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Základní informace o předmětu BCA001 „Stavební chemie“ 

LS šk. rok  2020/2021 
 

 

Osnova předmětu a odkaz na základní studijní literaturu:  

 Atomové hmotnosti, látkové množství. Modul 1, str. 7 – 8.  

 Atomové jádro, izotopy, radioaktivita. Modul 1, str. 9 – 14.  

 Stavba elektronového obalu, periodicita vlastností prvků, periodická tabulka. 

Modul 1, str. 14 – 17. 

 Reakční kinetika a chemické rovnováhy. Modul 1, str. 19 – 24. 

 Termochemie. Modul 1, str. 24 – 25.  

 Vlastnosti vodných roztoků. Modul 1, str. 27 – 34. 

 Skupenské stavy látek. Modul 1, str. 35 – 39. 

 Disperzní soustavy – gely, suspenze, aerosoly, emulze, koloidní roztoky, pravé 

roztoky, tenzidy. Modul 1, str. 40 – 46. 

 Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin uhlíku. Modul 1, str. 48 – 507. 

 Vlastnosti vybraných anorganických sloučenin křemíku, sklo. Modul 1, str. 52 – 

56. 

 Chemické složení a vlastnosti primárních a druhotných surovin. Modul 1, str. 57 – 

65. 

 Sádra. Modul 1, str. 66 – 69. 

 Hořečnatá maltovina. Modul 1, str. 69 – 70. 

 Vápno vzdušné a vápna s hydraulickými vlastnostmi. Modul 1, str. 70 – 77. 

 Pucolány. Modul 1, str. 77 – 78. 

 Portlandský cement. Modul 1, str. 78 – 84. 

 Hlinitanový cement. Modul 1. Str. 84 – 86. 

 Degradace nekovových stavebních materiálů. Modul 2, str. 5 – 23. 

 Kovy a jejich koroze. Modul 2, str. 24 – 40. 

 Voda. Modul 2, str. 42 – 48. 

 Vzduch a ovzduší. Modul 2, str. 49 – 51. 

 Dřevo a celulóza. Modul 2, str. 53 – 57. 

 Živice. Modul 2, str. 58 – 59. 

 Plasty. Modul 2, str. 60 – 70. 

 

Základní studijní materiál: 

1. Rovnaníková, P. a kol. Stavební chemie. Modul 1, 2. Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o. Brno, 2014. 

2. Chromá, M., Rovnaník, P., Rovnaníková, P. Laboratorní cvičení ze stavební chemie. 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2005. 

 

Příklady k procvičení - http://www.fce.vutbr.cz/che - STUDIUM - Příklady k řešení: 

Látkové množství, Bilanční pravidlo, Výpočty pH, Výpočty z rovnic.  

Názvosloví nastudujte z literatury 2 nebo z http://www.fce.vutbr.cz/che - STUDIUM. Na 

této stránce je také test na procvičení názvosloví s návodem ChemNom - test chemického 

názvosloví (download verze chemnom.exe).  

 

 

  

http://www.fce.vutbr.cz/che
http://www.fce.vutbr.cz/che/doc/latkove_mnozstvi.pdf
http://www.fce.vutbr.cz/che/doc/bilancni_pravidlo.pdf
http://www.fce.vutbr.cz/che/doc/vypocty_pH.pdf
http://www.fce.vutbr.cz/che/doc/vypocty_rovnic.pdf
http://www.fce.vutbr.cz/che
http://www.fce.vutbr.cz/che/doc/chemnom.swf
http://www.fce.vutbr.cz/che/doc/chemnom.swf
http://www.theglassonion.cz/pauli/chemnom.exe
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Kontrola studia: 

 

V průběhu semestru je studium kontrolováno dvěma testy. Testy proběhnou elektronickou 

cestou v prostředí Moodle. Zde budou zpřístupněny vždy na 5 dní, ve kterých musí být 

absolvovány. 

 1. test 

- chemické názvosloví oxidů, kyselin, hydroxidů  

- příklady – výpočet z chemického vzorce, procentické složení sloučenin, výpočet 

z chemické rovnice a výpočet pH. 

 2. test  

- chemické názvosloví oxidů, kyselin, hydroxidů a solí 

- výpočty koncentrací směsí a roztoků, bilanční rovnice, objemů plynů a stechiometrické 

výpočty.  

 

Hodnocení kontrolních testů:  

 

Každá část testu musí být vždy splněna na minimálně 50 % bodů. V případě nesplnění  bude 

student informován emailem. 

 

Registrace do předmětu BCA001: 

Každý student se musí zapsat v IS do přednáškové skupiny P-BK1VS1 pokud se nepřihlásíte, 

nebudete mít možnost se přihlásit na zkoušku! Seznam přihlášených studentů bude také 

překlopen do MOODLE a pouze tito studenti budou mít přístup k testům. 
 

Konzultace: 

Budou probíhat ve dnech 12. 2, 26. 2, 26. 3 a 23. 4. 2021 od 12–13:50 hod. v prostředí MS 

Teams. 

 

Presenční výuka: 

Proběhne pokud to dovolí PES.  

Pokud nebude možnost výuku absolvovat presenčně bude probíhat na Moodlu. 

Po skončení letního semestru se koná povinná presenční laboratorní výuka (absolvování je 

nutné pro udělení zápočtu)  v rozsahu 8 výukových hodin. Termíny prezenční výuky budou 

vypsány v IS pod označením „speciální konzultace“. Každý se přihlásí na jeden vybraný 

termín. Náhradní termíny nebudou vypisovány. Pokyny k presenční výuce budou v předstihu 

vystaveny na www.fce.vutbr.cz/che - STUDIUM - Stavební chemie (BCA001) - 

kombinovaná forma výuky a v Moodle.   
 

 

Hodnocení předmětu BCA001: 

Výuka je zakončena zápočtem a zkouškou. 

 

Zápočet: 

Podmínky získání zápočtu:  

 Úspěšné vypracování 1. a 2. testu na minimálně 50 % bodů z každé části.  

 Absolvování presenční výuky – laboratorního cvičení. Náhradní termíny nejsou 

vyhlašovány (v případě, že neabsolvujete presenční výuku, nezískáte zápočet a musíte 

si předmět zapsat ve 2. ročníku znovu). 

 

 

http://www.fce.vutbr.cz/che
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Zkouška: 

Ke zkoušce se přihlašujete na vypsané termíny v IS. Pro studenty kombinovaného studia 

jsou vypisovány zvláštní termíny, které jsou specifikovány v poznámce ke zkoušce. Je to 

z důvodu jiného způsobu hodnocení zkoušky u studentů prezenční formy. Zkouška je 

písemná, tvoří ji otázky z teoretické části, příklady a názvosloví. Způsob hodnocení zkoušky 

je vystaveno na http://www.fce.vutbr.cz/che - STUDIUM - Stavební chemie (BCA001) – 

kombinovaná forma výuky. 

 

Studenti, kteří mají zapsán předmět BCA001 podruhé: 

 mají udělen zápočet – zapíší se do přednáškové skupiny a ve zkouškovém období LS 

vykonají zkoušku; 

 nemají udělen zápočet, absolvovali prezenční výuku – zapíší se do přednáškové 

skupiny, vypracují testy pro školní rok 2019/2020 (bude jim udělen zápočet) a ve 

zkouškovém období LS vykonají zkoušku; 

 nemají udělen zápočet, neabsolvovali prezenční výuku – zapíší se do přednáškové 

skupiny, vypracují testy pro školní rok 2019/2020, absolvují prezenční výuku (bude 

jim udělen zápočet) a ve zkouškovém období LS vykonají zkoušku; 

 

 

 

Předmět vyučuje:  

Ing. Patrik Bayer, Ph.D., Ústav chemie FAST VUT v Brně, Žižkova 17,  

602 00 Brno.  

Tel.: 54114 7641 

E-mail: bayer.p@fce.vutbr.cz 

 

V případě nutnosti zastupuje: 

Doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D., Ústav chemie FAST VUT v Brně, Žižkova 17,  

602 00 Brno. 

Tel.: 54114 7632 

E-mail: rovnanik.p@fce.vutbr.cz 

  

                                                                                         

 

Poštu zasílejte pouze prostřednictvím přidělené školní e-mailové adresy, na 

e-maily ze soukromých adres nebudu reagovat! Při jakékoliv komunikaci 

uvádějte celé jméno a číslo studijní skupiny. 
 

http://www.fce.vutbr.cz/che
mailto:bayer.p@fce.vutbr.cz
mailto:rovnanik.p@fce.vutbr.cz

