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BOZP v biologické a chemické 
laboratoři

toxikologie

laboratorní řád

охорона праці в біохімічній 
лабораторії

токсикологія

лабораторні правила

 BOZP, hygiena 
práce a požární 

prevence 
 

Безпека та 
охорона праці, 

пожежна 
охорона, 

гігієна праці, 
протипожежна 

профілактика

16-01-M/01 Ekologie 
a životní 
prostředí

Екологія та 
навколишнє 
середовище

práce s mikroskopem

nebuněčné organismy

stavba buňky

biologie rostlin

biologie živočichů

dědičnost a proměnlivost

ekologie organismů

ekologie populací

ekologie společenstev

ekosystém

ekologie krajiny

chráněná území

робота з мікроскопом

неклітинні організми

структура клітини

біологія рослин

біологія тварин

спадковість і мінливість

екологія організмів

популяційна екологія

екологія спільнот

екосистема

ландшафтна екологія

заповідна територія

Biologické 
vzdělávání 

 
Біологічна освіта
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anorganické a organické 
sloučeniny

biochemie

metabolismus

fyzikální chemie – děje,  
výpočty

analytická chemie

fyzická, hospodářská, 
regionální geografie

mineralogie

petrologie

pedologie

pedogeneze

geologické mapování

hydrogeologie

ekologické zátěže

ochrana přírody a krajiny 

ochrana diverzity

územní ochrana přírody 

vliv hospodářství na životní 
prostředí

ekologická politika a legislativa 

неорганічні та органічні 
сполуки

біохімія

метаболізм

фізична хімія – історія, 
розрахунки

аналітична хімія

фізична, економічна, 
регіональна географія

мінералогія

петрологія

педологія

педогенез

геологічне картування

гідрогеологія

екологічне навантаження

охорона природи 
і ландшафту

захист різноманітності

територіальна охорона 
природи

вплив економіки 
на навколишнє середовище

екологічна політика 
та законодавство

Chemické 
vzdělávání 

 
Хімічна освіта

Geografické 
vzdělávání 

 
Географічна 

освіта

Geologické 
vzdělávání 

 
Геологічна освіта 

Ochrana životního 
prostředí 

 
Охорона 

навколишнього 
середовища 
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monitorování životního 
prostředí

udržitelný rozvoj

emise, snižování emisí; imise

rozptylové podmínky

meteorologie

klimatologie

hydrologie

ochrana vodních zdrojů 

revitalizace vodních systémů

pitná voda

zněčištění vodních zdrojů

půdní fond

екологічний моніторинг

сталий розвиток

викиди, скорочення викидів; 
атмосферне забруднення

умови дисперсії

метеорологія

кліматологія

гідрологія

охорона водних ресурсів 

ревіталізація водних систем

питна вода

забруднення водних джерел

земельний фонд

Monitorování 
životního 
prostředí 

(ovzduší, voda, 
půda) 

 
Екологічний 

моніторинг 
(повітря, вода, 

ґрунт)
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