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BOZP v biologické a chemické 
laboratoři

toxikologie

laboratorní řád

oхорона праці в біохімічній 
лабораторії

токсикологія

лабораторні правила

 BOZP, hygiena 
práce a požární 

prevence 
 

 Безпека 
та охорона 

праці, пожежна 
охорона, 

гігієна праці, 
протипожежна 

профілактика

16-02-M/01 Průmyslová 
ekologie 

Промислова 
екологія 

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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Chemické 
vzdělávání 

 
Хімічна освіта

anorganické a organické 
sloučeniny

biochemie

metabolismus

fyzikální chemie – děje, výpočty 

analytická chemie

mineralogie

petrologie

pedologie

geologické mapování

hydrogeologie

technická a výkresová 
dokumnetace

stroje a zařízení

elektrotechnika a automatizace 

průmyslové a zemědělské 
technologie 

energetika

meření základních veličin 

nakládání s odpady 

odpadové hospodářství

неорганічні та органічні 
сполуки

біохімія

метаболізм

фізична хімія – історія, 
розрахунки

аналітична хімія

мінералогія

петрологія

педологія

геологічне картування

гідрогеологія

технічна та креслярська 
документація

машини та обладнання

електротехніка 
та автоматизація

промислові та 
сільськогосподарські 
технології

енергетика

вимірювання основних 
величин

поводження з відходами 

поводження з відходами

Geologické 
vzdělávání 

 
Геологічна освіта

Technická 
a technologická 

příprava 
 

Техніко-
технологічна 

підготовка
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ekologické zátěže

udržitelný rozvoj

indikátory životního prostředí

ochrana přírody a krajiny 

ochrana ovzduší, vod, půdy

monitorování životního 
prostředí

vliv hospodářství na životní 
prostředí

ekologická politika a legislativa 

emise, snižování emisí

imise 

smog

rozptylové podmínky

 hospodaření s vodou

pitná voda, ochrana zdrojů 
pitné vody

úprava pitné vody

znečištění podzemních 
a povrchových vod

samočištění

odpadní vody

vodní režim

povodně

sucho

degradace, eroze a znečištění 
půdy

měření v terénu

екологічне навантаження

сталий розвиток

екологічні показники

охорона природи 
і ландшафту

охорона повітря, води, ґрунту

екологічний моніторинг 

вплив економіки на 
навколишнє середовище

екологічна політика 
та законодавство

викиди, скорочення викидів

атмосферні забруднення 
(іммісія)

смог

умови дисперсії

водне господарство

питна вода, охорона джерел 
питної води

очищення питної води

забруднення підземних 
і поверхневих вод

самоочищення

стічні води

водний режим

повені

посуха

деградація ґрунтів, ерозія 
та забруднення

польові вимірювання

Ochrana 
a monitorování 

životního 
prostředí  

 
Охорона 

навколишнього 
середовища 

та моніторинг 
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Poznámky 

Примітки


