
... se možná ptáte, když držíte v rukou 
    náš informační materiál:

KATEDRA CHEMIE
přírodovědecké fakulty

ostravské univerzity v ostravě

PROČ STUDOVAT PRÁVĚ CHEMII?

>	 protože	Vám	pomůže	zodpovědět	základní	otázky	o	chování	přírody	kolem	nás	

>	 protože	teprve	studium	chemie	Vás	přesvědčí,	do	jakých	oblastí	každodenního	
	 života	chemie	proniká	

>	 protože	produkty	chemické	výroby	a	chemické	metody	se	uplatňují	a	budou	se		
	 i	nadále	uplatňovat	ve	všech	odvětvích	hospodářství 

Co můžeme nabídnout studentům s hlubším zájmem 
o chemii „u nás” na PřF OU?

>	 Pracovat	na	moderních	měřících	přístrojích	a	jako	studentská	vědecká	síla	se	podílet	na	řešení	
	 vědeckovýzkumných	úkolů	katedry.

>	 Prezentovat	výsledky	své	práce	na	fakultních,	celorepublikových	či	mezinárodních	konferencích,		
	 studentské	vědecké	a	odborné	činnosti	a	při	řešení	diplomových	a	bakalářských	prací.

>	 Studijní	pobyty	na	pracovištích	vědeckovýzkumných	ústavů	a	podniků	v	ČR	a	na	vysokých	školách	
	 v	ČR	i	v	zahraničí.

>	 Všichni	studenti	VŠ,	kteří	splní	požadovaná	kritéria,	mají	nárok	na	příspěvek	na	ubytování.	Na	OU	
	 tento	příspěvek	dostanou	všichni,	kteří	bydlí	mimo	dosah	MHD	Ostrava.	Bližší	 informace	Vám		
	 na	vyžádání	pošle	sekretářka	katedry.



>	 tříleté	bakalářské	studium
>	 profilující	 disciplíny	 teoretické,	 systematické	 a	 aplikované	 chemie	 včetně	 laboratorních	 cvičení	
	 umožňují	získat	základní	znalosti	o	vlastnostech	a	chování	chemických	soustav	a	látek

>	 tříleté	bakalářské	studium
>	 bakalářský	stupeň,	který	je	vyprofilován	pro	studium	chemie	v	kombinaci	s	dalším	oborem	
	 (podle	výběru)

BAKALÁŘSKÉ studijní obory

Chemie (prezenční forma)

Chemie v kombinaci s dalším oborem

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi	 jednooborového	studia	nacházejí	uplatnění	 jako	
chemici	v	laboratořích	průmyslových	podniků,	ve	výzkumných	
laboratořích	i	v	chemickém	provozu.
Úspěšní	absolventi	mohou	pokračovat	v	magisterském	navazu-
jícím	stupni	v	rámci	univerzit	v	ČR	i	EU.
Další	 možností	 je	 navazující	 magisterské	 studium	 učitelství	
chemie	pro	SŠ	(jednooborové).

U	dvouoborového	studia	 je	možnost	přímo	přejít	do	praxe,	
pokračovat	 v	 odborných	 navazujících	 magisterských	 progra-
mech	 či	 pokračovat	 v	 navazujících	 magisterských	 oborech		
učitelství	chemie	(dvouoborových).

(prezenční i kombinovaná forma)



navazující MAGISTERSKÉ studijní obory

Analytická chemie pevné fáze (prezenční forma)

>	 dvouleté	navazující	magisterské	studium
>	 studium	 analytické	 chemie	 se	 zaměřením	 na	 metody	 chemické	 analýzy	 a	 studia	 pevných	 látek		
	 připraví	studenty	na	uplatnění	v	oblasti	vývoje,	výroby	a	aplikace	nových	materiálů

>	 dvouleté	navazující	magisterské	studium
>	 studijní	obor	připraví	studenty	pro	povolání	učitele	chemie	na	střední	škole	(a	současně	i	pro	ZŠ)	
	 v	kombinaci	s	druhým	oborem	(podle	výběru)

>	 dvouleté	navazující	magisterské	studium
>	 studijní	obor	připraví	studenty	pro	povolání	učitele	chemie	na	střední	škole	(a	současně	i	pro	ZŠ)	

Učitelství chemie pro SŠ (dvouoborové – prezenční forma)

Učitelství chemie pro SŠ (jednooborové – prezenční forma)

Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi	 magisterského neučitelského	 oboru	
Analytická	chemie	pevné	fáze	mají	předpoklady	pro	další	
vzdělávání	v	doktorských	programech	analytické	chemie	
nebo	 příbuzných	 oborů	 (materiálové	 inženýrství,	 envi-
ronmentální	 obory)	 na	 ústavech	 Akademie	 věd	 nebo		
na	univerzitách	u	nás	 i	v	zahraničí.	Jsou	připraveni	se	
dobře	uplatnit	v	analytických	laboratořích	výzkumných,	
provozních	 či	 kontrolních,	 v	 oblasti	 vývoje	 a	 výroby		
nových	 materiálů.	 Naleznou	 uplatnění	 i	 mimo	 obory	
chemie,	v	oblasti	analytické	kontroly	různých	materiálů	
(stavebnictví,	 potravinářství,	 oblast	 kontroly	 životního	
prostředí).

Absolventi magisterského učitelského	 oboru	 jsou	
připraveni	pro	výuku	chemie	na	základních	a	středních	
školách	(dle	vybrané	specializace).	



DOKTORSKÝ studijní obor

Absolventi	doktorského studia	se	mohou	uplatnit	jako	plně	kvalifikovaní	odborníci	v	metodologii	řešení	
problémů	analytické	chemie,	v	aplikacích	analytické	chemie	v	chemické	praxi,	samostatní	tvůrčí	vědečtí	
pracovníci	ve	výzkumných	ústavech	a	podnicích	a	na	vysokých	školách.

Veškerá	výuka	chemie	probíhá	v	moderně	zařízených	posluchárnách	a	laboratořích.	Neváhejte	a	přijďte	se	
podívat	 na	 celofakultní	 akci	Den otevřených dveří.	 Máte	 možnost	 si	 prohlédnout	 výukové	 prostory		
katedry	chemie	včetně	laboratoří.	Další	informace	o	katedře	a	přijímacím	řízení	pro	všechny	studijní	obory	
získáte	na	adrese:	http://prf.osu.cz/kch/
 

• Jarmila SCHMIDTOVÁ 
	 sekretářka	katedry	chemie
	 ☎	597 092 191
	 jarmila.schmidtova@osu.cz

• doc. Mgr. Roman Maršálek, Ph.D.
	 katedra	chemie	PřF	OU
	 ☎	597 092 190
		 roman.marsalek@osu.cz

• RNDr. Petra KONEČNÁ, Ph.D.
	 proděkanka	pro	studium	PřF	OU
	 ☎	597 092 103
	 petra.konecna@osu.cz

Rádi Vám zodpovíme další otázky                

Analytická chemie heterogenních systémů

>	 čtyřleté	studium	prezenční	i	kombinované
>	 prohloubení	teoretických	i	praktických	základů	analytických	metod	optických,	separačních,
	 elektrochemických,	termických	a	vybraných	bio-analytických

Možnosti uplatnění absolventů

Prohlédněte si naši katedru!


