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Pozvánka na workshop na téma 

Léčiva 

Místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

 Technická 5, Praha 6 

Datum a čas konání: 22. října 2014 od 8:00 v zasedací místnosti FCHI 

 

Vážení pedagogové pražských středních škol, vážení studenti pedagogických oborů,  

srdečně Vás zvu na workshop pořádaný Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze 

(VŠCHT Praha) dne 22. října 2014. V cyklu workshopů se tentokrát podrobněji seznámíme 

s léčivy. Jde o velice širokou problematiku, která je spojena jak s chemií přírodních látek, tak s 

vědním oborem farmakochemie ve smyslu organické syntézy, ale i s vlastním výrobním 

procesem různých léčivých forem. S léčivy nebo léčivými látkami se potkáváme téměř denně, 

farmaceutický průmysl zaměstnává tisíce odborníků, jde tedy o velmi zajímavé a perspektivní 

téma, jímž můžete nadchnout řadu středoškolských studentů. Toto téma lze snadno 

implementovat do Rámcového vzdělávacího programu Člověk a příroda. 

Workshop je určen pro pedagogy pražských středních škol a pro studenty pražských VŠ 

s pedagogickým zaměřením. 

Workshop bude zahájen v 8:00 registrací účastníků, následovat budou přednášky zkušených 

pedagogů a odborníků v oblasti léčiv, účastníci si vyzkouší laboratorní úlohu zaměřenou 

na produkci léčiv. Občerstvení je zajištěno. Podrobný program workshopu je uveden na 

následující straně.  

Workshop je plně hrazen z projektu Step by Step – Krok za krokem k popularizaci vědy a 

výzkumu, který je realizován v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita.   

Kapacita workshopu je omezena.  

Závazné přihlášky posílejte, prosím, nejpozději do 16. října 2014 na e-mailovou adresu 

jitka.kopecka@vscht.cz. Potvrzení Vaší účasti a doplňující informace budou zaslány obratem.  

V případě jakýchkoli dotazů týkající se workshopu mě, prosím, kontaktujte e-mailem 

(jitka.kopecka@vscht.cz) nebo telefonicky (tel. 220 443 020). 

 

Na setkání se těší 

                                                      Ing. Jitka Kopecká 

     VŠCHT Praha 
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Program workshopu na téma 

Léčiva 

Místo konání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

Technická 5, Praha 6 

Datum a čas konání: 22. října 2014 od 8:00 v zasedací místnosti FCHI 

 

8:00 – 9:00 Registrace účastníků workshopu 

9:00 – 9:10 Úvodní slovo, představení projektu Step by Step 

9:10 – 10:10 Ing. Lukáš Huml: Chemie přírodních látek 

10:10 – 10:25 Diskuze k tématu 

10:25 – 11:25 Ing. Ondřej Kundrát, Ph. D.: Farmakochemie  

11:25 – 11:40 Diskuze k tématu 

11: 40 – 12:40 Přestávka na oběd 

12:40 – 13:40 Ing. Diana Majerová: Výroba tablet a jiné léčivé formy  

13: 40 – 13:55 Diskuze k tématu 

13:55 – 14:10 Přestávka na občerstvení 

14:15 – 16:00 Laboratoř léčiv: Moderní metoda pro aseptickou produkci léčiv 

16:00 – 16:15 Ukončení workshopu 

 

 

         

 

        

 

Změna programu vyhrazena 


