
ZÁKLADNÍ  PRAKTIKA  
Z  ANALYTICKÉ  CHEMIE  

 
 

VYHLÁŠKA 
 

                V Praze, 16. září 2014 

Zahájení základního praktika z analytické chemie a první praktické cvičení z analytické 
chemie bude v akademickém roce 2014/2015 v zimním semestru v týdnu od 6. října 2014 v den 
určený rozvrhem pro daný obor v laboratoři č. 116 na katedře analytické chemie v čase dle 
rozvrhu a dle rozřazení posluchačů do skupin.  

Úterní skupina zahajuje praktika v úterý 7.10.2014 ve 12:20 hod. 
Středeční skupina zahajuje praktika ve středu 8.10.2014 ve 13:10 hod. 
Čtvrteční skupina zahajuje praktika ve čtvrtek 9.10.2014 ve 14:00 hod. 
 
Každý posluchač je povinen si s sebou přinést do laboratoře již v den zahájení základního 

praktika a každý další den, kdy navštěvuje základní praktika z analytické chemie kvůli dalšímu 
praktickému cvičení, ochranné pracovní oblečení (pracovní plášť), přezůvky a vhodný vázaný 
sešit jako laboratorní deník. 

Seznamy s posluchači rozřazenými do jednotlivých skupin jsou vyvěšeny před laboratoří 
č. 116 na katedře analytické chemie. Rozřazením posluchačů do skupin získal každý posluchač 
své identifika ční číslo neboli kód studenta, pod nímž bude v praktiku z analytické chemie 
pracovat po celý příslušný semestr. V rozvrhu úloh si každý posluchač vyhledá na základě 
získaného identifikačního čísla praktickou úlohu, kterou bude provádět již v den zahájení 
praktika, tedy v den prvního praktického cvičení z analytické chemie. Je to úloha odpovídající 
příslušnému identifikačnímu číslu studenta a prvnímu týdnu v rozvrhu úloh. Každý posluchač je 
povinen si velmi pečlivě prostudovat bezpečnostní předpisy pro chemické laboratoře a návod 
praktické úlohy pro první praktické cvičení již před dnem zahájení základního praktika z 
analytické chemie, aby byl schopen tuto úlohu prakticky provést s dodržením všech 
bezpečnostních předpisů v laboratoři již v den zahájení. 

Rozvrh úloh, návody, bezpečnostní předpisy a další důležité informace týkající se 
základního praktika z analytické chemie naleznou posluchači na webových stránkách 
www.natur.cuni.cz/chemie/analchem v záložce „Praktika“ a www.natur.cuni.cz/~pcoufal. Pro 
zimní semestr akademického roku 2014/2015 je aktuální verze návodů 15.09.2014.  

Striktní dodržování bezpečnostních předpisů pro práci v chemických laboratořích při 
jakékoliv práci v laboratoři základního praktika z analytické chemie, systematická domácí 
teoretická příprava a pečlivé domácí prostudování si návodů k jednotlivým praktickým 
úlohám, úspěšné absolvování praktických úloh  z analytické chemie, úspěšné absolvování 
písemného testu a úspěšné absolvování praktické zkoušky je nezbytnou podmínkou k obdržení 
zápočtu ze základního praktika z analytické chemie.  
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