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VÝCHOVA K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA CHEMICKÉ FAKULTĚ

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Jiří Matoušek

Ostav chemie a technologie ochrany životního prostředí CHF VUT
v Brně, Veslařská 230 637 00 Brno

Chemická fakulta VUT v Brně, založená v r. 1911, byla po

přetržce několika desetiletí obnovena v roce 1992 pro studium

v oborech: - Chemie materiálů,

- Chemie a technologie ochrany životního prostředí,

- Chemie potravin a biotechnologie,

.- Spotřební chemie,

- Technologie tisku a aplikovaná fotografie.

Výchova k ochraně životního prostředí je od obnovení budo-

vána jako dvoustupňový systém. Prvý stupeň je začleněn do společ-

né výuky všech oborů (1.-5. semestr) a je zaměřen na cílevědomé

vytváření ekologického vědomí u všech budoucích inženýrů chemie

k odpovědnosti za kompatibilitu technologických aktivit s pojetím

trvale udržitelného rozvoje. Toho je dosaženo souborem předmětů

a jejich obsahem: Obecná biologie, Mineralogie a základy geoche-

mie, Ekologie, Obecná toxikologie, Chemie životního prostředí I

a Biochemie). Druhý stupeň se promítá zejména do specializované

výuky v oboru "Chemie a technologie ochrany životního prostředí"

a je v potřebné míře zahrnut do výuky ve všech oborech, kde je

zaměřen zejména na řešení problematiky odpadů, šetrné resp. bez-

odpadové technologie a recyklační technologie, s tím, že v něk-

terých oborech (biotechnologie) je vztah užší.

Těžiště výchovy v ochraně životního prostředí je soustředěno

do oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí, který

v sobě vyučovanými disciplinami inkorporuje specializace:
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- Chemie a technologie úpravy pitných vod a čištění odpadních vod,

- Technologie nakládání s odpady,

- Chemie a technologie ochrany ovzduší,

- Technologie dekontaminace a remedikace půdy,

- Průmyslová toxikologie a ekotoxikologie,

- Prevence a likvidace chemických havárií,

- Environmentálni analýza a monitorování.

V 6.-9. semestru (10. semestr je vyhrazen pro diplomovou

práci) je do učebního programu zahrnuto 22 (povinných a výběro-

vých) předmětů ( z toho 12 s laboratorní a praktickou výukou):

Chemie životního prostředí II, Technická mikrobiologie, Jaderná

chemie, Detekce a měření ionizujícího záření, Hydrochemie, Hydro-

biologie, Průmyslová toxikologie a radiotoxikologie, Ekotoxikolo-

gie, Technologie úpravy pitných vod, Speciální technologie úpravy

vod, Vodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny, Technologie čiš-

tění odpadních vod, Speciální technologie čištění odpadních vod,

Technologie nakládání s odpady, Technologie ochrany ovzduší, En-

vironmentálni analýza I, Environmentálni analýza II a monitorová-

ní, Analýza a hodnocení rizik, Informační systémy o nebezpečných

látkách, Prevence a likvidace chemických havárií, Dekontaminace

a remedikace půdy, Legislativa v ochraně životního prostředí.

S výchovněvzdělávacím procesem úzce souvisejí vědeckovýzkum-

né a ostatní odborné aktivity fakulty jako celku, kde problemati-

ka ochrany životního prostředí je kromě činnosti příslušného

ústavu, zajištujícího uvedený obor, integrujícím činitelem v

celofakultních aktivitách.
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