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Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí nabízí vzdělání pro udržitelný rozvoj  

Nový koncept vzdělávání, který realizuje Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí 

Masarykovy univerzity, splňuje náročná kritéria na vzdělávací systémy zajištující trvale 

udržitelný rozvoj regionu. Systém vzdělávání zavedený v Centru byl zařazen do příručky 

Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development, která popisuje osm nejlepších 

evropských projektů zaměřených na celoživotní vzdělávání pro udržitelný rozvoj.  

Základní myšlenkou nového vzdělávacího konceptu je vybudování znalostního trojúhelníku 

založeného na propojení vzdělávání, výzkumu a inovací. Celý koncept musí být ve svých 

přístupech interdisciplinární a aplikovatelný na reálné prostředí a musí stírat hranice mezi 

akademickým a neakademickým vzděláváním, což vyžaduje úzkou spolupráci mezi 

zainteresovanými institucemi na regionální, národní i mezinárodní úrovni. 

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí garantuje výuku oborů chemie životního prostředí, 

ekotoxikologie a matematické biologie na bakalářské, magisterské i doktorské úrovni. V souladu 

s principem celoživotního vzdělávání pořádá jednodenní intenzivní environmentální kursy pro 

střední školy, pracuje s nadanými středoškolskými studenty a podílí se na celoživotním vzdělávání 

učitelů základních škol.   

Při organizaci těchto aktivit spolupracuje s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu a 

dalšími regionálními institucemi. Kromě toho ve spolupráci s krajskými úřady pořádá semináře pro 

pracovníky environmentálních odborů městských a krajských úřadů a účastní se jimi pořádaných 

akcí pro starosty. Nezanedbává ani účast na osvětových a popularizačních akcích zaměřených na 

širokou veřejnost, jako jsou Den vědy, Noc vědců nebo Chemické jarmarky, pořádaných 

z iniciativy města, kraje a ministerstva životního prostředí.                           

Kontakt: Mgr. Tereza Fojtová, mluvčí Masarykovy univerzity, fojtova@rect.muni.cz, tel: 549494949, mobil: 724517335                                 
 

Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity bylo založeno 1. března 2010 za podpory projektu CETOCOEN z 

Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Ve své činnosti navazuje na fungování Výzkumného centra pro chemii životního prostředí a 

ekotoxikologii (RECETOX), které má za sebou čtvrt století výzkumu znečištění životního prostředí toxickými látkami a jejich účinku na člověka i 

ostatní živé organismy v ekosystému. Centrum od roku 2006 působí jako Národní centrum ČR pro perzistentní organické polutanty a v roce 2009 

bylo oficiálně jmenováno Regionálním centrem Stockholmské úmluvy pro budování kapacit v zemích střední a východní Evropy. 
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