 2 25 38/25

N3441 Polygrafie
Polygrafie P, K Ing. 2 15 7/7

N3912 Speciální chemicko-biologické obory
Analýza biologických materiálù P Mgr. 2 40 49/40

P1418 Anorganická chemie
Anorganická chemie P, K Ph.D. 4 ** 6/6

P1421 Organická chemie
Organická chemie P, K Ph.D. 4 ** 7/6

P1419 Analytická chemie
Analytická chemie P, K Ph.D. 4 ** 8/7

P1420 Fyzikální chemie
Fyzikální chemie P, K Ph.D. 4 ** 8/8

P2832 Chemie a chemické technologie
Anorganická technologie P, K Ph.D. 4 ** 6/6

Organická technologie P, K Ph.D. 4 ** 7/5

P2833 Chemie a technologie materiálù
Chemie a technologie anorganických
materiálù

P, K Ph.D. 4 ** 4/4

Povrchové in�enýrství P, K Ph.D. 4 ** 7/7

Technologie makromolekulárních látek P, K Ph.D. 4 ** 10/9

P2807 Chemické a procesní in�enýrství
Øízení a ekonomika podniku P, K Ph.D. 3 ** 5/5

P2837 Chemické a procesní in�enýrství
Enviromentální in�enýrství P, K Ph.D. 4 ** 2/2

Chemické in�enýrství P, K Ph.D. 4 ** 1/1

** odhad poètu pøijímaných závisí na kapacitì školícího pracovištì a poètu ucha-
zeèù

R = standardní doba studia v rocích, OPP = odhad poètu pøijímaných pro akade-
mický rok 2010/2011, U/P = pomìr celkového poètu uchazeèù k poètu pøijatých
pro akademický rok 2009/2010 k datu zpracování, P = prezenèní forma studia, K =
kombinovaná forma studia, Bc. = bakaláø, Ing. = in�enýr, Mgr. = magistr, Ph.D. =
doktor
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DÙLE�ITÁ DATA

Den otevøených dveøí: 12. 1. 2010

Budova FChT, Studentská 573, Pardubice – univerzitní kampus
Program: pøedstavení fakulty a všeobecné informace o studiu, prohlídka vybraných
kateder/ústavù fakulty, pro zájemce budou k dispozici informaèní letáky, pøihlášky
ke studiu pouze na vy�ádání

Uzávìrka pøihlášek:
– pro bakaláøské programy
– pro navazující magisterské programy
– pro doktorské programy

31. 3. 2010
30. 7. 2010
30. 4. 2010

Pøípravný kurz z chemie:
– termíny konání 23. 1. – 27. 2. 2010

Pøijímací zkoušky:
– do bakaláøských programù
– do navazujících magisterských programù
– do doktorských programù

21. 6. – 25. 6. 2010
14. 9. – 16. 9. 2010
25. 5. 2010
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JAK SE PØIHLÁSIT KE STUDIU?

Termín pro podání pøihlášky:
– pro bakaláøské studium:
– pro navazující magisterské studium:
– pro doktorské studium:

31. 3. 2010
31. 7. 2010
30. 4. 2010

Forma pøihlášky: písemnì/elektronicky

Adresa pro zaslání písemné pøihlášky,
popøípadì adresy na poštovní poukázce:

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická
Oddìlení pro agendu studijní
a vìdeckovýzkumnou
Studentská 95, 532 10 Pardubice 2

Administrativní poplatek: 500,– Kè

Název úètu adresáta: Univerzita Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice

Název penì�ního ústavu: KB Pardubice

Èíslo úètu: 37030561/0100

Variabilní symbol: 3920

Konstantní symbol: pro platbu slo�enkou – 379
pro bezhotovostní platbu – 308

Specifický symbol: oborové èíslo uchazeèe
(pouze pro e-pøihlášku)

Pøihlášku ke studiu lze podat:
1. elektronickou formou

E-pøihláška je zveøejnìna na adrese http://eprihlaska.upce.cz. Poplatek ve
výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební poukázkou (vý-
hradnì slo�enkou typu A). Specifickým symbolem platby u e-pøihlášky je
oborové èíslo uchazeèe vygenerované pøi podání e-pøihlášky. Registraci
e-pøihlášky lze po pøijetí platby následnì na stejné internetové adrese
zkontrolovat.

2. na standardním formuláøi „Pøihláška ke studiu na vysoké škole v ÈR”
(tiskopis SEVT)
Na vy�ádání je zasílají studijní oddìlení jednotlivých fakult. Lze je rovnì�
získat pøi dnech otevøených dveøí, které fakulty pro zájemce o studium
poøádají.
Poplatek ve výši 500,– Kè se hradí bankovním pøevodem nebo platební po-
ukázkou (výhradnì slo�enkou typu A). Specifickým symbolem platby papí-
rové pøihlášky je rodné èíslo uchazeèe.
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U obou typù pøihlášek je platbu tøeba poukázat na úèet Univerzity Pardubice,
Komerèní banka è. ú. 37030561/0100
variabilní symbol 3920
konstantní symbol 379 pro slo�enku,

308 pro bezhotovostní pøevod
specifický symbol oborové èíslo uchazeèe pro e-pøihlášku

rodné èíslo uchazeèe pro papírovou pøihlášku
pøevodová pošta Pardubice 530 02

PØIJÍMACÍ ØÍZENÍ

Termín pøijímacích zkoušek:
– pro bakaláøské studium:
– pro navazující magisterské studium:
– pro doktorské studium:

21. – 25. 6. 2010
14. – 16. 9. 2010
25. 5. 2010

Kritéria a podmínky pøijetí:
Bakaláøské studium: ukonèené úplné støední nebo úplné støední odborné vzdìlání

Magisterské studium: ukonèené bakaláøské studium

Doktorské studium: ukonèené magisterské studium

Organizace zkoušek:
Bakaláøské studium: bez pøijímacích zkoušek
Magisterské studium: písemné testy
Doktorské studium: ústní pohovor

Obsah zkoušek:
Bakaláøské studium: bez pøijímacích zkoušek
Magisterské studium: v rozsahu bakaláøské zkoušky
Doktorské studium: v rozsahu státní závìreèné zkoušky

VYROZUMÌNÍ O PØIJETÍ
Podle § 50 odst. 5 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì
a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), rozhodnutí musí být
vyhotoveno písemnì do 30 dnù od ovìøení podmínek pro pøijetí ke studiu,
musí obsahovat odùvodnìní a pouèení o mo�nosti podat �ádost o pøezkou-
mání a musí být uchazeèi doruèeno do vlastních rukou.

PØEZKUMNÉ ØÍZENÍ
Podle § 50 odst. 7 zákona è. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmìnì
a doplnìní dalších zákonù (zákon o vysokých školách), ve znìní pozdìjších
pøedpisù, mù�e nepøijatý uchazeè nebo jeho zástupce, kterému udìlil plnou
moc, ve lhùtì 30 dnù ode dne doruèení písemného rozhodnutí dìkana, podat
�ádost o pøezkoumání rozhodnutí, která se podává dìkanovi fakulty.
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PODROBNÉ INFORMACE O JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH
PROGRAMECH A OBORECH

Studijní program: B2829 Anorganické a polymerní
materiály

Studijní obor: 2808R023 Anorganické materiály
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 30

Poèet uchazeèù 2009/2010: 2

Poèet pøijatých 2009/2010: –

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Pøíprava støedního managementu a støednì-technických pracovníkù pro che-
mické firmy orientované na jedné stranì na velkotoná�ní anorganické tech-
nologie a na druhé stranì na produkci malotoná�ních anorganických specialit
vy�aduje interdisciplinární pøípravu s akcentem na praktické formy výuky.
Vedle základních znalostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analy-
tická) jsou po�adovány znalosti a dovednosti základù nauky o anorganických
materiálech (keramické a stavební materiály, nanomateriály, kovy a slitiny,
polovodièe, skla, atp.), a také základní znalosti metod jejich zkoumání a cha-
rakterizace. Dùraz je kladen rovnì� na znalosti vyu�ívání výpoèetní techniky,
chemických informaèních systémù, procesù a zaøízení chemického prùmyslu
a na znalosti podnikové ekonomiky a managementu. Nedílnou souèástí pøí-
pravy je také rozvíjení komunikaèních dovedností, problematika jednání s lid-
mi a také jazyková pøíprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnìní absolventa:
Profesní profil absolventa je dán získáním základních chemických znalostí
a dovedností týkajících se perspektivních anorganických materiálù, zvládnu-
tím instrumentálních metod jejich hodnocení a charakterizace a dále zvládnu-
tím problematiky chemické a materiálové informatiky.

Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání v oblasti anorganických
materiálù, jejich výrob, vlastností a jejich metod zkoumání a charakterizace.
Skloubením technického a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného
o adekvátní úroveò poèítaèové erudice, znalosti informaèních systémù, jazy-
kové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností a vedení lidí, získají kvalifi-
kaèní pøedpoklady pro výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního ma-
nagementu.

Absolventi bakaláøského studijního programu naleznou uplatnìní jako kvalifi-
kovaní odborní a techniètí pracovníci pøi øízení a kontrole chemických a fyzi-
kálních procesù ve firmách podnikajících v oblasti anorganických materiálù
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a specialit. Absolvent specializace je odborník jeho� základní vzdìlání che-
mické, matematické a fyzikální je rozšíøeno zejména o znalosti v oblasti anor-
ganických keramických, skelných a kovových materiálù, nanomateriálù a po-
lovodièù, a také o znalosti metod zkoumání a charakterizace tìchto materiá-
lù. Kromì výzkumu, vývoje a výroby anorganických materiálù naleznou ab-
solventi uplatnìní i v nechemických závodech, zejména v odvìtví elektro-
techniky, strojírenství, sdìlovací techniky, jaderné techniky, apod. Absolventi
jsou rovnì� schopni samostatné rešeršní a administrativní èinnosti.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. – 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: B2829 Anorganické a polymerní
materiály

Studijní obor: 2808R024 Polymerní materiály
a kompozity

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 30

Poèet uchazeèù 2009/2010: 4

Poèet pøijatých 2009/2010: –

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Pøíprava støedního managementu a støednì-technických pracovníkù pro che-
mické a zpracovatelské obory a obory rùzných odvìtví, které aplikují poly-
merní a kompozitní materiály, vy�aduje do jisté míry interdisciplinární pøípra-
vu. Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické,
analytické a fyzikální chemie jsou po�adovány znalosti a dovednosti z oblasti
vyu�ívání výpoèetní techniky, z oblasti mìøicí techniky a chemického
in�enýrství a z ekonomiky a managementu chemických podnikù. Nedílnou
souèástí pøípravy je rovnì� rozvíjení komunikaèních dovedností a problema-
tika jednání s lidmi. Významnou souèástí vzdìlávání je také jazyková pøípra-
va formou pøednášek v anglickém jazyce.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením základních
chemických disciplín a odborného technického zamìøení na polymerní mate-
riály a kompozity, doplnìného o adekvátní úroveò ekonomicko-mana�erské-
ho vzdìlání, poèítaèovou gramotnost, jazykovou pøípravu, rozvoj komunikaè-
ních dovedností. Získají tak kvalifikaèní pøedpoklady pro výkon øady funkcí
a èinností na úrovni støedního managementu. Zamìøení a skladba pøedmìtù
studijního oboru umo�òuje rychlou pøizpùsobivost mìnícím se potøebám
a po�adavkùm praxe a snadnou pøípadnou rekvalifikaci, uplatnìní i v malých
a støedních podnicích øady rùzných odvìtví, zejména tìch, které jsou zamì-
øeny na výrobu, zpracování a aplikaci polymerù a kompozitních materiálù,
všude tam, kde jsou vy�adovány všestranné technické a ekonomic-
ko-mana�erské znalosti a dovednosti.

Funkce a èinnosti na úrovni støedního managementu a technických pracovní-
kù zejména v podnicích chemického prùmyslu, prùmyslu výroby, zpracování
a zejména aplikací polymerních materiálù a kompozitù, a to jak ve výrobních,
tak v marketingových, obchodních a rùzných obslu�ných útvarech. Široká
škála uplatnìní zahrnuje podniky velké, støední i malé a z hlediska odborného
zamìøení podniky nejen chemické a podniky zamìøené na zpracování plastù,

Fakulta chemicko-technologická

29



ale i podniky strojírenského, stavebního, ko�edìlného, papírenského, elek-
trotechnického prùmyslu, podniky vyrábìjící spotøební zbo�í, apod.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. – 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: B1605 Ekologie a ochrana �ivotního
prostøedí

Studijní obor: 1604R014 Management ochrany
�ivotního prostøedí

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 100

Poèet uchazeèù 2009/2010: 165

Poèet pøijatých 2009/2010: 127

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Pøedkládaný bakaláøský studijní program si klade dva cíle:

1. Pøípravu posluchaèù ke studiu v navazujících magisterských studijních
programech, a to zejména chemických, chemicko-technologických, le-
gislativnì-správních a environmentálních oborù.

2. Poskytnout vzdìlání, umo�òující uplatnìní v praxi na místech støedního
managementu v oblasti státní správy a technických pracovníkù pro firmy
a spoleènosti podnikající v chemickém prùmyslu a v oblasti ochrany �ivot-
ního prostøedí.

O tom, který z výše uvedených cílù bude dominantní, rozhodují sami poslu-
chaèi po 1. roèníku studia výbìrem z nabídky povinnì volitelných pøedmìtù –
buï si volí pøedmìty, rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více
orientují na pøedmìty, které je pøipravují pro uplatnìní v praxi ji� po absolvo-
vání bakaláøského stupnì studia, pøípadnì pøedmìty ekonomicko-mana�er-
ské. Univerzálnost studijního programu umo�òuje široké uplatnìní absolven-
tù pøi ochranì prostøedí v prùmyslových podnicích i v malých soukromých fir-
mách, ve státní správì, na výzkumných pracovištích, v kontrolních laborato-
øích a na místech, kde jsou vy�adovány všestranné chemické, technické a e-
konomicko-mana�erské znalosti a dovednosti a rychlá pøizpùsobivost.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent bakaláøského studijního oboru je plnohodnotnì vzdìlaným bakalá-
øem chemie, pøièem� jeho vzdìlání je specializováno do oblasti ochrany
a tvorby �ivotního prostøedí, a to zejména do oblasti legislativy a øízení. Jeho
znalosti a dovednosti pokrývají problematiku mo�ných dopadù chemických
látek ve všech sférách lidské èinnosti. Má dostateèný pøehled i o problemati-
ce zacházení s chemickými látkami (naøízení REACH), o procesech typu
IPPC a EIA, problematice odpadového hospodáøství, ochranì pøírody a kraji-
ny, jako� i o dalších slo�kách �ivotního prostøedí, a to vèetnì znalostí právní
úpravy této problematiky. Doká�e tak zhodnotit a posoudit dopady lidské èin-
nosti na jednotlivé slo�ky �ivotního prostøedí vèetnì právních dùsledkù. Proto



je dùraz té� polo�en na orientaci v souèasných informaèních systémech v ob-
lasti �ivotního prostøedí a souvisejících oborù.

Absolvent mù�e zastávat odpovìdná místa spojená s problematikou tvorby
a ochrany �ivotního prostøedí na jednotlivých úrovních státní správy v oblasti
�ivotního prostøedí, a to vèetnì povìøených obcí vykonávajících své pùsob-
nosti v oblasti �ivotního prostøedí, avšak takté� v prùmyslových podnicích.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. – 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: B2830 Farmakochemie a medicinální
materiály

Studijní obor: 2801R021 Farmakochemie
a medicinální materiály

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 150

Poèet uchazeèù 2009/2010: 178

Poèet pøijatých 2009/2010: 150

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Pøíprava støedního managementu a støednì-technických pracovníkù pro far-
maceutické a chemické firmy malotoná�ních specialit vy�aduje interdiscipli-
nární pøípravu s akcentem na praktické formy výuky. Vedle základních zna-
lostí chemie (anorganická, organická, fyzikální, analytická) jsou po�adovány
znalosti a dovednosti základù bioorganické chemie, biochemie, farmakoche-
mie a základù nauky o materiálech pou�ívaných v medicínì. Dále je to zna-
lost vyu�ívání výpoèetní techniky, chemických a farmaceutických informaè-
ních systémù, procesù a zaøízení farmaceutického prùmyslu a z ekonomiky
a managementu. Nedílnou souèástí jejich pøípravy je rovnì� rozvíjení komu-
nikaèních dovedností a schopnosti v jednání s lidmi. Významnou souèástí
vzdìlávání je také jazyková pøíprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnìní absolventa:
Znaèný dùraz je kladen na získání chemických znalostí a dovedností týkají-
cích se farmaceutických substancí a speciálních materiálù urèených pro me-
dicinální aplikace. Znalost analytické chemie, vèetnì instrumentálních metod
analytických a znalosti zpùsobù hodnocení a charakterizace medicinálních
materiálù. Zvládnutí problematiky procesù a aparátù farmaceutického prù-
myslu, chemické a farmaceutické informatiky – tímto je dán urèitý profesní
profil absolventa. Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání v oblasti
farmaceutických výrob a materiálù urèených pro aplikace v medicínì. Sklou-
bením technického a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o a-
dekvátní úroveò poèítaèové erudice, znalosti informaèních systémù, jazyko-
vé pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností a vedení lidí, získají kvalifi-
kaèní pøedpoklady pro výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního
managementu.

Absolventi bakaláøského studijního programu naleznou uplatnìní jako kvalifi-
kovaní odborní a techniètí pracovníci pøi øízení a kontrole chemických a fyzi-
kálních procesù ve farmaceutických firmách a spoleènostech podnikajících
v oblasti chemických malotoná�ních specialit. Kromì výzkumu, vývoje a vý-
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roby farmaceutických substancí a lékových forem naleznou uplatnìní i v ob-
lasti speciálních anorganických i organických polymerních materiálù urèe-
ných pro aplikace v medicínì. Absolvent je rovnì� schopen samostatné re-
šeršní a administrativní èinnosti spojené s dokumentací v oblasti výzkumu
a vývoje nových léèiv a materiálù urèených pro medicinální aplikace.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. – 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: B2802 Chemie a technická chemie
Studijní obor: 2802R011 Chemie a technická chemie
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 350

Poèet uchazeèù 2009/2010: 152

Poèet pøijatých 2009/2010: 119

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Tøíleté studium bakaláøského studijního programu Chemie a technická che-
mie ve studijním oboru Chemie a technická chemie si klade dva základní cíle:

1. Pøípravu posluchaèù ke studiu v navazujících magisterských studijních
programech a to zejména chemických, materiálových a chemicko-techno-
logických oborù.

2. Poskytnutí vzdìlání, umo�òující uplatnìní v praxi na místech støedního ma-
nagementu a technických pracovníkù pro výrobny zejména chemického,
farmaceutického a potravináøského prùmyslu.

Pøíprava zahrnuje vzdìlávání v následujících oblastech: základy obecné,
anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie; procesy a zaøízení
chemického, farmaceutického a potravináøského prùmyslu; øízení technolo-
gických procesù; ekonomika a management podnikù a výrobních procesù
v chemických a pøíbuzných oborech; adekvátní úroveò poèítaèové gramot-
nosti, práce s databázemi a práce s Internetem; jazyková pøíprava v jazyce
anglickém.

O tom, který z výše uvedených cílù bude dominantní, rozhodují sami poslu-
chaèi po 1. roè. studia výbìrem z nabídky povinnì volitelných pøedmìtù – buï
si volí pøedmìty, rozvíjející základy chemických disciplín, nebo se více orien-
tují na pøedmìty, které je pøipravují pro uplatnìní v praxi ji� po absolvování
bakaláøského stupnì studia, pøípadnì pøedmìty ekonomicko-mana�erské.
Absolventùm tohoto studijního programu je nabízeno pokraèování v navazu-
jících magisterských programech Chemie, Chemie a technologie materiálù
a Chemické a procesní in�enýrství.
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Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností
a vedení lidí, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady pro výkon øady funkcí
a èinností na úrovni støedního managementu. Univerzálnost studijního oboru
umo�òuje rychlou pøizpùsobivost na mìnící se potøeby a po�adavky praxe
a snadnou pøípadnou rekvalif ikaci, uplatnìní i v malých a støedních
podnicích, kdy jsou vy�adovány všestranné technické a ekonomic-
ko-mana�erské znalosti a dovednosti.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním bu-
dou pøijati bez pøijímacích zkoušek. Na základì výsledkù støedoškolského stu-
dia bude sestaven poøadník a pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nejlep-
ších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù. Poøadník bude
sestaven na základì studijního prùmìru, stanoveného ze známek na výroè-
ních vysvìdèeních 1.-3. roèníku a pololetním vysvìdèení 4. roèníku støední
školy. Pøi pøijímacím øízení se také pøihlí�í k úèasti a výsledkùm chemické nebo
matematické olympiády.
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Studijní program: B2901 Chemie a technologie potravin
Studijní obor: 2901R003 Hodnocení a analýza potravin
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 100

Poèet uchazeèù 2009/2010: 118

Poèet pøijatých 2009/2010 94

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Tøíleté studium bakaláøského studijního programu Chemie a technologie po-
travin oboru Hodnocení a analýza potravin pøedstavuje pøípravu støedního
managementu a støednì-technických pracovníkù pro potravináøské provozy,
jedná se o interdisciplinární pøípravu s dùrazem na praktické formy výuky.
Vedle základních znalostí z matematiky, obecné, anorganické, organické,
analytické a fyzikální chemie, biologie, obecné mikrobiologie a biochemie
jsou po�adovány znalosti a dovednosti z oblasti vyu�ívání výpoèetní techni-
ky, z chemického in�enýrství a z ekonomiky a managementu chemických
a potravináøských podnikù. Významnou souèástí vzdìlávání je také jazyková
pøíprava v anglickém jazyce. Absolventi tohoto oboru mohou pokraèovat ve
studiu navazujícího magisterského programu Chemie a technologie potravin
oboru Hodnocení a analýza potravin.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností
a vedení lidí, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady pro výkon øady funkcí
a èinností na úrovni støedního managementu. Univerzálnost studijního oboru
umo�òuje rychlou pøizpùsobivost na mìnící se potøeby a po�adavky praxe
a snadnou pøípadnou rekvalif ikaci, uplatnìní i v malých a støedních
podnicích, kdy jsou vy�adovány všestranné technické a ekonomic-
ko-mana�erské znalosti a dovednosti.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Na základì výsledkù støedoškolského studia
bude sestaven poøadník a pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nejlepších
do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù. Poøadník bude se-
staven na základì studijního prùmìru, stanoveného ze známek na výroèních
vysvìdèeních 1.-3. roèníku a pololetním vysvìdèení 4. roèníku støední školy.
Pøi pøijímacím øízení se také pøihlí�í k úèasti a výsledkùm chemické nebo
matematické olympiády.
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Studijní program: B3441 Polygrafie
Studijní obor: 3441R001 Polygrafie
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 50

Poèet uchazeèù 2009/2010: 89

Poèet pøijatých 2009/2010: 45

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Ve tøíletém bakaláøském studijním programu Polygrafie oboru Polygrafie se
posluchaè seznámí se základními znalostmi v oboru s dùrazem na technolo-
gii polygrafických výrob v celém rozsahu tiskových technik (ofset, sítotisk,
hlubotisk, beztlaký tisk a digitální tisk), výrobních technologií tiskových barev
a lakù a potiskovaných substrátù. V oblasti pøedtiskových operací a informati-
ky bude pracovat s moderními programovými produkty pro zpracování obrazu
a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunikace. V rámci
studia získá i základy podnikové ekonomiky, finanèního øízení a marketingu.
Absolventi tohoto oboru mohou pokraèovat ve studiu navazujícího
magisterského programu Polygrafie oboru Polygrafie.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent získá teoretické i praktické znalosti polygrafických technik a tech-
nologií, polygrafického in�enýrství, pøípravy a vlastností polygrafických mate-
riálù, výpoèetní techniky se zamìøením na vyu�ití poèítaèù pro pøedtiskové
operace a elektronické publikování, v øízení polygrafických výrob a v zákla-
dech podnikové ekonomiky a managementu. Dùraz je kladen na praktické
znalosti oboru, laboratoøe oboru a provozní laboratoøe, znalost cizích jazykù.
Bakaláøi polygrafie tedy najdou uplatnìní v tiskárnách jako technologové vý-
roby, jako vedoucí pracovníci v DTP studiích a reklamních agenturách, zá-
stupci dodavatelských firem v oboru polygrafie, vedoucí techniètí redaktoøi ve
vydavatelstvích a nakladatelstvích i jako samostatní podnikatelé v oboru
polygrafie.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného programu/oboru:
Do tøíletého bakaláøského studijního programu Polygrafie budou uchazeèi
s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním pøijati bez pøijí-
macích zkoušek. Na základì výsledkù støedoškolského studia bude sestaven
poøadník a pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nejlepších do stanoveného
maximálního poètu pøijímaných studentù. Poøadník bude sestaven na základì
studijního prùmìru, stanoveného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. –
3. roèníku a pololetním vysvìdèení 4. roèníku støední školy. Pøi pøijímacím øíze-
ní se také pøihlí�í k úèasti a výsledkùm chemické nebo matematické olympiády.
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Studijní program: B2831 Povrchová ochrana stavebních
a konstrukèních materiálù

Studijní obor: 2808R025 Povrchová ochrana
stavebních a konstrukèních materiálù

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 30

Poèet uchazeèù 2009/2010: 13

Poèet pøijatých 2009/2010: 10

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Pøíprava budoucích odborníkù pro pozice støedního managementu a technic-
kých pracovníkù pro firmy zabývající se výrobou a zpracováním stavebních
a konstrukèních materiálù a specialit vy�aduje interdisciplinární pøípravu
s akcentem na nauku o materiálech. Vedle základních znalostí chemie (anor-
ganická, organická, fyzikální, analytická) jsou po�adovány znalosti a doved-
nosti základù chemie a fyziky keramických, polymerních, kovových a skel-
ných materiálù s dùrazem na jejich vyu�ití pro konstrukce a stavební hmoty.
Dále jsou to znalosti vyu�ívání výpoèetní techniky, pøíprava prezentací a pro-
jektù. Další oblastí vzdìlávání je ekonomika a management s ohledem na po-
tøeby prùmyslu. Nedílnou souèástí pøípravy je rovnì� rozvíjení
komunikaèních dovedností a problematika jednání s lidmi. Významnou
souèástí vzdìlávání je také jazyková pøíprava v anglickém jazyce.

Profil a uplatnìní absolventa:
Znaèný dùraz je kladen na získání chemických a fyzikálních znalostí a doved-
ností týkajících se materiálù a jejich vlastností z oblasti konstrukcí a staveb-
ních hmot. Znalost charakterizace materiálù, vèetnì instrumentálních metod
a znalosti zpùsobù hodnocení kvality. Zvládnutí problematiky procesù a apa-
rátù ve výrobì a zpracování stavebních hmot. Znalost toxikologických, ekolo-
gických a bezpeènostních rizik ve vztahu k chemickým látkám i technologiím
výroby.

Studenti získají perspektivní interdisciplinární vzdìlání v oblasti materiálù ur-
èených pro aplikace ve stavebnictví. Skloubením technického a ekonomic-
ko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèítaèové eru-
dice, znalosti informaèních systémù, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaè-
ních dovedností a vedení lidí, získají kvalifikaèní pøedpoklady pro výkon øady
funkcí a èinností na úrovni støedního managementu.

Absolventi bakaláøského studijního programu naleznou uplatnìní jako kvalifi-
kovaní odborní a techniètí pracovníci pøi øízení a kontrole procesù ve výrobì
zpracování stavebních materiálù. Do této kategorie spadají firmy zabývající
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se výrobou bì�ných stavebních materiálù, ale i výrobci a zpracovatelé skla,
polymerních, kovových a kompozitních materiálù, jako i firmy zabývající se
povrchovou úpravou materiálù a výrobou nátìrových hmot. Absolvent je rov-
nì� schopen samostatné rešeršní a administrativní èinnosti spojené s doku-
mentací v oblasti vývoje nových èi modifikovaných materiálù. Vzhledem
k osvojení syntetického a technického myšlení mù�e absolvent po krátkém
zapracování nalézt uplatnìní i v jiných technických oborech.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. - 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: B3912 Speciální chemicko-biologické
obory

Studijní obor: 3901R017 Klinická biologie a chemie
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 200

Poèet uchazeèù 2009/2010: 258

Poèet pøijatých 2009/2010: 217

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
uchazeèi s úplným støedním nebo úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek

Charakteristika oboru:
Cílem je poskytnout studentùm interdisciplinární vzdìlání pro práci v klinic-
kých laboratoøích nemocnic, laboratoøích hygienických stanic, veterinárních
ústavù, zaøízení pro výrobu a kontrolu biopreparátù a léèiv, výzkumných ústa-
vù a dalších institucí provádìjících rùznì zamìøené analýzy biologických ma-
teriálù. Kromì klasických chemických oborù, jako je obecná, anorganická, or-
ganická, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i pøedmìty jako napø.
matematika, fyzika, biologie, základy anatomie a histologie, genetika,
mikrobiologie a imunologie, toxikologie.

Velká pozornost je vìnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziolo-
gie a patologické fyziologie vèetnì hematologie. Nezbytnou souèástí je labo-
ratorní informaèní systém. Vedle teoretické pøípravy je také kladen dùraz na
získání praktických dovedností v laboratorních cvièeních a bìhem odborné
praxe.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent studijního oboru je vysokoškolsky vzdìlaným pracovníkem urèe-
ným pro samostatnou èinnost v laboratoøi. Je specializován pro práci v rùz-
ných typech laboratoøí klinických oborù – analytické chemie, biochemie, mik-
robiologie, imunologie a imunochemie, molekulárnì biologických metod, he-
matologie a transfuziologie, toxikologie pøíp. dalších. Ovládá práce spojené
s odbìrem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálù ur-
èených k vyšetøení rùznými metodami. Absolvent ovládá èinnosti spojené
s obsluhou laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zaøízení, zná
principy jejich èinnosti a mo�nosti kalibrace. Zná zpùsoby ovládání výpoèetní
techniky a zpracování dat vèetnì kalibraèních systémù. S vyu�itím odborné
literatury sestavuje metodiky pro rutinní pou�ití, zná pravidla etiky
zdravotnického pracovníka, ekonomiky provozu a dodr�ování bezpeènosti
a ochrany zdraví pøi práci v laboratoøi.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. - 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.

Fakulta chemicko-technologická

42



Studijní program: B3912 Speciální chemicko-biologické
obory

Studijní obor: 5345R020 Zdravotní laborant
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 100

Poèet uchazeèù 2009/2010: 114

Poèet pøijatých 2009/2010: 99

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
viz obor Klinické biologie a chemie

Charakteristika oboru:
Cílem studia je poskytnout studentùm interdisciplinární vzdìlání pro práci
v klinických laboratoøích nemocnic, v laboratoøích zdravotnických ústavù, ve-
terinárních ústavù, zaøízení pro výrobu a kontrolu biopreparátù a léèiv, vý-
zkumných ústavù a dalších institucí provádìjících rùznì zamìøené analýzy
biologických materiálù. Absolventi budou schopni se dobøe orientovat v zá-
kladních analytických metodách a vyu�ívat k tomu moderní instrumentaci.
Kromì klasických chemických oborù, jako je obecná, anorganická, organic-
ká, fyzikální, analytická chemie, zahrnuje výuka i pøedmìty teoretického zá-
kladu jako napø. matematika, biofyzika, biologie, biochemie, fyziologie, zákla-
dy anatomie, cytologie, mikroskopické metody a navazující odborné pøedmì-
ty jako napø. histologie, lékaøská genetika, mikrobiologie a epidemiologie,
imunologie, toxikologie, patobiochemie, základy radiaèní ochrany. Velký dù-
raz je kladen na „laboratorní” pøedmìty jako napø. molekulárnì-biologické
metody, instrumentální metody analytické, imunologické vyšetøovací metody,
histologická technika, vyšetøovací metody v ochranì veøejného zdraví, a pod.
Pozornost je vìnována výuce biochemie a klinické biochemie, fyziologie
a hematologie, patofyziologie a patologie. Nezbytnou souèástí znalostí je i la-
boratorní informaèní systém. Vedle teoretické pøípravy je kladen veliký dùraz
na získání praktických dovedností v laboratorních cvièeních a bìhem odbor-
né praxe na specializovaných pracovištích (klinická biochemie, hematologie,
transfúzní slu�by apod).

Absolventi bakaláøského oboru tak získají mo�nost vykonávat zdravotnické
povolání bez omezení, v souladu s vyhláškou 424/2004 Sb., § 8. a s vyhláš-
kou 39/2005 Sb. §3 a §8.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent studijního oboru Zdravotní laborant je vysokoškolsky vzdìlaným
pracovníkem urèeným pro samostatnou èinnost v laboratoøi. Je pøipraven pro
práci v rùzných typech laboratoøí klinických oborù – analytické chemie, klinic-
ké biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunochemie, molekulárnì biolo-
gických metod, hematologie a transfúzní lékaøství, cytologie a cytogenetika,
imunohistochemie, toxikologie pøíp. dalších. Ovládá práce spojené s odbì-
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rem, zpracováním, uchováváním a analýzou biologických materiálù urèených
k vyšetøení rùznými metodami. Absolvent ovládá èinnosti spojené s obsluhou
laboratorní techniky ve všech typech zdravotnických zaøízení, zná principy je-
jich èinnosti a mo�nosti kalibrace. Zná zpùsoby ovládání výpoèetní techniky
a zpracování dat vèetnì kalibraèních systémù. Zná pravidla etiky zdravotnic-
kého pracovníka, ekonomiky provozu a dodr�ování bezpeènosti a ochrany
zdraví pøi práci v laboratoøi.

Absolventi se uplatní hlavnì v oblasti v laboratoøích nemocnic, poliklinik,
transfúzních slu�eb, zdravotnických a veterinárních ústavù. Absolventi na-
jdou také uplatnìní v analytických, kontrolních a referenèních laboratoøích,
dále ve firmách vìnujících se výrobì biopreparátù a léèiv, reagencií, v krimi-
nalistických ústavech, v soukromých analytických laboratoøích, ve výzkum-
ných ústavech a v dalších institucích provádìjících analýzy biologických ma-
teriálù pøi testování rùzných látek, lékù, reagencií, geneticky modifikovaných
organismù. Další mo�ností uplatnìní absolventù je pøíprava a výroba primár-
ních reagencií pro diagnostické soupravy, ovìøování jejich kvality, také vývoj
a vyhledávání nových diagnostických postupù a metod. Další mo�ností je
práce ve farmaceutickém i kosmetickém prùmyslu pøi vývoji nových prepará-
tù, výrobkù, ovìøování jejich kvality a úèinkù, zdravotní nezávadnosti. farma-
ceutickém i kosmetickém prùmyslu pøi vývoji nových preparátù, výrobkù, ovì-
øování jejich kvality a úèinkù, zdravotní nezávadnosti. Absolvent se mù�e
uplatnit i v oboru toxikologie, v oblasti analýzy �ivotního prostøedí, ale i v po-
travináøském prùmyslu napø. pøi ovìøování kvality potravin i jejich výchozích
surovin, kontrole nezávadnosti potravináøských výrobkù, jejich deklarované-
ho slo�ení, pøíp. prùkazu geneticky modifikovaných potravin, surovin.

Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. - 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: B2807 Chemické a procesní
in�enýrství

Studijní obor: 2807R015 Ekonomika a management
chemických a potravináøských
podnikù

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 3 r., Bc.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 70

Poèet uchazeèù 2009/2010: 71

Poèet pøijatých 2009/2010: 57

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou pøijati
bez pøijímacích zkoušek.

Charakteristika oboru:
Cílem je poskytnout studentùm ekonomicko-mana�erské vzdìlání v odvìtvo-
vé ekonomice a managementu, zamìøené na podniky chemického a potravi-
náøského prùmyslu. Sdru�uje interdisciplinární pøípravu vysokoškolsky vzdì-
laných odborníkù v oblasti ekonomiky a managementu podnikù chemického
a potravináøského prùmyslu se základy chemie a chemické a potravináøské
technologie. Dùraz je kladen i na rozvoj znalostí a dovedností v oblasti výpo-
èetní techniky a informatiky a v oblasti odborné angliètiny. Cílem je pøipravit
studenty po teoretické stránce na pøebírání mana�erských funkcí
v prùmyslové praxi.

Vedle teoretické pøípravy bude kladen dùraz na aktivní formy výuky formou
cvièení, seminárních prací, øešení pøípadových studií, mana�erské simulaèní
hry a primárních výzkumù pøímo v podnikové praxi v rámci ekonomic-
ko-mana�erských disciplín, a formou laboratoøí ze základních chemických
disciplín.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent oboru je vysokoškolsky vzdìlaný pracovník pøipravený pro samo-
statnou práci na úrovni zejména støedního managementu v podnicích che-
mického, farmaceutického a potravináøského prùmyslu, a to jak ve výrobních,
tak i v marketingových, obchodních, logistických a dalších obslu�ných útva-
rech. Uplatnìní najdou také v malých a støedních podnicích, kde jsou vy�ado-
vány všestranné technické a ekonomicko-mana�erské znalosti a dovednosti.
Další uplatnìní je mo�né i ve státních a samosprávných orgánech, pøíp. ve
finanèních a podobných institucích.

Absolvent oboru mù�e pokraèovat rovnì� v navazujících magisterských pro-
gramech, zamìøených na podnikovou ekonomiku a management a chemické
a procesní in�enýrství.
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Konkrétní kritéria a podmínky pøijetí ke studiu daného
programu/oboru:
Uchazeèi s úplným støedním a úplným støedním odborným vzdìláním budou
pøijati bez pøijímacích zkoušek. Bude sestaven poøadník uchazeèù podle vý-
sledkù støedoškolského studia, a to na základì studijního prùmìru stanove-
ného ze známek na výroèních vysvìdèeních 1. – 3. roèníku a pololetním vy-
svìdèení 4. roèníku støední školy. Pøijati budou ti, kteøí se umístí v poøadí nej-
lepších do stanoveného maximálního poètu pøijímaných studentù.
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Studijní program: N1407 Chemie
Studijní obor: 1403T001 Analytická chemie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 15

Poèet uchazeèù 2009/2010: 29

Poèet pøijatých 2009/2010: 15

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro práci v nejrùz-
nìjších analytických laboratoøích. Absolvent oboru je odborník s dostateèný-
mi teoretickými i praktickými znalostmi moderních instrumentálních analytic-
kých metod, které mù�e uplatnit ve všech kontrolních laboratoøích, a to nejen
v chemickém prùmyslu, ale i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství
a jiných odvìtvích. Absolvent je pøehlednì seznámen se základy anorganické
analýzy, praktická výuka je pak smìrována pøedevším do oblasti analýzy
organických slouèenin pomocí separaèních, elektroanalytických a spektrál-
ních metod.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají teoretický pøehled a laboratorní praxi moderních analytických
metod. Absolvent oboru je pøipravován jako odborník s pøedpoklady pro
uplatnìní jak ve výrobních chemických závodech, tak v základním a aplikova-
ném výzkumu. Široký zábìr ve výuce analytických disciplín umo�òuje jeho
rychlou pøizpùsobivost a uplatnìní i mimo ryze chemické obory, tedy tam, kde
vyvstává potøeba vysokoškolsky vzdìlaných odborníkù pro analytickou kont-
rolu surovin, materiálù, apod. Absolventi získají kvalifikaèní pøedpoklady pro
výkon funkcí jak na úrovni vedení kontrolních analytických laboratoøí, tak od-
borné mìøení a vyhodnocování analýz ve vysoce specializovaných výrobách
èi výzkumných pracovištích, v podnicích chemického, farmaceutického a po-
travináøského prùmyslu, pøípadnì i v inspekèních orgánech.
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Studijní program: N1407 Chemie
Studijní obor: 1401T001 Anorganická

a bioanorganická chemie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 3

Poèet pøijatých 2009/2010: 3

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Studijní obor je zalo�en na moderním a uceleném pøístupu k subjektu a meto-
dologii souèasné anorganické chemie. Obsah výuky odrá�í fakt, �e anorga-
nická a bioanorganická chemie není izolovaný obor, ale prolíná se s dalšími
chemickými a nechemickými vìdními obory. Metodologicky usiluje o pocho-
pení vztahù mezi strukturou látky (molekulovou, elektronovou) a jejími vlast-
nostmi statickými (elektrické, optické, magnetické apod.) a dynamickými (re-
aktivita, aktivita katalytická, biologická, farmakologická apod.). Takový pøí-
stup je u�iteèný nejen pro danou aplikaci dané slouèeniny, ale je velmi úèinný
i pøi øešení problémù technické praxe obecnì.

Studenti jsou vzdìláváni zejména v oblasti pokroèilé anorganické chemie, te-
oretických základù molekulové a krystalové chemie, metod výzkumu struktu-
ry látek, bioanorganické chemie, chemie organokovových slouèenin. Výbì-
rem dalších volitelných pøedmìtù mohou do jisté míry osobnì dotvoøit svùj
odborný profil. Nedílnou souèástí je pøimìøené ovládání výpoèetní techniky.
Vedle teoretické pøípravy je kladen velký dùraz na praktické formy výuky.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením teoretického,
technicko-ekonomického a mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní
úroveò poèítaèové gramotnosti, jazykové pøípravy, komunikaèních dovednos-
tí, vedení lidí a psychologie pro mana�ery. Znaèná univerzálnost studijního
oboru umo�òuje rychlou pøizpùsobivost na mìnící se potøeby a po�adavky
praxe a uplatnìní nejen ve výzkumných pracovištích, ale i v malých a støed-
ních podnicích, kdy jsou vy�adovány nejen všestranné výzkumné, ale i tech-
nické a ekonomicko-mana�erské znalosti a dovednosti.

Absolventi získají kvalifikaèní pøedpoklady pro odborné øídící funkce a vìdec-
ko-výzkumnou èinnost ve výzkumných ústavech jak základního, tak i apliko-
vaného výzkumu a funkce a èinnosti na úrovni støedního i vrcholového ma-
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nagementu a odborných technických pracovníkù v podnicích chemického,
farmaceutického a potravináøského prùmyslu, v podnicích zabývajících se
výrobou anorganických a organických specialit (organoprvkové slouèeniny,
katalyzátory, bioanorganika, zakázkové syntézy apod.).
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Studijní program: N1407 Chemie
Studijní obor: 1402T001 Organická chemie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 20010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 4

Poèet pøijatých 2009/2010: 4

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je vychovat vysokoškolsky vzdìlané pracovníky pøedevším pro vý-
zkumná pracovištì v oboru chemie a pøíbuzných oborech a pro vývoj a øízení
výroby chemických specialit. Tito absolventi jsou schopni tyto výroby jednak
sami realizovat a jednak zastávat mana�erské funkce v uvedených oborech.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy. V oblasti odborné jsou pøipraveni øídit
a realizovat výroby malotoná�ních a kilogramových chemických specialit se
znalostí a respektováním zásad ekologie, aktivnì v odborné literatuøe vyhle-
dávat podnìty pro další rozvoj výroby specialit, provádìt výzkum v této oblas-
ti. Jsou pøipraveni na èinnosti na úrovni støedního managementu menších
i velkých, chemických i nechemických podnikù. Pøedstavují velmi �ádanou
profesi chemikù-syntetikù.
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Studijní program: N1407 Chemie
Studijní obor: 2802T010 Technická fyzikální chemie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 5

Poèet pøijatých 2009/2010: 5

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je pøipravit studenty tak, aby byli schopni øešit samostatnì vìdecko-vý-
zkumné úkoly, identifikovat podstatu jednotlivých chemicko-in�enýrských
operací a znali metody umo�òující efektivní pøenos a interpretaci výsledkù la-
boratorních testù do prùmyslové praxe. Studenti jsou vzdìláváni zejména
v oblasti termodynamiky, reakèní kinetiky, chemického in�enýrství, biofyzikál-
ní chemie, adsorpèních procesù, matematiky a matematické statistiky a mo-
derních analytických metod. Vedle teoretické pøípravy je kladen dùraz na
praktické formy výuky a na obeznámení s výpoèetní technikou.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností, ve-
dení lidí a psychologie pro mana�ery, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady pro
výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního managementu technických
pracovníkù v podnicích chemického, farmaceutického a potravináøského prù-
myslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a rùzných ob-
slu�ných útvarech, ve výzkumných a vìdeckých institucích pro èinnost vìdec-
ko-výzkumnou a vývojovou.
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Studijní program: N2807 Chemické a procesní
in�enýrství

Studijní obor: 2807T015 Ekonomika a management
chemických a potravináøských
podnikù

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 20

Poèet uchazeèù 2009/2010: 23

Poèet pøijatých 2009/2010: 20

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti v rozsahu odpovídajícímu
náplni bakaláøského studijního programu Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je vychovat všestrannì a komplexnì pøipraveného absolventa k výko-
nu technicko-ekonomických a mana�erských pozic v podnicích chemického,
farmaceutického, potravináøského a dalších pøíbuzných prùmyslových oborù.

Cílem tohoto oboru je rozvinutí základních poznatkù a dovedností z odvìtvo-
vé ekonomiky a managementu; pøíprava zahrnuje výuku:
– obecné ekonomie – makroekonomie a mikroekonomie,
– ekonomických disciplín – finanèní úèetnictví, finanèní management a

mana�erské úèetnictví,
– mana�erských disciplín – marketingový management, marketingový vý-

zkum, management inovací, systémy øízení podnikových procesù, logistic-
ké systémy, personální management,

– prùøezových disciplín – aplikovaná statistika, ekonomická statistika, ope-
raèní analýza,

– právních disciplín – základy práva a obchodní právo.

Vedle teoretické pøípravy bude kladen dùraz na aktivní formy výuky formou øe-
šení pøípadových studií a mana�erských simulaèních her (strategický marke-
ting) a primárních výzkumù pøímo v podnikové praxi (semestrální projekty,
roèníkové projekty a diplomová práce) a odborné praxe.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností
a vedení lidí. Tím získají kvalifikaèní pøedpoklady pro výkon øídících funkcí na
úrovni støedního managementu a po získání praxe i pro výkon mana�erských
funkcí na vrcholové úrovni podnikù. Koncepèní pojetí a komplexnost studijní-
ho oboru umo�òuje dobrou pøizpùsobivost na mìnící se potøeby a po�adavky
praxe. Absolventi najdou uplatnìní ve funkcích na úrovni støedního i vrcholo-
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vého managementu v podnicích chemického, farmaceutického a potravináø-
ského prùmyslu, a to jak ve výrobních, tak i v marketingových, obchodních,
logistických a dalších obslu�ných útvarech. Další uplatnìní je mo�né i ve
státních a samosprávných orgánech, pøíp. ve finanèních a podobných
institucích.
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Studijní program: N2807 Chemické a procesní
in�enýrství

Studijní obor: 2807T004 Chemické in�enýrství
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 5

Poèet uchazeèù 2009/2010: 1

Poèet pøijatých 2009/2010: 1

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì instrumentálních
metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství v rozsahu
odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu Chemie
a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je interdisciplinární pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro
práci ve vývojových laboratoøích, v projekèních kanceláøích a ve výrobních
podnicích a firmách chemického, potravináøského a farmaceutického prù-
myslu. Student je veden tak, aby zvládnul moderní výpoèetní techniku a mo-
derní profesionální chemicko-in�enýrské programy umo�òující simulaci vel-
kých výrobních linek. Dùraz je kladen na zvládnutí bilanèních výpoètù, teorie
proudìní tekutin, výmìny tepla, difúzních procesù, chemických reaktorù
a systémového in�enýrství.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností,
vedení lidí a psychologie pro mana�ery, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady
pro výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního managementu a technic-
kých pracovníkù v podnicích chemického, farmaceutického a potravináøské-
ho prùmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a rùz-
ných obslu�ných útvarech.
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Studijní program: N2807 Chemické a procesní
in�enýrství

Studijní obor: 3904T007 In�enýrství �ivotního
prostøedí

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 5

Poèet uchazeèù 2009/2010: 3

Poèet pøijatých 2009/2010: 3

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je interdisciplinární pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro
práci ve vývojových laboratoøích, v projekèních kanceláøích a ve výrobních
podnicích a firmách chemického, potravináøského a farmaceutického prù-
myslu. Student je veden tak, aby zvládnul moderní výpoèetní techniku a byl
orientován na problematiku tvorby a ochrany �ivotního prostøedí. Dùraz je
kladen na zvládnutí bilanèních výpoètù, teorie proudìní tekutin, výmìny tep-
la, difúzních procesù, chemických reaktorù, základù ekologie, tvorby a ochra-
ny �ivotního prostøedí a ekonomiky a øízení tvorby a ochrany �ivotního
prostøedí.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností,
vedení lidí a psychologie pro mana�ery, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady
pro výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního managementu a technic-
kých pracovníkù v podnicích chemického, farmaceutického a potravináøské-
ho prùmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních a rùz-
ných obslu�ných útvarech.
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Studijní program: N2807 Chemické a procesní
in�enýrství

Studijní obor: 1604T007 Ochrana �ivotního prostøedí
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 20

Poèet uchazeèù 2009/2010: 17

Poèet pøijatých 2009/2010: 17

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je interdisciplinární pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù ori-
entovaných na problematiku tvorby a ochrany �ivotního prostøedí. Pøíprava
bude zahrnovat vzdìlávání v následujících oblastech: analýza slo�itých pøí-
rodních matricí, moderní nízkoodpadové technologie, metody a zaøízení pro
ochranu prostøedí, krajinná a aplikovaná ekologie.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent je pøedevším plnohodnotnì vzdìlaným in�enýrem chemie. Toto jeho
vzdìlání je však významnì rozšíøeno v oboru ochrany a tvorby �ivotního pro-
støedí, a to nejen z hlediska chemických výrob, ale i z hlediska aplikace, vyu�ití
a mo�ných dopadù chemických látek ve všech sférách lidské èinnosti. Rozsah
jeho znalostí však pokrývá i problematiku nakládání s odpady, odpadními vo-
dami a plynnými emisemi nejrùznìjšího charakteru. Absolvent dovede rozpo-
znat mo�né dopady zneèiš�ujících látek na zdravotní stav obyvatelstva i celého
ekosystému, orientuje se v doporuèených limitních hodnotách xenobiotik.

Obecné vzdìlání chemického in�enýra je doplnìno znalostmi potøebné le-
gislativní, hygienické, bezpeènostní, zdravotnické, ekonomické a environ-
mentální problematiky.

Takto vzdìlaný absolvent mù�e zastávat odpovìdná vedoucí místa spojená
s problematikou tvorby a ochrany �ivotního prostøedí nejen v prùmyslových
podnicích a spoleènostech, výzkumných pracovištích nejrùznìjšího charak-
teru a kontrolních laboratoøích, ale také v orgánech státní správy všech
stupòù.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 2801T001 Anorganická technologie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2009/2010: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 15

Poèet pøijatých 2009/2010: 10

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je interdisciplinární pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro
práci v chemickém prùmyslu v oblasti výroby, výzkumu a vývoje tradièních
i nových materiálù, ale také ve sféøe obchodu a podnikového managementu.
Šíøe získaných znalostí by mìla vytváøet pøedpoklady pro úspìšné uplatnìní
absolventù i v chemii blízkých prùmyslových odvìtvích, v institucích zabývají-
cích se tvorbou a ochranou �ivotního prostøedí, ve školství, zdravotnictví,
státní správì a zemìdìlství. Pøíprava bude zahrnovat pokroèilé vzdìlávání
v následujících základních oblastech: technologie anorganických výrob, teo-
retické základy technologických procesù, procesy a aparáty v chemických vý-
robnách, metody charakterizace materiálù, prùmyslová bezpeènost, ma-
nagement jakosti a environmentální management, statistické zpracování dat
a jeho vyu�ití pro øízení procesù, chemická informatika.

Profil a uplatnìní absolventa:
Obsahová šíøe a hloubka znalostí získaných studiem vyuèovaných pøedmìtù
spoleènì s jejich skladbou vychází z po�adavkù praxe na odbornou kvalifika-
ci absolventù a usilují o dosa�ení maximální univerzálnosti vyu�ití získaných
poznatkù v praxi. Pøispívá k tomu zaøazení pøedmìtù všeobecné povahy, je-
jich� zvládnutí umo�òuje absolventùm ucházet se o zamìstnání i v neche-
mické praxi. Absolventi oboru mohou nalézt uplatnìní zejména v chemickém
prùmyslu, v aplikovaném i základním chemickém výzkumu, ale také v institu-
cích a firmách odvìtvovì chemii vzdálených, nicménì chemické profese
a kvalifikaci více èi ménì vy�adujících (prùmysl textilní, gumárenský, staveb-
ních hmot, strojírenský, hutnický, doprava, školství, zemìdìlství, státní sprá-
va a jiné). Získaná kvalifikace pøedurèuje absolventy pøedevším na místa
støedního managementu a místa samostatných technických pracovníkù ve
funkcích vy�adujících vysokoškolskou odbornou kvalifikaci a vyšší míru od-
povìdnosti, schopnìjší mohou dosáhnout funkcí ve vedení vrcholovém.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 2808T015 Chemie a technologie
papíru a celulózových materiálù

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 5

Poèet uchazeèù 2009/2010: 7

Poèet pøijatých 2009/2010: 5

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je poskytnout studentùm vzdìlání pro práci v prùmyslových podnicích,
laboratoøích, výzkumných ústavech, v menších soukromých firmách a v dal-
ších institucích zabývajících se vývojem, výrobou, zpracováním, hodnocením
a obchodem s produkty z chemického zpracování fytomasy zejména døeva,
s celulózovými materiály a zejména papírem a dalšími papírenskými výrobky
a jejich testováním. Studenti jsou vzdìláváni zejména v oblasti chemického
zpracování døevní hmoty, technologie výroby a vlastností papíru, jeho zpra-
cování a u�ití zejména v polygrafii zahrnující chemii a morfologii døeva, speci-
ální in�enýrství, speciální povrchovou a koloidní chemii se zamìøením na pa-
pírenskou chemii a chemii nátìrù, jako� i papírenskou vìdu, speciální
zkušebnictví, ochranu �ivotního prostøedí a øešení ekologických problémù
spojených s celulózo-papírenskou výrobou.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností,
vedení lidí a psychologie pro mana�ery, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady
pro výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního managementu a technic-
kých pracovníkù v podnicích chemického, celulózo-papírenského, døevaøské-
ho, textilního, zpracovatelského, farmaceutického a potravináøského prùmys-
lu, a to jak ve výzkumných a vývojových útvarech, tak zejména ve výrobních,
v marketingových, obchodních a rùzných obslu�ných útvarech.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 3911T011 Materiálové in�enýrství
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 4

Poèet pøijatých 2009/2010: 4

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro práci v chemic-
kých, ale i nechemických závodech, v oblasti výroby, výzkumu (pøi navrhová-
ní a vytváøení nových materiálù, zvyšování odolnosti materiálù vùèi mecha-
nickým, chemickým nebo atmosférickým vlivùm), pøi rozvíjení nových metod
zpracování materiálù, pøi zjiš�ování pøíèin zmìn vlastností materiálù a vzniku
poruch a vad i nalezení zpùsobù jejich odstranìní a pøi aplikaci materiálù
v rùzných oborech. Pøíprava bude zahrnovat vzdìlávání v následujících ob-
lastech: chemie pevných látek, fyzika pevných látek, metody charakterizace
materiálù, keramické materiály, kovové materiály, skelné materiály,
polymerní materiály, kompozitní materiály, speciální metody zpracování
materiálù.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají základ pro práci s øadou rùzných materiálù, doplnìný o ade-
kvátní úroveò poèítaèové gramotnosti vyu�ívaný zejména k textovému i gra-
fickému zpracování experimentálních výsledkù, práci s informaèními zdroji.
Široký materiálový základ umo�òuje jejich uplatnìní zejména v nechemic-
kých závodech, v prùmyslu keramickém, skláøském, elektronickém a elektro-
technickém, aj. Univerzálnost studijního oboru umo�òuje rychlou pøizpùsobi-
vost na mìnící se potøeby a po�adavky praxe a snadnou pøípadnou rekvalifi-
kaci, uplatnìní i v malých a støedních podnicích, kdy jsou vy�adovány vše-
stranné technické znalosti a dovednosti. Absolvent mù�e pracovat ve vý-
zkumných materiálových laboratoøích, mù�e vykonávat rùzné funkce ve vý-
robních provozech v podnicích keramického, skláøského, elektrotechnického
prùmyslu, najde uplatnìní jako materiálový in�enýr i v menších výrobních
firmách rùzného zamìøení.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 2808T022 Organické povlaky
a nátìrové hmoty

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 5

Poèet pøijatých 2009/2010: 5

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem tohoto oboru je pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro
práci v chemickém prùmyslu, ve výzkumných ústavech a ústavech Akademie
vìd ÈR. Studenti jsou vzdìláváni zejména v oblasti makromolekulární che-
mie, chemie filmotvorných látek, technologie výroby a aplikací nátìrových
hmot, v oblasti fyziky a fyzikální chemie organických povlakù, mají znalosti
z výroby polymerù, monomerù, pigmentù a dalších surovin pro nátìrové hmo-
ty. Bìhem studia jsou studenti seznámeni s metodami zkoušení a hodnocení
nátìrových hmot a ochranných povlakù. Studenti získají základ pro práci s øa-
dou rùzných moderních materiálù, zejména s polymerními pojivy organického
i anorganického charakteru, anorganickými pigmenty, plnivy, ale i s organic-
kými pigmenty a speciálními aditivy.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent specializace je in�enýr chemie, jeho� základní vzdìlání chemické,
matematické a fyzikální je rozšíøeno o znalosti z chemie filmotvorných látek,
makromolekulární chemie, technologie výroby nátìrových hmot, technologie
aplikací nátìrových hmot a technologie povrchových úprav. Absolventi získa-
jí adekvátní úroveò poèítaèové gramotnosti pøi zpracování výsledkù bádání
a to zejména k textovému i grafickému zpracování experimentálních výsled-
kù, práci s informaèními zdroji. Absolventi jsou pøipraveni pro práci v chemic-
kém prùmyslu, laboratoøích výzkumných pracoviš�, výzkumných ústavù øady
odvìtví aplikujících nátìrové hmoty. Absolventi mají široké uplatnìní v prù-
myslu vyrábìjícím nátìrové hmoty, ve firmách vyrábìjících suroviny pro nátì-
rové hmoty – polymerní pojiva organická i anorganická, pigmenty, plniva, adi-
tiva. Široké znalosti získané studiem umo�òují absolventùm pracovat v øadì
nechemických odvìtví, jako je strojírenský prùmysl, automobilový prùmysl,
stavebnictví, výroba stavebních hmot, pøi stavbì silnic a �eleznic, v energeti-
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ce, v prùmyslu papírenském, ko�edìlném, elektrotechnickém, tedy všude
tam, kde jsou dùle�ité povrchové úpravy výrobkù. Absolventi studia oboru Or-
ganické povlaky a nátìrové hmoty mohou pracovat na pozicích technologù,
výzkumných a vývojových pracovníkù, mohou vykonávat øídící funkce
støedního i vyššího managementu. Velice dobøe se absolventi uplatní i v ob-
chodnì-technické sféøe. Absolventi specializace nacházejí uplatnìní i v za-
hranièí v zemích EU, kde jsou vysoce cenìni pro unikátní znalosti oboru
nátìrových hmot.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 2801T007 Technologie organických
specialit

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 1

Poèet pøijatých 2009/2010: 1

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je ucelená pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro práci
v chemických podnicích na úrovni provozních technologù, øadových výzkum-
ných pracovníkù ve vìdecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technolo-
gicky vzdìlaných odborníkù ve státních a soukromých organizacích kontrolní-
ho a poradenského charakteru. Pøíprava bude zahrnovat vzdìlávání v násle-
dujících oblastech: pokroèilá fyzikální chemie, pokroèilá organická chemie (or-
ganická syntéza, chemie heterocyklických slouèenin), pokroèilá organická
technologie (chemie a technologie barviv, technologie barvení, výroba léèiv,
výroba chemických specialit, poloprodukty chemických specialit, zaøízení
a procesy v organické technologii, prùmyslová katalýza), fotochemie, bezpeè-
nostní in�enýrství, laboratorní praxe.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní ucelené vzdìlání skloubením chemického a technic-
kého vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèítaèové gramotnosti, jazy-
kové pøípravy, ekonomicko-mana�erského vzdìlání a rozvoje komunikaèních
dovedností, vedení lidí a psychologie pro mana�ery. Tím získají kvalifikaèní
pøedpoklady pro výkon funkce vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù, orga-
nických technologù, urèených jako tzv. støední personál pro práci v chemic-
kých podnicích na úrovni provozních technologù, øadových výzkumných pra-
covníkù ve vìdecko-výzkumných a vývojových jednotkách, technologicky
vzdìlaných odborníkù ve státních a soukromých organizacích kontrolního
a poradenského charakteru a to nejen na domácím, ale i zahranièním trhu
práce. Univerzálnost studijního oboru umo�òuje rychlou pøizpùsobivost na
mìnící se potøeby a po�adavky technologické praxe a snadnou pøípadnou re-
kvalifikaci, uplatnìní nejen ve velkých, ale i v malých a støedních podnicích,
kde jsou vy�adovány všestranné chemicko-technologické a technické, jako�
ekonomicko-mana�erské znalosti a dovednosti.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie materiálù
Studijní obor: 2801T009 Technologie výroby

a zpracování polymerù
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 10

Poèet uchazeèù 2009/2010: 7

Poèet pøijatých 2009/2010: 7

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je interdisciplinární pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro
práci v chemickém prùmyslu, laboratoøích výzkumných pracoviš�, výzkum-
ných ústavù odvìtví aplikujících polymery, kompozitní materiály a nátìrové
hmoty, soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a zpra-
cováním polymerù a výrobou a aplikací nátìrových hmot. Pøíprava bude za-
hrnovat vzdìlávání v následujících oblastech: pokroèilá makromolekulární
chemie, struktura a vlastnosti polymerù a kompozitù, technologie výroby po-
lymerù, technologie zpracování polymerù, technologie výroby nátìrových
hmot, technologie aplikace nátìrových hmot, chemie filmotvorných látek, fy-
zika a fyzikální chemie polymerù, analýza polymerù, testování a hodnocení
nátìrových hmot, hodnocení termoplastù, reaktoplastù a kompozitù, korozní
ochrana materiálù, chemie pigmentù a plniv.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením technického
a ekonomicko-mana�erského vzdìlání, doplnìného o adekvátní úroveò poèí-
taèové gramotnosti, jazykové pøípravy, rozvoje komunikaèních dovedností,
vedení lidí a psychologie pro mana�ery, èím� získají kvalifikaèní pøedpoklady
pro výkon øady funkcí a èinností na úrovni støedního managementu a technic-
kých pracovníkù v podnicích chemického prùmyslu, farmaceutického a potra-
vináøského prùmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchod-
ních a rùzných obslu�ných útvarech. Absolventi jsou pøipraveni pracovat ve
výzkumných institucích a ve výrobních podnicích zamìøených na syntézu a
zpracování polymerù, výrobu kompozitních materiálù, na problematiku nátì-
rových hmot a surovin pro jejich výrobu (pojiva, pigmenty, plniva, aditiva, aj.),
ve firmách zamìøených na aplikaci nátìrových hmot a vyrábìjících zaøízení
pro jejich nanášení a testování. Øada absolventù najde uplatnìní kromì vý-
robních, výzkumných a vývojových pracoviš� i v oblasti obchodu, jak u domá-
cích, tak i zahranièních firem.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 2801T010 Teorie a technologie
výbušin

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 6

Poèet uchazeèù 2009/2010: 7

Poèet pøijatých 2009/2010: 6

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je poskytnout studentùm interdisciplinární vzdìlání pro práci ve výzku-
mu, vývoji, výrobì, zpracování, skladování, obchodování a pøepravì energe-
tických materiálù a pro práci v pøíbuzných oborech, jako jsou trhací práce, vo-
jenské a jim odpovídající technologie, policie, státní správa (báòské úøady
apod.) a orgány NATO. Obor se zamìøením na bezpeènostní in�enýrství po-
skytne studentùm vzdìlání pro samostatné øešení problémù, spojených
s prevencí ztrát v prùmyslu, provádìní analýzy rizika, vytváøení bezpeènostní
dokumentace podniku v souladu s legislativou Èeské republiky a Evropské
unie.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají moderní interdisciplinární vzdìlání skloubením praktických
a teoretických poznatkù z oblasti energetických materiálù a bezpeènostního
in�enýrství, vèetnì schopnosti pracovat ve výzkumu, vývoji, výrobì, zpraco-
vání, skladování, obchodování, pøepravì tìchto materiálù, jako� i v oblasti
prevence ztrát, provádìní analýzy rizika a vytváøení bezpeènostní
dokumentace podniku v souladu s legislativou Èeské republiky a Evropské
unie.

Multidisciplinarita studijního oboru umo�òuje absolventùm vykonávat funkce
a èinnosti v organizacích, zabývajících se výzkumem, vývojem, výrobou,
zpracováním, skladováním, obchodováním a pøepravou energetických mate-
riálù, prevencí ztrát v prùmyslu, provádìním analýzy rizika a vytváøením bez-
peènostní dokumentace podnikù, funkce a èinnosti i v pøíbuzných oborech,
jako jsou trhací práce, vojenské a jim odpovídající technologie, policie, státní
správa (báòské úøady apod.), orgány EÚ (WEAG apod.) a NATO.
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Studijní program: N2808 Chemie a technologie
materiálù

Studijní obor: 2806T003 Vlákna a textilní chemie
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 5

Poèet uchazeèù 2009/2010: –

Poèet pøijatých 2009/2010: –

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského studijního programu, pøi
pøijímacím øízení budou po�adovány základní znalosti z matematiky, fyziky, obecné
a anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie vèetnì
instrumentálních metod analytických, fyzikální chemie a chemického in�enýrství
v rozsahu odpovídajícímu získaným znalostem v bakaláøském studijním programu
Chemie a technická chemie

Charakteristika oboru:
Cílem je interdisciplinární pøíprava vysokoškolsky vzdìlaných pracovníkù pro
práci v chemickém prùmyslu, laboratoøích výzkumných pracoviš�, výzkum-
ných ústavù odvìtví aplikujících polymery, kompozitní materiály a nátìrové
hmoty, soukromých firem a dalších institucí zabývajících se výrobou a zpra-
cováním polymerù se zamìøením na pøírodní a syntetická vlákna, vláknité
textilní materiály a jejich barvení, finální úpravy a textilní chemii a koloristiku.
Pøíprava bude zahrnovat vzdìlávání v následujících oblastech: pokroèilá
makromolekulární chemie, struktura a vlastnosti polymerù, technologie výro-
by polymerù, technologie zpracování vláknotvorných polymerù, pøírodní
a syntetická vlákna, koloristika, transportní procesy v polymerech, finální
a speciální úpravy textilních materiálù, fyzika a fyzikální chemie polymerù,
analýza polymerù, textilní in�enýrství.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolventi jsou pøipraveni pracovat v chemickém prùmyslu, laboratoøích vý-
zkumných pracoviš�, výzkumných ústavù odvìtví aplikujících polymery a tex-
tilní materiály, ve všech typech zejména textilních soukromých firem a dalších
institucích zabývajících se výrobou a úpravou textilních materiálù, mohou vy-
konávat funkce a èinnosti na úrovni støedního managementu a technických
pracovníkù v podnicích chemického prùmyslu, farmaceutického a potravináø-
ského prùmyslu, a to jak ve výrobních, tak v marketingových, obchodních
a rùzných obslu�ných útvarech. Øada absolventù najde uplatnìní kromì
výrobních, výzkumných a vývojových pracoviš� i v oblasti obchodu, jak u do-
mácích, tak i zahranièních firem.
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Studijní program: N2901 Chemie a technologie potravin
Studijní obor: 2901T003 Hodnocení a analýza

potravin
Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/201: 25

Poèet uchazeèù 2009/2010: 38

Poèet pøijatých 2009/2010: 25

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského oboru zamìøeného na
potravináøskou chemii nebo i oboru chemicko-biologického zamìøení,
do magisterského studijního programu jsou studenti pøijímáni podle kapacity
katedry analytické chemie a katedry biologických a biochemických vìd s ohledem
na vá�ený studijní prùmìr dosa�ený v bakaláøském studiu

Charakteristika oboru:
Cílem navazujícího magisterského programu je pøíprava vysokoškolsky
vzdìlaných pracovníkù, jejich� úkolem bude hodnocení a analýza potravin.
Absolvent oboru je odborník s dostateènými teoretickými i praktickými zna-
lostmi moderních instrumentálních analytických metod, je detailnì seznámen
se základy anorganické a organické analýzy, jako� i obecné a potravináøské
mikrobiologie a biochemie. Tento odborný základ vytváøí pøedpoklady pro do-
stateènou flexibilitu absolventa, tak�e se mù�e uplatnit také v jiných kontrol-
ních laboratoøích (veterinární medicína, humánní medicína, chemický
prùmysl, apod.) i v základním a aplikovaném výzkumu, ve školství a jiných
odvìtvích.

Profil a uplatnìní absolventa:
Studenti získají teoretický pøehled a laboratorní praxi moderních analytických
metod. Absolvent oboru je pøipravován jako odborník s pøedpoklady pro
uplatnìní jak v závodech potravináøského, tak chemického prùmyslu, nebo
v základním a aplikovaném výzkumu. Široký zábìr ve výuce analytických dis-
ciplín umo�òuje jeho rychlou pøizpùsobivost a uplatnìní i mimo ryze potravi-
náøské a chemické obory, tedy tam, kde vyvstává potøeba vysokoškolsky
vzdìlaných odborníkù pro analytickou kontrolu surovin, materiálù, apod.
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Studijní program: N3441 Polygrafie
Studijní obor: 3441T001 Polygrafie
Forma studia: prezenèní, kombinovaná

Délka studia, akademický titul: 2 r., Ing.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 15

Poèet uchazeèù 2009/2010: 7

Poèet pøijatých 2009/2010: 7

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøijati mohou být absolventi bakaláøského studijního programu Polygrafie na
základì výsledkù pøijímacího øízení, do tohoto studijního oboru mohou také být
pøijati absolventi studijního programu Chemie a technická chemie a pøíbuzných
oborù z jiných vysokých škol, pokud úspìšnì ukonèili bakaláøské studium a pøi
jejich pøijetí bude postupováno individuálnì v souladu se Studijním a zkušebním
øádem a jejich studijní plán bude individuálnì upraven

Charakteristika oboru:
Prohloubit teoretické a praktické znalosti oboru polygrafie v návaznosti na
bakaláøské studium oboru, pøipravit vynikající studenty na samostatnou vì-
decko-výzkumnou práci a také doplnit jejich ekonomickou prùpravu v oblasti
marketingu a øízení polygrafických podnikù. Dùraz je kladen na prohloubení
teoretických znalostí v oblasti materiálového in�enýrství, fyzikálních dìjù
a interakcí v rùzných oblastech polygrafických technologií, znalostí fyzikál-
ních experimentálních metod studia materiálù a na samostatnou
vìdecko-výzkumnou práci v rámci speciálních laboratoøí oboru a diplomové
práce.

V moderním polygrafickém a komunikaèním prùmyslu by absolventi mìli na-
lézt uplatnìní jako vedoucí a øídící pracovníci a podnikatelé. Vynikající stu-
denti mají mo�nost pokraèovat v tøíletém doktorském studijním programu.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent oboru získává znalosti oboru s dùrazem na technologii polygrafic-
kých výrob v celém rozsahu tiskových technik, výrobních technologií, tisko-
vých barev a lakù a potiskovaných substrátù. V oblasti pøedtiskových operací
a informatiky umí pracovat s moderními programovými produkty pro zpraco-
vání obrazu a textu pro tisk, elektronické publikace i multimediální komunika-
ce. Ekonomické a spoleèensko-vìdní pøedmìty (napø. Psychologie pro
mana�ery, Úvod do práva) ho pøipraví na vedoucí a øídící funkce ve vìtších
podnicích i pro vlastní podnikání.

Díky hlubšímu studiu chemie a fyziky materiálù, pøedevším makromolekulár-
ních látek, má pøedpoklady pro výzkumnou a vìdeckou práci v tomto oboru
v rámci doktorského studijního programu Chemie a technologie materiálù,
studijního oboru Technologie makromolekulárních látek.
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Studijní program: N3912 Speciální chemicko-biologické
obory

Studijní obor: 3901T001 Analýza biologických
materiálù

Forma studia: prezenèní

Délka studia, akademický titul: 2 r., Mgr.

Poèet pøijímaných 2010/2011: 40

Poèet uchazeèù 2009/2010: 49

Poèet pøijatých 2009/2010: 40

Po�adavky a pøedmìty pøijímací zkoušky:
pøedpokladem pøijetí je úspìšné absolvování bakaláøského oboru
chemicko-biologického zamìøení, do magisterského studijního programu jsou
studenti pøijímáni s ohledem na vá�ený studijní prùmìr dosa�ený v bakaláøském
studiu

Charakteristika oboru:
Cílem tohoto oboru je poskytnout studentùm interdisciplinární vzdìlání pro
práci v klinických laboratoøích nemocnic, laboratoøích hygienických zaøízení,
veterinárních ústavù, zaøízení pro výrobu a kontrolu biopreparátù a léèiv, vý-
zkumných ústavù, soukromých firem a dalších institucí provádìjících rùznì
zamìøené analýzy biologických materiálù a testování rùzných látek. Studenti
jsou vzdìláváni zejména v oblasti pokroèilé analytické chemie, zahrnující
speciální analytické metody, klinické biochemie, klinické mikrobiologie, imu-
nologie a imunochemie, molekulárnì biologických metod a správné
laboratorní praxe. Vedle teoretické pøípravy je kladen dùraz na praktické
formy výuky.

Profil a uplatnìní absolventa:
Absolvent oboru je vysokoškolsky kvalifikovaným pracovníkem v oblastech
instrumentální analýzy, biochemie, mikrobiologie, imunologie a imunoche-
mie, molekulárnì biologických metod a správné laboratorní praxe. Ovládá
odpovídající pøístrojovou techniku vèetnì vyu�ití automatizace, statistických
metod a výpoèetní techniky. Ve své práci se øídí pøedpisy, které se týkají pro-
vozu chemických a biologických laboratoøí, bezpeènosti práce, ochrany pøed
nákazami a zásadami správné laboratorní praxe. Dovede posoudit výsledky
laboratorních šetøení a interpretovat je na odpovídající úrovni. Jeho znalosti
umo�ní, aby byl také platným konzultantem lékaøi pøi volbì a vyu�ití
laboratorních metod v diagnostické monitorovací, pøíp. i terapeutické a pre-
ventivní èinnosti.

Pro své interdisciplinární vzdìlání najde uplatnìní nejen v laboratoøích zdra-
votnických èi veterinárních zaøízení, ale i ve farmaceutickém a potravináø-
ském prùmyslu, výzkumných ústavech, soukromých firmách, pøíp. dalších in-
stitucích, zabývajících se analýzou biologických materiálù.
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