Státní závěrečná zkouška (Mgr) obor Chemie životního
prostředí (od roku 2013)
Státní závěrečná zkouška sestává z tří předmětů, které jsou koncipovány na základě teoretických
znalostí a praktických zkušeností získaných v profilových předmětech studijního oboru Chemie
životního prostředí:
Chemie životního prostředí
Analytická chemie životního prostředí
Toxikologie a analýza rizik

Součástí státní závěrečné zkoušky je též obhajoba diplomové práce, při níž má uchazeč prokázat
schopnost prezentovat získané výsledky a orientovat se v problematice specializované oblasti i širší
disciplíny na současné odborné úrovni. Obhajoba diplomové práce má formu ústní prezentace,
během níž uchazeč seznámí komisi a posluchače s tématem a cíli práce, řešenými problémy,
použitými metodami a získanými výsledky. Odpovídá na připomínky a dotazy obsažené v posudcích
vedoucího a oponenta práce a reaguje na dotazy vznesené v průběhu diskuse.

Okruhy otázek:
CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Základní pojmy a principy
Vstupy polutantů do jednotlivých složek prostředí, osud látek v prostředí. Vlivy polutantů na živé
organismy a mechanismy těchto vlivů. Hodnocení rizik spojených s přítomností polutantů v životním
prostředí. Možnosti omezení vstupu polutantů do ŽP a jejich eliminace z prostředí. Metody výzkumu.
Základní fyzikálně-chemické látek a environmentálně chemické vlastnosti jednotlivých složek
prostředí ovlivňující osud látek v prostředí. Základní procesy ovlivňující osud chemických látek v
prostředí (sorpce, akumulace, …), transportní procesy chemických látek v jednotlivých složkách
prostředí (pohyb v atmosféře, hydrosféře, pedosféře a biosféře). Základní transformační procesy v
prostředí (oxidace a redukce, fotochemické reakce, hydrolýza, biotransformace..). Distribuce látek v
prostředí, fázové rovnováhy a mezifázové přechody. Modelování osudu a distribuce chemických látek
v prostředí na lokální, regionální a globální úrovni.
Základní skupiny polutantů: oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý, freony, atmosférické aerosoly,
tuhé částice, těžké kovy (rtuť, kadmium, olovo), těkavé organické látky, uhlovodíky a ropné
znečištění, pesticidy, detergenty, polycyklické aromatické uhlovodíky, chlorované polutanty
(chlorované fenoly, polychlorované bifenyly, polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany).

Znečištění atmosféry
Základní vlastnosti atmosféry související s rozptylem škodlivin (teplotní stratifikace, teplota, tlak,
vlhkost). Přirození chemické složení atmosféry. Znečišťující látky, emise, imise, transport a rozptyl
škodlivin, zdroje znečištění z hlediska původu, rozložení a času. Primární a sekundární znečištění,
hodnoty NPK, Kmax, Kd. Reakce polutantů v atmosféře, fotochemické reakce. Smog oxidační a
redukční.
Znečištění hydrosféry
Voda a její funkce, chemické složení, hydrologický cyklus, voda atmosférická, povrchová, podzemní,
pitná, užitková a provozní. Znečišťování recipientů, odpadní vody, vody splaškové, průmyslové a
komunální. Typy znečištění: ropné látky, detergenty, radioaktivní látky, anorganické a organické
polutanty, umělá hnojiva, pesticidy.
Znečištění pedosféry
Vlastnosti půd, půdotvorné procesy a faktory, složení a vlastnosti půd, půdní typologie. Přímé a
nepřímé znečišťování, průmyslová hnojiva, biopesticidy a acidifikace, odpady. Výživa rostlin a
hnojení, nadbytek živin a jejich splachy, poměr N, P a K. Chemická ochrana rostlin, neselektivní
účinky, vedlejší vlivy a rezidua, přenos v potravních řetězcích. Nechemická ochrana rostlin.

ANALYTICKÁ CHEMIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Odběr vzorků
Kvalita vzorku a kvalita objektu, typy vzorkovaných objektů, kritérium homogenity F, náhodné
vzorkování, systematické vzorkování, zabezpečení jakosti. Vzorkování složek životního prostředí,
techniky odběru plynných vzorků (emise, imise, pevné částice, atmosférická depozice, aktivní a
pasivní vzorkovače), vzorkování vod (povrchové, podzemní vody, využití sorbentů), vzorkování
sedimentů (bez zachování vertikální struktury, vzorkování profilu), vzorkování půd a tuhých odpadů,
vzorkování bioty; odběrová zařízení, úprava vzorku.
Příprava vzorků k analýze
Extrakce, zakoncentrování, preseparace, frakcionace. Kapalinová extrakce, Soxhletova extrakce vč.
extrakce horkým rozpouštědlem (Soxtec), sonikace, mikrovlnná extrakce (MAE), urychlená extrakce
rozpouštědlem (ASE), extrakce kapalinou v nadkritickém stavu (SFE), extrakce na pevnou fázi (SPE,
SPME), membránové separace, kolonová chromatografie, gelová permeační chromatografie.
Analýza těkavých organických látek (VOCs) - analýza rovnovážné plynné fáze, techniky headspace,
purge & trap.
Metody analytického stanovení
Separační metody - principy, separační mechanizmy, instrumentace, možnosti detekce, možnosti
aplikace. Chromatografické metody (GC, HPLC, HPTLC), kapilární elektroforéza a kapilární
elektrochromatografie. Hmotnostní spektrometrie (principy a instrumentace, iontová past, techniky

MS/MS a MSn spojení MS se separačními technikami), IR spektrometrie. Kombinované techniky GC/MS, HPLC/MS, CEC/MS, HPLC/GC, GC/FTIR, HPLC/FTIR, GC/AED.
Stanovení organických polutantů v ovzduší, ve vodě a v pevných matricích.
ICP-OES, AAS (v plameni, hydridový systém, ETA), spektrometrie UV-VIS, fluorimetrie, IR
spektrometrie, elektroanalytické metody (ISE, ASV, DPASV, coulometrie), průtoková injekční analýza.
Stanovení polutantů v ovzduší
Odběr vzorků, stanovení SO2, SO3, H2S, NOx, NH3, CO, O3; analýza prachových částic (filtry a jejich
zpracování, stanovení kovů). LIDAR.
Stanovení polutantů ve vodě
Odběr vzorků, jejich konzervace a skladování. Určení neutralizační kapacity, chemické spotřeby
kyslíku, stanovení olova, kadmia, rtuti, arsenu, stanovení dusičnanů, ortofosforečnanů, dusitanů,
siřičitanů, síranů, fluoridů, chloridů, kyanidů, stanovení rozpuštěného kyslíku, chloru a amoniakálního
dusíku.
Stanovení polutantů v půdách
Odběr vzorků, jejich úprava, frakcionace, stanovení kovů.
Stanovení polutantů v biologickém materiálu
Odběr a úprava vzorků, homogenizace, sušení. Vysokoteplotní a nízkoteplotní suché spalování,
vysokoteplotní rozklad na mokré cestě za normálního a vysokého tlaku, autoklávy, mikrovlnné
rozkladné systémy, nízkoteplotní rozklad mokrou cestou, rozklad UV zářením.
Správná laboratorní praxe
Obsah a cíle GLP, organizace laboratoře a podmínky, akreditace a osvědčení o správné činnosti
laboratoře. Přesnost, správnost a shodnost analytických dat. Výtěžnost, opakovatelnost a
reprodukovatelnost, kalibrace a kalibrační faktor, standard, referenční materiál a certifikovaný
referenční materiál, obohacený vzorek. Validace analytické metody, provozní charakteristiky, rozsah
a linearita kalibračního vztahu, citlivost, mez detekce a mez stanovitelnosti, nejistota měření
(rozšířená nejistota), selektivita a robustnost. Statistická kontrola kvality analytických dat,
Shewhartův regulační diagram, kalibrační standardy, opakované, obohacené a slepé vzorky.

TOXIKOLOGIE A ANALÝZA RIZIK
Toxikologie, polutanty a xenobiotika. Toxicita akutní, chronická, terminální a replikující. Dávka a
účinek toxické látky, biotransformace, konjugace, intoxikace a detoxikace, antagonismus a
synergismus účinků. Klasifikace: teratogeny a karcinogeny, promotory, přímé a nepřímé karcinogeny,
ultimativní a proximativní karcinogeny.
Ekotoxikologie

Hlavní cíle, pojmy a principy ekotoxikologie vs. toxikologie humánní a veterinární, vztah k ekologii.
Hlavní nebezpečné vlastnosti chemických látek podmiňujících jejich nebezpečnost pro životní
prostředí a biotu (rozdělovací koeficienty, sorpční konstanty, lipofilita). Osud chemické látky v
organismech - biokoncentrace a biodostupnost - specifika akvatického a terestrického ekosystému;
biotické transformace - biodegradace, metabolismus toxických látek. Toxikokinetika a toxodynamika;
akutní vs. chronická toxicita; genotoxicita vs. karcinogenita; biomarkery; hierarchie biologických
systémů. Toxické efekty na různých úrovních živého organismu - subbuněčné a buněčné úrovně
(biochemické a molekulární mechanismy toxicity, mutagenita, genotoxicita); orgánové efekty (u
autotrofních i heterotrofních organismů); organismální toxicita (poškození metabolismu,
neurotoxicita, endokrinní a reprodukční toxicita, imunotoxicita). Účinky látek u různých živých
organismů (producenti, konzumenti - bezobratlí, obratlovci, destruenti/dekompozitoři). Projevy
chemického stresu na úrovni populací, společenstev a ekosystémů.Hodnocení trofie a saprobity,
bioindikátory. Experimentální ekotoxikologie (laboratorní testování vs. přírodní studie in situ a
biomonitoring; design a uspořádání experimentů). Metody studia ekotoxikologie - laboratorní
biotesty (příklady, baterie testů, interpretace křivky dávka-odpověď, hodnoty ECx), ekotoxikologie in
situ (biomonitoring, složení společenstev; biomarkerz a bioindikátorů). Hlavní třídy toxických látek v
životním prostředí a jejich účinky (čisté látky vs. směsi; průmyslové a komunální odpady, látky
záměrně vnášené do ekosystémů). Praktické aplikace ekotoxikologie (modelování vztahů mezi
strukturou a biologickou aktivitou - QSAR; využití v procesu hodnocení rizik; národní a mezinárodní
standardy). Zákonné normy, hygienické hodnocení kvality prostředí - odvození a problematika
bezpečných limitů.
Analýza a hodnocení rizik životního prostředí
Nebezpečnost, riziko, hodnocení rizik, kontrola rizik, vnímání rizik, řízení rizik. Expoziční analýza, vliv
expozičních parametrů, určení nebezpečnosti, vztah mezi dávkou a odpovědí, referenční dávka,
hodnocení expozice. Metody hodnocení rizika chemických látek, nekarcinogenních a karcinogenních.
Charakterizace rizik, akceptovatelné hranice rizik, analýza citlivosti, interpretace dat.
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