III.8 Informačné listy predmetov (kritérium KSP-B2)


Zoznam informačných listov pre doktorandský študijný program aplikovaná analytická a bioanalytická chémia



1. Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť
študijná a pedagogická činnosť

Povinné predmety

dizertačná skúška
obhajoba dizertačnej práce
	odborný anglický jazyk pre doktorandov

teoretické základy analytickej chémie


Povinne voliteľné predmety

bioanalytická chémia
elektroanalytické metódy
chemometria a metodológia experimentu
magnetochemické metódy
metódy molekulovej a atómovej spektroskopie
	metódy nukleárnej analytickej chémie

separačné metódy

2. Vedecká činnosť
vedecká činnosť







Príloha č. 1 k vyhláške MŠVVaŠ SR č. 155/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 614/2002 Z. z.
o kreditovom systéme štúdia

Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: študijná a pedagogická činnosť 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 8. semester (1. – 10. semester v externej forme)  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
V rámci študijnej a pedagogickej časti študent absolvuje vybrané činnosti, za ktoré získa kredity:
	absolvovanie povinného predmetu

absolvovanie povinne voliteľného predmetu
vlastná pedagogická činnosť doktoranda
vedenie záverečnej práce bakalárskeho štúdia
vypracovanie posudku na záverečnú prácu
vedenie práce prezentovanej na študentskej vedeckej konferencii
samostatné štúdium odbornej literatúry podľa odporúčania školiteľa
autorstvo alebo spoluautorstvo pri tvorbe učebných materiálov
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: 
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.












Povinné predmety

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: dizertačná skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet štátnej skúšky
Počet kreditov: 30
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie určí komisia pre štátne skúšky na základe rozpravy k projektu dizertačnej práce a odbornej skúšky z analytickej chémie. Priebeh oboch častí dizertačnej skúšky hodnotí 
komisia komplexne vyjadrením prospel alebo neprospel.
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
Dizertačná skúška pozostáva z časti, ktorú tvorí rozprava o písomnej práci dizertačnej 
skúške a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených 
predmetoch dizertačnej skúšky. 
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.



















Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	obhajoba dizertačnej práce
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet štátnej skúšky
Počet kreditov: 30
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Hodnotenie obhajoby dizertačnej práce určí komisia pre štátne skúšky na základe hodnotenia vedúceho dizertačnej práce, oponentov a samotného priebehu obhajoby. Obhajoba dizertačnej práce sa hodnotí vyjadrením prospel alebo neprospel.
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
Oponent sa vyjadruje k:
	aktuálnosti témy dizertačnej práce

metódam spracovania dizertačnej práce
výsledkom s dodatkom o prínose k rozvoju danej vednej disciplíny
splneniu vytýčených cieľov uvedených v dizertačnej práci
oponent ďalej v posudku uvedie svoje pripomienky, otázky a poznámky k DP a vyjadrí sa k formálnej stránke spracovania DP

Komisia pre štátne skúšky v rámci obhajoby hodnotí obsahovú a formálnu úroveň dizertačnej práce, originalitu diela (na základe protokolu originality), odpoveď študenta na otázky a pripomienky uvedené v posudkoch vedúceho a oponentov alebo členov komisie pre štátne skúšky. Obhajoba dizertačnej práce sa riadi Smernicou o doktorandskom štúdiu UCM v Trnave.
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.











Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Kód predmetu: 
Názov predmetu: odborný anglický jazyk 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 8
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 2. semester  (1. – 4. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študent je hodnotený na základe portfólia ktoré tvorí z výstupov počas semestra, a obhajuje na záverečnom kolokviu. Vedecké a akademické výstupy (dvojjazyčný glosár k 50 stranám autentického anglického vedeckého textu, písomný preklad vybranej časti textu, vedecký článok v štruktúre medzinárodného štandardu IMRAD, vedecký poster, akademický životopis vo formáte Europass CV, motivačný list) tvoria súčasť záverečného hodnotenia v rozsahu - 60%, Ústna prezentácia vedeckej témy s podporou PowerPointu - 40 %.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	vie definovať a rozlišovať žánre vedeckej komunikácie (vedecký článok, poster, prezentáciu, vedecko-výskumnú správu, atď.),

pozná gramatické, syntaktické, frazeologické zvláštnosti žánrov, lexiku vedecko-výskumného prostredia,
vie efektívne používať špecializované prekladové a výkladové slovníky,
dokáže pracovať s autentickým odborným textom,
pozná všeobecnú a odbornú slovnú zásobu, synonymá, homonymá, antonymá, neologizmy, internacionalizmy, viacslovné pomenovania, kompozitá a pod., ktoré  využíva pri tvorbe vlastných prejavov,
pozná morfematickú štruktúru slova a zásady slovotvorby v anglickom jazyku a vie ich aplikovať pri preklade z angličtiny a do angličtiny,
vie interpretovať grafy, diagramy, schémy, tabuľky, piktogramy a technické symboly a aplikovať ich vo vedeckých textoch,
pozná medzinárodné štandardy pre písanie vedeckého článku, ovláda štylistické a morfologicko-syntaktické zásady písania  vedeckých textov,
má verbálne a neverbálne komunikačné kompetencie v oblasti ústnych prezentácií,
má zručnosti pri tvorbe efektívnych PowerPointových snímkov na podporu prezentácie výskumných výsledkov,
vie jazykovo a graficky korektne vypracovať vedecký poster, ovláda niekoľko softvérových aplikácií na jeho tvorbu,
prakticky zvláda vypracovanie akademického životopisu a motivačného listu. 
Stručná osnova predmetu: 
Prednášky:
	Úvod do predmetu. Inštruktáž o prístupe k databázam a študijnej literatúre. Charakteristika vedného odboru a študijnej disciplíny, glosár akademických termínov.

Práca s odborným anglickým textom, čítanie s porozumením, horizontálne a vertikálne členenie textu (skimming, scanning, reading for information), robenie poznámok z počutého obsahu.
Práca s odborným anglickým textom, stratégie prekladu. Charakteristika prekladových a výkladových tlačených, elektronických a online slovníkov. Zásady práce a efektívne používanie slovníkov.
Akademické písanie. Vedecký článok, štruktúra vedeckého článku podľa medzinárodných štandardov (IMRAD). 
Akademické písanie. Štylistické, a morfologicko-syntaktické charakteristiky písania vedeckého článku (nadpis, kľúčové slová, abstrakt, úvod, materiál a metódy, diskusia, záver). Citačné normy. Angličtina - jazyk vedy a techniky.
Vedecký poster a posterová prezentácia. Zásady tvorby, najčastejšie štýly a štruktúra vedeckého posteru.
Prezentácia - zásady efektívnej vedeckej prezentácie. Štruktúra a jazyk prezentácie. Komunikačné modely, verbálny a neverbálna komunikácia, interakcia s publikom.
Prezentácia - zásady tvorby efektívnych PowerPointových snímkov. Technické, grafické, jazykové a obsahové zásady tvorby PPT snímkov.
Grafické vyjadrenie údajov z výskumu - grafy, diagramy, schémy, tabuľky. Čítanie informácie z grafov a tabuliek. Ich začlenenie do textu vedeckého článku a do posteru. 
Akademický životopis a motivačný list. Charakteristika žánrov a ich špecifiká v akademickom prostredí.
Písomná a ústna komunikácia v akademickom prostredí. Komunikácia prostredníctvom elektronických médií (e-mail, internet). Jazykové špecifiká písania e-mailovej správy. E-mailová etiketa. Komunikácia v multikultúrnom akademickom prostredí, medzikultúrne rozdiely. Konferenčné prostredie a konferenčná etiketa.
Záverečné kolokvium a výstupy z predmetu.

Cvičenia:
	Panelová diskusia a zadanie parametrov k písomným a ústnym výstupom (Výber odborného anglického textu, spracovanie glosára, preklad odborného textu, vedecký článok a poster, CV a motivačný list, odborná prezentácia s podporou PPT). Špecifiká anglickej akademickej terminológie, rozdiely medzi slovenčinou a angličtinou, akademické hodnosti v angličtine.

Praktická aplikácia zručností čítania s porozumením a zaznamenávania hovorenej/počúvanej informácie. 
Praktické ukážky pri preklade vybraného odborného textu. Najčastejšie chyby pri prekladoch z angličtiny a do angličtiny. Preklad krátkeho textu a analýza prekladu - skupinová práca.
Práca s autentickými materiálmi z akademického a vedeckého prostredia (vedecké zborníky, vedecké časopisy), štúdium a porovnávanie dodržiavania medzinárodných štandardov. Praktické cvičenia na danú tému.
Praktické ukážky a cvičenia: Písanie nadpisu, výber kľúčových slov, rozdiel medzi abstraktom, úvodom a zhrnutím. Písanie aktívnych a pasívnych vetných konštrukcií. Analýza jazykových chýb vo vetách v jednotlivých častiach vedeckého článku.
Ukážky a práca so softvérovými aplikáciami pri tvorbe vedeckého posteru, grafický návrh dizajnu, práca so šablónami. Štylistické a jazykové odlišnosti textu posteru od vedeckého článku.
Panelová diskusia o prezentáciách, praktické jazykové cvičenia na rozvoj jazyka prezentácie (signposting language).
Praktická aplikácia teoretických východísk pri tvorbe efektívnych PPT snímkov pri prezentácii výskumnej správy.
Verbálna interpretácia grafov – vyjadrovanie vývoja, trendov, zmien a proporčnosti. Praktická aplikácia odbornej lexiky.
Nácvik online písania akademického životopisu vo formáte Europass CV.
Praktické skúsenosti z používania elektronických komunikačných médií v akademickej komunikácii. Ukážky správnej a nesprávnej komunikačnej etikety. Diskusia o multikulturalizme a medzikultúrnych rozdieloch v akademickom a konferenčnom prostredí. 
Záverečné kolokvium, obhajoba a hodnotenie výstupov študentov.
Odporúčaná literatúra:
Miština, J.: English for PhD students and postdoctoral researchers in natural sciences. Trnava : UCM 2014. - ISBN 978-80-8105-551-5
Miština, J., Smetanová, E.: English for Science and Technology. Trnava : UCM 2014. - ISBN 978-80-8105-550-8.
Miština, J., Smetanová, E.: Effective presentation techniques and skills. Trnava : UCM 2014. - ISBN 978-80-8105-547-8.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: Mgr. Juraj Miština, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.





























Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	teoretické základy analytickej chémie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 12
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 2. semester  (1. – 4. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
písomná a ústna skúška. 
hodnotenie: A najmenej 90% bodov, B – 80%, C – 70% D – 60%, E – 51%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	dokáže charakterizovať protolytické, komplexotvorné, zrážacie, redoxné a rozdeľovacie rovnováhy a ich vplyv na analytické stanovenia vo vodných roztokoch, 

dokáže konštruovať a interpretovať distribučné diagramy,
dokáže kvalifikovane odhadnúť kľúčové faktory chemických dejov pre optimalizáciu analytickej metódy.  
Stručná osnova predmetu: 
Predmet rozširuje teoretické základy využitia chemických reakcií v chemickej analýze predovšetkým s ohľadom na vznik prípadných systematických odchýlok výsledku analýzy od skutočnej hodnoty. Úvodná časť prednášok je venovaná zoznámeniu sa s postupom správneho vyjadrovania analytického výsledku. Nasledujúca časť sú aspekty rovnovážnych dejov (protolytické, zrážacie, komplexotvorné, redoxné reakcie), ktoré ovplyvňujú správanie analytu predovšetkým vo vodnom prostredí a rozdeľovacie rovnovážne deje. Kinetické aspekty chemických analýz. Teoretické základy chromatografického procesu, teoretické základy elektrochemických analýz a interakcia elektromagnetického žiarenia s analyzovanou látkou. Záverečná časť prednášok je venovaná problematike kalibrácie a optimalizácia v analytickej chémii. V rámci cvičenia sú študenti vedení k samostatnému riešeniu praktických úloh a problémov s využitím jednoduchých algoritmov pre interakčné výpočty.
Odporúčaná literatúra:
J. Garaj, D. Bustin, Z.Hladký: Analytická chémia, SNTL/ALFA, Bratislava, 1987.
Z. Holzbecher, J. Churáček a kol.: Analytická chémie, SNTL, Praha, 1987.
P. Klouda: Moderní analytické metody, Nakladatelství Pavel Klouda, Ostrava, 2003.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: doc. Ing. Jozef Sokol, PhD.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.



Povinne voliteľné predmety

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	pokroky v bioanalytickej chémii
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra v rámci seminárov poslucháči prezentujú vybrané zahraničné publikácie, ktoré sa týkajú tém so zameraním na najnovšie metódy bioanalytickej chémie. Ku každej prezentácii dodanej publikácie sa uskutoční diskusia. Študent môže získať maximálne 25 bodov za každú prezentáciu. Kredity budú udelené študentom, ktorí získali minimálne 150 bodov. Po získaní potrebného počtu bodov sa študenti zúčastnia písomnej a ústnej skúšky.
hodnotenie: A najmenej 90% bodov, B – 80%, C – 70% D – 60%, E – 51%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	pozná moderné metódy analýzy biochemických a biologických vzoriek v rôznych aplikačných oblastiach v praxi, ako aj metódy s využitím biomolekúl a biosystémov ako skúmadiel,
	ovláda podstatu vzniku, spracovania a interpretácie analytického signálu so zameraním na využitie biosensorov a iných biochemických, alebo biologických metód, skúmadiel a detekčných systémov,
	ovláda teoretické princípy bioanalytických metód a vie uskutočniť  výber vhodnej bioanalytickej metódy v rôznych  oblastiach aplikácií. 

Stručná osnova predmetu: 
	Princípy bioanalýzy a úprava vzoriek. Biologická vzorka, úprava vzorky pred analýzou, deproteinácia biologického materiálu.
Iizolácia analytu z biologickej matrice, extrakčné metódy, membránové techniky, izolácia zložiek z tkanív, izolácia informačných molekúl.

Inštrumentálne analytické metódy v analýze biologických vzoriek.
Plynová a kvapalinová chromatografia, HPLC, GPLC.
Bioafinitna chromatografia, chirálne separácie.
NMR spektroskopia, metódy zobrazovania tkanív v medicíne.
Biochemické a biologické metódy analýzy.
Enzýmová analýza, katalytické cykly.
Imunoanalýza a enzýmová imunoanalýza. PCR.
Využitie buniek a vyšších biologických systémov ako skúmadiel a detekčných systémov.
Biosenzory. Princípy, stavebne súčasti, metódy detekcie biosenzorickeho signálu. Enzýmové biosenzory, imunosenzory, DNA senzory, biosenzory založené na biologických systémoch (baktérie, vyššie bunkové organizmy,..).
Nanobiosenzory. Aplikácie biosenzorov v analýze životného prostredia, v potravinárstve a v kontrole kvality potravín, v monitorovaní biotechnologických procesov, v klinickej biochémii a medicíne.
Odporúčaná literatúra: 
V. Chromy,a kol.: Bioanalytika, Masarykova univerzita, Brno 2002. ISBN 80-210-2917-X
B. Kralova a kol.: Bioanalytické metódy, VSCHT, Praha, 2008. ISBN 978-807080-449-0
Gault V.A., McClenaghan N.H.: Undestanding bioanalytical chemistry, Wiley-Blackwell, 2009
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky:
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


































Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	elektroanalytické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
písomná a ústna skúška. 
hodnotenie: A najmenej 90% bodov, B – 80%, C – 70% D – 60%, E – 51%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	pozná teoretické a experimentálne základy elektrochemických procesov v analytickej chémii s dôrazom na moderné elektroanalytické metódy.

Stručná osnova predmetu: 
Základy elektrochemických dejov:
Ióny, elektrolyty, elektrochemické a galvanické články. Elektrolýza a Faradayove zákony. Vodivosť roztokov, elektródový a membránový potenciál
Elektroanalytické metódy:
Polarografia, voltampérometria a chronopotenciometria. Coulometria a elektrogravimetria. Potenciometria, ionselektívne elektródy, potenciometrické titrácie. Konduktometria, konduktometrické titrácie. Elektrochemické senzory pre kvapalné roztoky a plyny. Procesové aplikácie elektroanalytických metód na monitorovanie zloženia vôd.
Odporúčaná literatúra: 
J. Garaj,  D. Bustin,  Z. Hladký: Analytická chémia. SNTL/ALFA, Bratislava, 1987.
E. Beinrohr: Prietokové elektroanalytické metódy v praxi. 2theta, Český Těšín, 2013.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.











Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	chemometria a metodológia experimentu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Úspešné absolvovanie skúšky pozostávajúcej z písomnej a ústnej časti. 
hodnotenie:  A najmenej 90% bodov, B – 80%, C – 70% D – 60%, E – 51%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	ovláda základy chemometrie, ktorá integruje poznatky chémie, matematiky a informatiky,
	dokáže vytvárať alebo zvoliť optimálne metódy a experimenty, poskytovať maximálnu informáciu v skúmanom systéme analýzou a spracovaním získaných údajov,

pozná princípy chemometrie umožňujúce vytvárať koncept inteligentného chemického resp. biochemického laboratória,
	získať užívateľsky orientovanú finálnu informáciu, ktorá umožní urobiť jednoznačnú a objektívnu výpoveď v rozhodovacom procese. 
Stručná osnova predmetu: 
Súčasný stav v chemometrii, predstavenie hlavného prúdu chemometrie. Analýza jednorozmerných dát. Využitie deskriptívnej štatistiky. Robustná štatistika. Prieskumová analýza dát. Aplikácie štatistických testov. Analýza rozptylu (ANOVA). Lineárna, mnohonásobná a nelineárna regresia. Lineárna a nelineárna kalibrácia. Pokročilé techniky regresnej analýzy. Porovnávanie laboratórnych metód s využitím regresie. Optimalizačné techniky. Gradientové metódy a metódy priameho hľadania. Spôsoby spracovania inštrumentálneho signálu. Transformácie signálu. Základy, rozdelenie a najdôležitejšie techniky mnohorozmernej analýzy dát. Prehľad zobrazovacích a klasifikačných techník. Umelé neurónové siete. Prípadové štúdie: analýza potravín, znečisťovanie ovzdušia, klinické laboratórne testy. Kvantitatívne vzťahy štruktúra - vlastnosti (QSAR). Molekulové deskriptory a biologická aktivita. Kontingenčné tabuľky. Miera citlivosti, miera špecifickosti, kritická hodnota. ROC krivky. Chemická metrológia. Štandardná, kombinovaná a rozšírená neistota. Zostavenie modelu merania. Prípadové štúdie výpočtu kombinovanej a rozšírenej neistoty merania. Pravidlá správnej laboratórnej praxe. Analytická kontrola v praxi. Riadenie kvality, zabezpečenie kvality. Validácia laboratórnych metód. Akreditácia chemického/biochemického laboratória.
Odporúčaná literatúra: 
Chajdiak J.: Štatistika jednoducho v Exceli. Statis, Bratislava, 2013. ISBN 978-80-85659-74-0.
Walker I.: Výzkumné metody a statistika. Grada, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-3920-5.
M. Meloun, J. Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. East Publishing, Praha, 1998. ISBN 80-7219-003-2.
M. Otto: Chemometrics. Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 1999. ISBN 3-527-29628-X.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.	
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.










































Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	magnetochemické metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Ku koncu semestra bude komplexný test za 30 bodov, skúšobný test v skúškovom období za 70 bodov. Hodnotenie: A najmenej 90/100 bodov, B – 80/100, C – 70/100 D – 60/100, 
E – 55/100.
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	chápe a ovláda vlastnosti tried magnetických materiálov z pohľadu kvantovej teórie. 

Stručná osnova predmetu: 
Triedy magnetických materiálov, paramagnety, feromagnety, antiferomagnety, molekulové magnety. Teoretický opis molekulových paramagnetov a jednomolekulových magnetov. Systémy so spinovým prechodom. Magnetooptické, magnetoelektrické  a magnetokalorické javy. 
Odporúčaná literatúra: 
R. Boča, Magnetické a elektrické vlastnosti látok. Nakladateľstvo STU Bratislava, 2010. ISBN 978-80-227-3414-1
O. Kahn, Molecular Magnetism. VCH, Weinheim, 1993. ISBN 3-527-89566-3.
D. Gatteschi, R. Sessoli, J. Villain, Molecular Nanomagnets. Oxford University Press, Oxford, 2006. ISBN 978-0-19-856753-0
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.











Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	metódy molekulovej a atómovej spektroskopie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
písomná a ústna skúška. 
hodnotenie: A najmenej 90% bodov, B – 80%, C – 70% D – 60%, E – 51%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	pozná moderné metódy atómovej a molekulovej spektrometrie,

je schopný samostatne vyhodnocovať a interpretovať spektrálne údaje. 
Stručná osnova predmetu: 
Teoretické a experimentálne základy spektrálnych metód. 
Princípy atómovej spektrometrie, atómová absorpčná a emisná spektrometria. 
Röntgenová fluorescenčná spektrometria. 
Molekulová absorpčná spektrometria. 
Vibračno-rotačná spektrometria. 
NMR a hmotnostná spektrometria. 
Využitie spektrálnych metód v analytickej chémii.
Odporúčaná literatúra: 
Milata V.: Aplikovaná molekulová spektroskopia. Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, 2008. ISBN 978-80-227-2960-4.
M. Čakrt a kol.: Praktikum z analytickej chémie, ALFA, Bratislava, 1989. ISBN 80-05-00112-6.
J. Garaj, D. Bustin, Z.Hladký: Analytická chémia, SNTL/ALFA, Bratislava, 1987.
Miertuš a kol.: Atómová a molekulová spektroskopia. ALFA, Bratislava, 1991.
Kellner E, ed.: Analytical Chemistry, Wiley, VCH, Weinheim, 2003. ISBN 3-527-28610-1.
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: doc. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc. 
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.






Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: metódy nukleárnej analytickej chémie 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok  / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu: 
písomná a ústna skúška. 
hodnotenie: A najmenej 90% bodov, B – 80%, C – 70% D – 60%, E – 51%
Výsledky vzdelávania: 
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	pozná teóriu nukleárnych analytických metód ako aj s ich inštrumentálne princípy,
	má prehľad o najdôležitejších technikách využívaných v kvalitatívnej a kvantitatívnej nukleárnej analýze vrátane aplikácie nukleárnych metód v medicíne a analýzy environmentálnych vzoriek,
	chápe funkciu, metódy a možnosti hodnotenia stavu životného prostredia nukleárnymi analytickými metódami. 

Stručná osnova predmetu: 
Súčasná klasifikácia metód nukleárnej chemickej analýzy. Detektory ionizujúceho žiarenia a meranie rádioaktivity zdrojov. Spektrometria jadrového žiarenia. Analýza na základe merania rádioaktivity. Princípy a obmedzenia rádioindikácie. Špecifiká práce so stopovými koncentráciami rádioaktívnych látok. Členenie izotopovej zrieďovacej analýzy a jej aplikácie s dôrazom na environmentálne vzorky. Rádioreagenčné metódy. Princípy a aplikácie rádioimunoanalytických metód. Rádiochemické metódy na stanovenie biologickej aktivity enzýmov. Aktivačná analýza, jej súčasné možnosti a aplikácie. Metódy neaktivačnej interakčnej analýzy. Emanometrické stanovenie rádia a stanovenie radónu. Princípy a aplikačné možnosti rádionuklidovej röntgenfluorescenčnej analýzy. Rádiochemické stanovenie 137Cs v prírodných vodách. Identifikácia štiepnych produktov v okolí jadrových elektrární. Kritické zhodnotenie funkcie nukleárnych analytických metód s dôrazom na analýzu stavu životného prostredia.   
Odporúčaná literatúra: 
Klas, J., Tölgyessy, J., Lesný, J.(1985): Sub-superevivalentová izotopová zrieďovacia analýza. Veda, Bratislava. s. 154. je objednaná
Tölgyessy, J., M. Kyrš (1989): Radioanalytical chemistry I. Ellis Horwood Ltd., Chichester & Veda, Bratislava. s. 360 . ISBN 80-224-0009-2  
Tölgyessy, J., M. Kyrš (1989): Radioanalytical chemistry, II. Ellis Horwood Ltd., Chichester & Veda, Bratislava. s. 504. ISBN  80-224-0010-6
Mátel, Ľ.(2011): Rádiochemické analýzy vzoriek životného prostredia a rádioaktívnych odpadov. Kartprint, Bratislava. s. 204. ISBN 978-80-88870-99-9
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: Predmet sa poskytuje, ak si ho zapíšu najmenej 3 študenti. 
Hodnotenie predmetov: 
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: doc. RNDr. Juraj Lesný, PhD.	
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.










































Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: 	separačné metódy
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
povinne voliteľný predmet
2 hodiny prednášok / 2 hodiny seminárov týždenne. 
Vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje prezenčnou metódou.
Počet kreditov: 10
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 4. semester  (1. – 6. semester v externej forme)
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra v rámci seminárov poslucháči prezentujú vybrané zahraničné publikácie, ktoré sa týkajú tém dizertačných prác doktorandov so zameraním na najnovšie možnosti identifikácie separovaných látok zo zložitých zmesí. Ku každej prezentácii dodanej publikácie sa uskutoční diskusia. Študent môže získať maximálne 25 bodov za každú prezentáciu. Kredity budú udelené študentom, ktorí získali minimálne 150 bodov. Po získaní potrebného počtu bodov sa študenti zúčastnia ústnej skúšky.
Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent:
	pozná najnovšie metódy separácie s použitím identifikačných detektorov v on line zapojení so separačným systémom,

má základné informácie o tom, akým spôsobom sa uskutočňujú štúdie interakčných mechanizmov pri separácii zložitých zmesí látok,
vie zaujať stanovisko i k najzložitejším analytickým problémom ako je napríklad stanovenie jednotlivých enantiomérov v zložitých biologických vzorkách, kinetika degradácie analytov pri rôznych podmienkach aj v priebehu analýzy, a ktoré interakčné mechanizmy sú viac uprednostňované pri separácii.
Stručná osnova predmetu:
Úvod, význam selektivít pri vývoji analytickej metódy, selektivita separácie, detekcie, derivatizácie a predkoncentrácie ich vzájomná súvislosť. HPLC – MS – MS, GC – MS – MS, HPLC – NMR, HPLC – FTIR, GC – FTIR, head space technika v GC, micelárna elektroforéza, GC AES, CZE – MS, termooptické detektory. Protiprúdne extrakcie. Chirálne separácie. Komprehezívne separačné techniky v GC a v HPLC.  Elektrochromatografia v ultrastopovej analýze, elektrofokusácia, izotachoforéza – možnosti využitia. Disperzná extrakcia. Fluoroscenčná detekcia (2 x hν) v spojení s derivatizáciou a selektivitou – význam v ultrastopovej analýze. HSGC a HSHPLC, UPLC. Preparatívne separačné metódy. Štatistické spracovanie výsledkov, neistota merania, validácia analytickej metódy.
Odporúčaná literatúra: 
J. Lehotay: Separačné metódy v analytickej chémii, 235 strán, 2009, vydavateľstvo STU, Bratislava. ISBN 978-80-227-3036-5.
Odborné články z časopisov v anglickom jazyku (dodáva prednášateľ)
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk 
Poznámky:  predmet sa poskytuje len v zimnom semestri. 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.	
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.





























Vedecká činnosť

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Kód predmetu: 
Názov predmetu: vedecká činnosť 
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Počet kreditov: 
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. – 8. semester (1. – 10. semester v externej forme)  
Stupeň štúdia: 3. stupeň
Podmieňujúce predmety: žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Výsledky vzdelávania: 
Stručná osnova predmetu:
V rámci vedeckej časti študent absolvuje vybrané činnosti, za ktoré získa kredity:
	publikácia v karentovanom vedeckom časopise 

publikácia v nekarentovanom časopise
publikácia v recenzovanom zborníku 
aktívna účasť na zahraničnom vedeckom podujatí (článok v zborníku, abstrakt)
aktívna účasť na domácom vedeckom podujatí
účasť na riešení vedeckého projektu
citácia registrovaná v SCI
citácia iná
získanie interného grantu
osvojenie novej experimentálnej metodiky
vystúpenie na seminári
Odporúčaná literatúra:
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
Poznámky: 
Hodnotenie predmetov
Celkový počet hodnotených študentov: 0
prospel
neprospel

p
n


Vyučujúci: 
Dátum poslednej zmeny: 01.06.2014
Schválil: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


