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Fakulta: Farmaceutická fakulta 
Kód predmetu: KFCHL/11-Mgr00 Názov predmetu: Výpočty z fyzikálnej chémie 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
2 hodiny seminár 
prezenčná metóda vzdelávacej činnosti 
Počet kreditov:  2 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: Mgr. stupeň 
Podmieňujúce predmety:  
Podmienky na absolvovanie predmetu: V priebehu semestra budú aspoň 2 písomné previerky s maximálnym 
hodnotením 40 bodov, pričom výsledné hodnotenie predmetu bude vychádzať z priemernej hodnoty. Na získanie 
hodnotenia A je potrebné získať najmenej 35 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 30 bodov, na hodnotenie C  
najmenej 26 bodov, na hodnotenie D najmenej 23 bodov a na hodnotenie E najmenej 20 bodov.  
Výsledky vzdelávania: Cieľom predmetu je priblížiť študentom prepojenie teoretických základov Fyzikálnej chémie 
s ich aplikáciou formou riešenia vybratých problémov. Predmet zároveň pripravuje študentov pre praktické aplikácie 
fyzikálno-chemických základov metód analýzy, kontroly a prípravy liečiv a liekových foriem.   
Stručná osnova predmetu:  
Predmet Výpočty z fyzikálnej chémie prehĺbi a rozšíri vedomosti študentov farmácie riešením príkladov z tých oblastí 
fyzikálnej chémie, ktoré sú súčasťou výučby povinného predmetu Fyzikálna chémia. Sú to najmä štruktúra atómov a 
molekúl a s ňou súvisiace spektrálne metódy, kinetika rádioaktívnej premeny a chemická kinetika ako základ pre 
farmakokinetiku, chemická termodynamika zahŕňajúca fázové a chemické rovnováhy, elektrochémia a chemická rovnováhy 
v roztokoch elektrolytov. V rámci koloidiky sa počítajú aj príklady z oblasti fyzikálnej chémie povrchov, membrán a 
membránových rovnováh. 
Odporúčaná literatúra:  
Kopecký F.: Fyzikálna chémia pre farmaceutov I. : štruktúra a vlastnosti atómov a molekúl. 3. vyd. Bratislava: UK, 2000 
(skriptá).  
Oremusová J., Greksáková O.: Fyzikálna chémia: Laboratórne cvičenia pre farmaceutov, 2010, Univerzita Komenského 
Bratislava (skriptá) 
Kopecký, F. a kol.: Praktické a výpočtové cvičenia z fyzikálnej chémie. Bratislava : UK, 1989 (skriptá).  
Atkins, P. W.: Fyzikálna chémia : časť 1, 2a, 2b, 3. 6.vyd.. Bratislava : STU 1999.  
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
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