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Fakulta: Farmaceutická fakulta 
Kód predmetu: KFCHL/08-Mgr00 Názov predmetu: Fyzikálna chémia 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:  
3 hodiny prednášky/3 hodiny cvičenia týždenne 
prezenčná metóda vzdelávacej činnosti 
Počet kreditov:  7 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. semester 
Stupeň štúdia: Mgr. stupeň 
Podmieňujúce predmety:  
Podmienky na absolvovanie predmetu: Laboratórne cvičenia: Študent je povinný absolvovať všetky laboratórne 
cvičenia určené vyučujúcim a odovzdať príslušné protokoly. V priebehu semestra budú aspoň dve písomné previerky 
pripravenosti na laboratórne cvičenia (0-6 bodov). Protokoly sa hodnotia v rozsahu 0-4 body. Výsledné hodnotenie 
študenta na laboratórnych cvičeniach sa určí ako súčet priemerného hodnotenia písomných previerok a priemerného  
hodnotenia protokolov. Na úspešné absolvovanie laboratórnych cvičení je potrebné získať aspoň 5 bodov. Počas 
skúšobného obdobia študenti absolvujú písomnou formou skúšku, ktorej maximálna bodová hodnota je 50. Výsledné 
hodnotenie predmetu je určené súčtom počtu bodov za laboratórne cvičenia a za písomnú skúšku. A 54-60 bodov, B 
48-53 bodov, C 42-47 bodov, D 36-41 bodov, E 31-35 bodov.  
Výsledky vzdelávania: Výučba Fyzikálnej chémie je koncipovaná ako teoretický a metodický základ najmä nasledujúcich 
troch oblastí uplatnenia sa farmaceuta:  príprava liekov, optimalizácia vlastností liekových foriem a posudzovanie ich akosti;  
chemické a inštrumentálne metódy kontroly liečiv a liekových foriem; porozumenie princípov účinku liečiv a biologicky 
aktívnych látok na molekulovej úrovni. 
Stručná osnova predmetu:  
Predmet Fyzikálna chémia nadväzuje na poznatky z fyziky a matematiky a vyučuje sa v súvislosti s ďalšími chemickými, 
biologickými a farmaceutickými disciplínami.  
Úvodná časť, štruktúra atómov a molekúl, je základom početných spektrálnych metód, sú tu však tiež zahrnuté rádioaktívne 
premeny a rádionuklidy v zdravotníctve. Z termodynamiky, elektrochémie a chemickej kinetiky vyplývajú zákonitosti 
stability, rozkladu a uvoľňovania liečiv z liekových foriem. Pojmový aparát chemickej kinetiky je nevyhnutnou prípravou 
pre farmakokinetiku. Koloidika je základom technológie a hodnotenia kvality veľkého počtu liekov a biologických 
prípravkov, okrem koloidných disperzných systémov sa tu vysvetľujú aj povrchové javy a membránové rovnováhy, 
ovplyvňujúce resorpciu liečiv. 
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.  
Lázníčková A., Kubíček V.: Základy fyzikální chemie. Vybrané kapitoly pro posluchače Farmaceutické fakulty. Učebné 
texty Univerzity Karlovy, Praha, 2008 (skriptá) 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk  
Poznámky:  
Hodnotenie predmetov 
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