
 

 

 

 

Bakalářský studijní program B403 

Analytická a forenzní chemie  

Co vás čeká 

 Tříleté bakalářské studium na Fakultě chemicko-inženýrské s možností 

pokračování v magisterském studijním programu N403 Analytická chemie v rámci 

jedné ze čtyř specializací: Analytická chemie a jakostní inženýrství, Analýza léčiv, 

Forenzní chemie a Molekulární chemická analýza 

 Univerzální přírodovědné a technické vzdělání 

 Kvalitní přednášky a cvičení pro prohloubení probíraného učiva 

 Laboratorní práce na moderních přístrojích 

 Možnost zahraničního studia v rámci projektu Erasmus+ 

 Možnost pracovat jako člen odborné skupiny na mezinárodních i českých 

výzkumných projektech již od 1. ročníku 

Možnosti uplatnění po absolvování 

 Struktura programu je navržena tak, aby studenti po jeho absolvování měli 

univerzální uplatnění, tj. jak v akademické, tak průmyslové sféře, v základním i 

aplikovaném výzkumu, např. v analytické nebo forenzní laboratoři 

Příklady vědeckých oblastí, na nichž se můžete podílet i Vy 

 Vývoj nových metod analýzy konkrétních vzorků, nové diagnostické metody 

závažných onemocnění, profilování nečistot v léčivých přípravcích. Analýza 

padělků léčiv a kosmetických přípravků, identifikace a stanovení drog, mapování 

trestné činnosti v digitálním prostoru. 

Kontakt: 

VŠCHT, budova B, Technická 3, 166 28 Praha 6 děkanát FCHI,  

telefon 220 443 891, e-mail: 453-tajemnik@vscht.cz, fchi.vscht.cz 
 

Program zajišťuje Ústav analytické chemie VŠCHT Praha, více na uanlch.vscht.cz 
 

Ke studiu se uchazeč hlásí prostřednictvím elektronické přihlášky, která je k dispozici 

v aktuálním termínu na student.vscht.cz 

Další informace na studuj.vscht.cz 
  



 

 

 

 

 

Bakalářský studijní program Analytická a forenzní chemie 

Specializace: Analytická chemie 
 Co studiem získáte 

o základní přehled ve všeobecných fyzikálně-chemických disciplínách a základních 

analytických metodách 

o schopnost provádět analýzu vzorku včetně jeho odběru, přípravy k analýze 

a následného zpracování dat a interpretace výsledků 

o možnost výběru předmětů zaměřených na analýzu léčiv 

 Příklady uplatnění absolventů v praxi 

o analytické laboratoře (analýza životního prostředí, potravin, materiálů) 

o farmaceutické firmy (výroba a výzkum generických a nových léčiv) 

o Česká obchodní inspekce 

o Hasičský záchranný sbor ČR 

Specializace: Forenzní analytická chemie  
 Co studiem získáte 

o teoretické i praktické znalosti použitelné při práci ve forenzně orientovaných 

laboratořích 

o přehled analytických technik a schopnost umět vhodně zvolit způsob řešení daného 

analytického problému 

o základy informační techniky zaměřené na zpracování forenzních dat a jejich 

porovnání s kriminalistickými databázemi 

 Příklady uplatnění absolventů v praxi 

o kriminalistické laboratoře Policie České republiky 

o pracoviště Celní správy České republiky 

o Česká obchodní inspekce 

o Hasičský záchranný sbor ČR 


