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VŠCHT PRAHA  

Nabídka kurzů dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání  

Fakulty Vysoké školy chemicko-technologické v Praze nabízí odborné veřejnosti pestrou paletu 

kurzů dalšího vzdělávání. Aby kurzy vyhovovaly optimálně požadavkům všech zájemců, byla 

vytvořena řada vzdělávacích bloků, které se dále skládají ze vzdělávacích modulů. Požadované 

kurzy lze tak sestavit nejen ze vzdělávacích bloků, ale i z vybraného modulu, případně z jejich 

libovolné kombinace.  

Zaměření kurzů, jejich časový rozvrh i počet frekventantů ve skupině lze flexibilně upravovat 

po dohodě s odborným garantem vzdělávacího bloku. Výuka všech kurzů je poskytována za úplatu, 

cena bude stanovena po dohodě zájemce o kurz opět s odborným garantem vzdělávacího bloku.  

Výuka kurzů je pořádána ve výukových prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze 

Dejvicích (www.vscht.cz), v Konferenčním centru VŠCHT Praha na Jižním městě 

(http://www.vscht-suz.cz/suz/cze/konferencnicentrum/), v budově Národní technické knihovny 

(www.techlib.cz), popř. po dohodě se zájemci i v jiných lokalitách.  
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Fakulta chemické technologie  

Aplikace katalýzy  
Odborný garant vzdělávacího bloku: Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.  

 

Anotace:  

Katalýza a katalyzátory jsou dnes používány v celé řadě oblastí praxe. Katalýza prodělává trvalý 

a velmi dynamický rozvoj základních znalostí i aplikací. Na VŠCHT Praha je v prezenčním studiu 

nabízeno několik kurzů katalýzy a řada pracovišť VŠCHT Praha se zabývá výzkumem katalýzy 

a na ní založených průmyslových procesů. Kurzy jsou nabízeny podle dohody v češtině nebo 

angličtině.  

 

Profil absolventa:  

Tato nabídka kurzů katalýzy v rámci celoživotního vzdělávání je směřována k zájemcům z praxe 

a není určena stávajícím studentům VŠCHT Praha.  

 

Seznam vzdělávacích modulů:  

1. Základní principy heterogenní, homogenní a enzymové katalýzy  

Modul je určen především pro zájemce, kteří se s katalýzou setkávají poprvé. Kurz je orientován 

na specifika tuhých heterogenních, rozpustných homogenních a enzymových katalyzátorů a jejich 

heterogenizovaných forem. Kurz je vhodný jako první přípravný stupeň pro případné pokračování 

v modulech 2 a 3.  

2. Aplikace katalýzy v praxi  

Tento modul je nabízen buď jako jeden souhrnný přehledný kurz přes všechny moduly nebo jako 

individuální submoduly uvedené dále:  

a) v chemickém průmyslu  

b) v rafinérství a výrobě paliv  

c) ve farmaceutickém průmyslu  

d) v ochraně životního prostředí  

e) v potravinářském průmyslu  

f) v průmyslu výroby a aplikace pracích prostředků  

g) v medicínských aplikacích  

h) v organické syntéze v laboratoři  

Přehledné moduly jsou určeny pro specialisty z praxe.  

3. Instrumentální metody pro charakterizaci katalyzátorů a jejich monitoring při použití v praxi  

Modul je určen pro zájemce, kteří se zabývají výběrem, používáním a monitoringem katalyzátorů 

v praxi.  
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Simulace chemických a farmaceutických procesů  
Odborní garanti kurzu: Dr. Ing. Vlastimil Fíla, doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D., Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.  

 

Anotace: Účastníci kurzu se naučí základní ovládání profesionálních inženýrských programů Aspen 

Plus, Aspen Properties a Aspen Batch Process Developer. Absolventi kurzu budou tyto programy 

schopni použít při návrhu, rekonstrukci a optimalizaci chemických a farmaceutických výrob. Výuka 

na počítači bude doprovázena nezbytným teoretickým výkladem a ukázkami praktického využití.  

 

Profil absolventa: Kurz je vhodný pro technické pracovníky v oblasti projekce, optimalizace 

a provozování chemických a farmaceutických výrob.  

 

Osnova kurzu:  

1. Fyzikálně-chemické vlastnosti látek a jejich použití při simulacích, databáze vlastností  

2. Výměníky tepla, jejich simulace, optimalizace a návrh  

3. Rektifikace, návrh rektifikačních kolon a jejich soustav, návrh regulace  

4. Simulace reaktorů, reaktor jako součást procesu, výběr vhodného typu reaktoru  

5. Přenos malotonážní technologie do provozního měřítka, plánování a optimalizace výroby s 

využitím Aspen Batch Process Developer 
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Vybrané farmaceutické procesy ve světle Technologie pro analýzu (PAT)  
Odborný garant kurzu: Doc. Ing. Petr Zámostný, CSc.  

 

Anotace:  

Účastníci se v úvodu kurzu seznámí se základní filozofií technologie pro analýzu procesů (Process 

Analytical Technology, PAT), kritických parametrů procesů (CPP) a kritických znaků kvality (CQA). 

Hlavní část kurzu se zaměří na konkrétní farmaceutické procesy a jejich suroviny, porozumění 

těmto procesům a na nalezení kritických parametrů těchto procesů. Absolventi kurzu porozumí 

vybraným procesům a vzájemnému vztahu mezi procesními parametry, vlastnostmi suroviny 

a kvalitou produktu. Budou schopni aplikovat principy PAT u pojednávaných procesů, ale také 

seznámeni s obecnými způsoby hledání kritických parametrů dalších procesů. Výuka bude mít 

formu přednášek, doprovázených případovými studiemi.  

 

Profil absolventa:  

Kurz je vhodný pro technology ve farmaceutických výrobách a pracovníky zodpovědné za validaci 

procesů a jištění kvality.  

 

Osnova kurzu:  

1. Základní pojmy a filozofie technologie pro analýzu procesů (PAT)  

2. Kritické vlastnosti partikulárních látek jako surovin pro výrobu PLF  

3. Vlastnosti škrobu a předělovaného škrobu jako CCP a jejich analýza  

4. Využití spektroskopických metod pro kontrolu farmaceutických výrobních procesů (NIR 

vs. Ramanova spektroskopie)  

5. Kritické parametry aglomeračních procesů  

6. Kritické parametry homogenizace směsí partikulárních látek  

7. Kritické parametry separačních procesů  

8. Čistící a sanitační procesy  

9. Netradiční postupy využitelné pro validaci čištění farmaceutického zařízení  

10. Počítačová simulace procesu jako nástroj PAT  
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Laboratorní cvičení z chemie pro střední školy  
Odborný garant výukového bloku: Ing. Jana Ondráčková, CSc.  

 

Anotace:  

Na základě zkušeností z výuky studentů v prvním ročníku na VŠCHT Praha bylo zjištěno, že některé 

střední školy nemají vlastní laboratoře na výuku chemie. Z tohoto důvodu nabízí VŠCHT Praha 

základní laboratorní cvičení v rozsahu požadovaných znalostí pro studenty středních škol.  

Z níže uvedených modulů je možné zvolit jakýkoli modul mimo modulu č. 1. (tj. základní 

laboratorní operace a bezpečnost práce v chemické laboratoři), který je povinný. Povinný modul 

lze však spojit po dohodě s dalším vybraným modulem. Náplň uvedená v programu je maximální, 

lze ji na přání zúžit, či upravit.  

 

Osnova kurzu:  

1. Základní laboratorní operace a bezpečnost práce v chemické laboratoři  

Tento základní povinný modul je určen k seznámení s vybavením laboratoře a příslušnými 

pomůckami, vyučována je základní bezpečnost práce v chemické laboratoři, základní laboratorní 

operace-vážení, filtrace volná a podtlaková, odpařování na vodní lázni, sušení  

2. Dělení směsí  

Dělení třísložkové směsi, výpočet hmotnostních zlomků, realizace základních laboratorních 

operací  

3. Kyseliny, zásady, neutralizace  

Různé metody stanovení pH-indikátorem v roztoku, indikátorovými papírky, pH metrem, 

neutralizace zředěných roztoků kyselin a zásad, příprava Glauberovy soli  

4. Chemické reakce-železo  

Rozpouštění železa v závislosti na podmínkách reakce, reakce s připraveným roztokem-srážení, 

oxidace, rozpouštění sraženiny, reakce rozlišující dvojmocné a trojmocné železo  

5. Chemické reakce-měď  

Dehydratace pentahydrátu síranu měďnatého, příprava roztoku, srážení, příprava hydroxidu 

měďnatého a oxidu měďnatého, doplnění látek a dějů do slepého schématu práce  

6. Kvalitativní analýza – kationy  

Příprava roztoků solí 10 běžných kationů, kvalitativní reakce se skupinovými činidly, specifickými 

činidly, doplnění výsledků do tabulky, určení kationu v neznámém vzorku  

7. Kvalitativní analýza – anionty  

Příprava roztoků solí 10 běžných aniontů, kvalitativní reakce se skupinovými činidly, specifickými 

činidly, doplnění výsledků do tabulky, určení anionu v neznámém vzorku  

8. Odměrná analýza  

Nácvik práce s pipetou, odměrnou baňkou, byretou, titrační stanovení koncentrace hydroxidu 

sodného se zvoleným indikátorem, titrační stanovení koncentrace kyseliny sírové,  

výpočty  

9. Destilace  

Ukázka funkce zábrusové destilační aparatury i semimikroaparatury, její sestavení, destilace 

soustavy voda-ethylalkohol, sestrojení grafu teploty par v závislosti na čase, ověření efektu 

destilace stanovením hustoty  
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10. Reakce organických látek I  

Příprava a vlastnosti ethenu, příprava a vlastnosti ethanalu, příprava esteru dle zadání vyučujícího, 

sestavení jednoduchých aparatur  

11. Reakce organických látek II  

Příprava indikátoru fenolftaleinu a ověření jeho vlastností jako acidobazického indikátoru, štěpení 

škrobu enzymem amylasou a kyselinou sírovou  

12. Reakce organických látek III  

Extrakce organických barviv a jejich dělení, barevné reakce, reversibilní a ireversibilní srážení 

bílkovin  

Laboratorní cvičení jsou realizována v dopoledních i odpoledních blocích představujících 

4 vyučovací hodiny /45 min./, tj. 3 hod. /60 min. /. Začátky bloků budou stanoveny podle dohody. 

Maximální počet je 15 studentů v jednom bloku.  
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Celoživotní vzdělávání v oblasti anorganických technologií  
Odborný garant kurzu: Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.  

 

Anotace:  

Frekventanti budou seznámeni s teoretickými základy chemických technologií se zaměřením 

na anorganické. Vedle vybavení a řízení procesů bude pozornost věnována rovněž jejich 

optimalizaci z pohledu provozního, energetického, ekologického i ekonomického. Konkrétní obsah 

kurzu sestaven na základě požadavků zadavatele.  

 

Osnova kurzu:  

1. Anorganická technologie a její produkty  

2. Chemicko – inženýrské základy anorganických technologií  

3. Chemické procesy využívané v anorganické technologii  

4. Heterogenní separační procesy  

5. Heterogenní nekatalyzované a katalyzované procesy  

6. Membránové, elektromembránové a elektrodové procesy  

7. Výroba vybraných anorganických látek dle požadavků zadavatele  

8. Zpracování a likvidace odpadů u vybraných výrob  

9. Zavádění BAT technologií  
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Korozní inženýrství  
Odborný garant kurzu: Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.  

 

Anotace:  

V současné době se jedná o jedinou možnost získat nejširší a nejnovější možné vzdělání v oboru 

koroze a protikorozní ochrany. Výuka probíhá v oblasti základů anorganické a fyzikální chemie, 

z teorie korozních procesů a korozního inženýrství, z nauky o kovech, z polymerních materiálů, 

z protikorozní ochrany a zkušebnictví a z poznatků z oboru biomateriálů a z informatiky.  

Kurz je ukončen obhajobou závěrečné práce.  

Po absolvování kurzu je vystaveno osvědčení a diplom VŠCHT Praha. Absolventům je umožněn 

přístup ke zkoušce a získání certifikátu v oboru "Koroze a protikorozní ochrana".  

 

Osnova kurzu:  

1. Úvod do korozního inženýrství  

2. Teorie korozních procesů  

3. Obecná a anorganická chemie  

4. Základy fyzikální chemie  

5. Nauka o kovech  

6. Anorganické nekovové materiály  

7. Polymerní materiály  

8. Protikorozní ochrana  

9. Atmosférická koroze obecně, památky  

10. Protikorozní ochrana, volba materiálu, úprava povrchu  

11. Koroze ve vodách  

12. Korozní normy  

13. Koroze za zvýšených teplot  

14. Chemické látky, koroze v chemickém a petrochemickém průmyslu, Koroze ve vodách, 

Konstrukční úpravy  

15. Koroze v půdě a ochrana proti bludným proudům, PKO v půdě-izolace  

16. Protikorozní ochrana - Úprava prostředí, Koroze betonu, Výztuží železobetonu  

17. Principy elektrochemické ochrany  

18. Anorganické povlaky  

19. Galvanické povlaky  

20. Informatika a získávání informací  

21. Korozní informatika  

22. Biomateriály  

23. Atmosférická koroze  

24. Normy v oboru koroze a protikorozní ochrana  

25. Nedestruktivní zkoušení kovů  

26. Koroze oceli v betonu  

27. Korozní zkoušky  

28. Korozní problémy energetiky  

29. Kovové biomateriály / Hledání korozních informací - praktické cvičení  
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30. Korozní monitoring a analýza poškození  

31. Protikorozní opatření v automobilovém průmyslu  

32. PKO-úprava povrchu / Povlaky - nátěry  

33. Metody nedestruktivního zkoušení  
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Žárovzdorné materiály  
Odborný garant kurzu: Doc. Ing. Jaroslav Kützendörfer, CSc.  

 

Osnova kurzu:  

Žárovzdorné materiály I - základní kurz  

1. Vlastnosti a měření  

2. Rozdělení ŽM  

- na bázi Si02 - Al2O3  

- bazické  

- žáromonolity  

- tepelně-izolační  

- speciální  

Žárovzdorné materiály II – výběr pro vysokoteplotní aplikace  

Výběr ŽM pro vysokoteplotní aplikace podle:  

1. teploty  

2. chemického působení  

3. mechanického namáhání  

Žárovzdorné materiály III-vláknité materiály  

1. vláknité ŽM, výroba, vlastnosti  

2. výpočet rozložení teplot ve stěně pece při stacionárním režimu (cvičení na počítači)  

Žárovzdorné materiály IV-tepelně izolační ŽM  

1. druhy, výroba  

2. sdílení tepla  

3. stanovení tepelné vodivosti a její závislost na různých faktorech  

4. výpočet rozložení teplot ve stěně pece  

a)stacionární stav  

b)nestacionární stav  

Žárovzdorné materiály V-koroze  

1. rozpouštění a reakce  

2. druhy koroze  

3. faktory ovlivňující korozi  

4. metody měření koroze  

Žárovzdorné materiály VI-vyzdívky pecí  

1. černá metalurgie  

2. barevná metalurgie  

3. silikátový průmysl  

4. chemický průmysl  

5. ostatní vysokoteplotní zařízení  
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Polymorfismus farmaceutických substancí  
Odborný garant kurzu: Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.  

 

Anotace:  

Kurz se zabývá různými pevnolátkovými analytickými metodami a jejich aplikací 

ve farmaceutickém průmyslu. Důraz je tradičně kladen na RTG difrakční techniky, jak ostatně 

vyplývá z hlavního odborného zaměření pořádajícího pracoviště – Ústavu chemie pevných látek 

VŠCHT Praha.  

Absolventi kurzu získají potřebnou základní orientaci v oboru, ale seznámí se i se současnými 

trendy a novinkami.  

 

Osnova kurzu:  

1. Optimální API, její struktura, vlastnosti a analýza  

2. Farmaceutická analýza pevných látek v praxi  

3. Termodynamické a kinetické vlivy při krystalizaci API  

4. Využití principu krystalového inženýrství ve farmaceutickém průmyslu  

5. RTG strukturní analýza z práškových dat  

6. Možnosti NMR spektroskopie pevného stavu pro identifikaci API: čisté substance 

vs. tabletové formulace  

7. NIR a jeho využití ve farmacii  

8. Velikost a tvar částic  

9. Analýza sypných vlastností partikulárních látek a segregačního chování směsí  

10. Využití dynamické sorpce par ve farmacii  

11. Průnik pevnolátkových analytických metod používaných ve farmacii  
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Termoplasty v technické praxi  
Odborný garant kurzu: Prof. Ing. Vratislav Ducháček, DrSc.  

 

Anotace:  

Kurz je určen pro absolventy studijního oboru Technologie výroby a zpracování polymerů, 

absolventy jiných studijních oborů VŠCHT v rámci potřebné či doporučené rekvalifikace, učitele 

chemie na gymnáziích a středních odborných školách, pracovníky v oborech zaměřených 

na využití, výrobu, zpracování a recyklaci polymerů.  

Rozsah kurzu: 30 hodin  

 

Profil absolventa:  

Absolvent získá přehled a orientaci v charakteristických skupinách termoplastů a jejich vlastností 

a zvýší tím svoji kvalifikaci v oblasti zpracování polymerních materiálů.  

 

Osnova kurzu:  

1. Typ polymeru  

2. Fyzikální vlastnosti  

3. Mechanické vlastnosti  

4. Termické vlastnosti, rozmezí použitelnosti polymeru  

5. Elektrické vlastnosti  

6. Chemická odolnost  

7. Povětrnostní stárnutí  

8. Spojování – lepení, svařování  

9. Fyziologické vlastnosti, vybrané specifické vlastnosti daného polymeru  

10. Možné způsoby zpracování polymeru  

11. Shrnutí typických vlastností polymeru a z toho vyplývající možné aplikace  

12. Způsoby identifikace polymeru  

13. Běžné komerční typy daného polymeru  
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Fakulta technologie ochrany prostředí  

Moderní způsoby úpravy a čištění vody  
Odborný garant výukového bloku: Ing. Dana Pokorná, CSc.  

 

Anotace:  

Vzdělávací blok je určen pro absolventy vysokých škol technického a přírodovědného zaměření 

a středoškoláky, pracující v oblasti vodního hospodářství. Cílem studia je další zvýšení kvalifikace, 

případně rekvalifikace, odborných, technických a řídících pracovníků, pracujících v oblastech 

týkajících se úpravy vody pro pitné účely, zaměstnanců čistíren odpadních vod zpracovávajících 

městské či průmyslové odpadní vody a pro pracovníky státní správy odborů životního prostředí.  

 

Profil absolventa:  

Absolventi získají obecné i speciální informace o vztahu vody a životního prostředí, problémech 

ochrany čistoty vod, způsobech řešení úpravy pitné vody a čištění odpadních vod z městských 

aglomerací a průmyslu.  

 

Seznam vzdělávacích modulů:  

1. Mikrobiologie a hydrobiologie vod  

2. Pitná voda – výroba, kvalita a zásobování  

3. Biologické čištění odpadních vod z městských aglomerací a z průmyslu 

 



14 
 

Měření emisí  
Odborný garant výukového bloku: Doc. Ing. František Skácel, CSc.  

 

Anotace:  

Obsah kurzu je zaměřen na získání autorizace k měření emisí znečišťujících látek, stavových veličin 

plynů, obsahu srovnávací látky a k ověřování správnosti měření znečišťujících látek podle §15 

zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 

ovzduší).  

 

Profil absolventa:  

Kurz je určen pro pracovníky provádějící měření emisí znečišťujících látek, kdy je prováděno pouze 

měření emisí spalovacích energetických zdrojů s výkonem do 5 MW.  

 

Vzdělávací modul je rozdělený do osmi povinných částí:  

1. Úvod odborného kurzu, legislativní normy, diskuse  

2. Příprava plánu měření a zajištění bezpečnosti práce, měření stavových veličin a průtoku 

odpadního plynu, konfigurace vzorkovací trati  

3. Stanovení majoritních složek plynných směsí manuálními a on-line metodami a jejich význam 

pro vyjádření složení plynných směsí  

4. Stanovení hlavních plynných anorganických znečišťujících látek manuálními a on-line 

metodami a příslušné výpočty  

5. Metody stanovení tuhých znečišťujících látek. Metody stanovení tuhých znečišťujících látek a 

látek na ně vázaných  

6. Odběr a úprava vzorku pro organickou analýzu, stanovení celkového organického uhlíku. 

Identifikace a stanovení těkavých organických sloučenin, PAH, PCB a PCDD/PCDF  

7. Základy QA/QC laboratoře a příručka jakosti. Postup při analýze spalin za použití analyzátorů 

založených na elektrochemickém principu a vyjadřování výsledků měření  

8. Ověření správnosti výsledků a funkce kontinuálního měření emisí. Vyjadřování měření  

Odborná garance a výuka je zajištěna odborníky VŠCHT Praha. Výuka probíhá formou přednášek 

doplněných praktickými ukázkami, výpočty a diskusemi.  
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Oběhové hospodářství 

Odborný garant výukového bloku: doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.  

Organizační zajištění kurzu: Mgr. Markéta Švančarová 

Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha bude pořádat ve spolupráci s Institutem 

Cirkulární ekonomiky, z.ú. a SUEZ využití zdrojů, a.s. kurz nástavbového vysokoškolského 

studia celoživotního vzdělávání s názvem Oběhové hospodářství. 

Kurz je vhodný pro pracovníky v odpadovém hospodářství, manažery rozvoje, životního 

prostředí, CSR či podnikové ekology. Stejně tak je vhodný pro klíčové pozice, které rozhodují 

o strategiích volených pro zajištění resilience podniku a vyhledávání nových příležitostí. 

Předpokládaný začátek kurzu: podzim 2017 

Bližší informace budou v nejbližší době zveřejněny. V případě zájmu či dotazů nás, prosím, 

neváhejte kontaktovat.  
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Plynárenské nástavbové studium  
Odborný garant výukového bloku: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.  

 

Anotace:  

Doplnění a rozšíření vědomostí absolventů vysokých škol technického nebo přírodovědeckého 

směru o poslední poznatky v oblasti plynárenství.  

 

Profil absolventa:  

Studium je určeno pro absolventy vysokých škol technického nebo přírodovědeckého zaměření, 

resp. pro pracovníky průmyslových organizací s vysokoškolským vzděláním technického typu 

pracujících v plynárenských společnostech zaměřených na dopravu, distribuci a použití 

energetických plynů.  

Obsah: studium je rozděleno do dvou částí. I. část je povinná pro všechny účastníky kurzu, II. část 

je volitelná po dohodě s organizátory kurzu a vedením společností, vysílajících zájemce ke studiu.  

 

Vzdělávací modul je rozdělený na 2 části:  

 

Povinná část  

1. Úvod do plynárenství  

2. Obecná plynárenská legislativa  

3. Stavové chování plynů  

4. Základy chemických výpočtů  

5. Vlastnosti topných plynů  

6. Zemní plyn jako energetická a chemická surovina  

7. Uskladňování plynů  

8. Konstrukční materiály- kovové, polymerní  

9. Netradiční způsoby využití zemního plynu  

10. Metrologie v plynárenství  

11. Logistické principy řízení firmy  

12. Marketingové řízení v plynárenských organizacích  

 

Volitelná část  

1. Aplikovaná výpočetní technika  

2. Projektování a stavba plynovodů  

3. Provoz plynovodů a kompresních stanic  

4. Místní sítě  

5. Koroze a protikorozní ochrana  

6. Základy projektování otopových soustav  

7. Plynové spotřebiče a odběrová zařízení  

8. Racionalizace spotřeby paliv  

9. Bezpečnostní a provozní předpisy  

10. Pracovní psychologie  

11. Využití propan-butanu  
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12. Emise z plynárenských zařízení  

13. Mechanické vlastnosti ocelí pro vtl a vvtl potrubí  

Rozsah:  

celkem 4 semestry, 8 – 10 týdenních soustředění, povinná část 98 hodin (4 - 5 soustředění), 

volitelná část min. 70 hodin (4 - 5 soustředění). Součástí studia je exkurze do vybraných 

nejmodernějších závodů a provozů v oboru plynárenství.  
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Fakulta potravinářské a biochemické technologie  

Systémy řízení jakosti a bezpečnosti ve výrobě a distribuci potravin (HACCP, 

normy GFSI, GMP/GHP, školení vnitřních auditorů)  
Odborní garanti výukového bloku: Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.  

kontaktní osoba: Ing. Petra Šotolová  

 

Anotace:  

Správně zavedené systémy řízení jakosti jsou důležitým předpokladem pro výrobu zdravotně 

nezávadných potravin. Náplní kurzů jsou obecné zásady hygieny výroby potravin, principy HACCP, 

současná legislativa včetně požadavků mezinárodních norem, teorie auditu. Přednášející jsou 

certifikovaní manažeři a auditoři HACCP a zároveň odborníci na potravinářské technologie.  

 

Profil absolventa:  

Kurzy jsou určeny nejen pro pracovníky v potravinářství, ale i ve veřejném stravování, distribučních 

řetězcích a pro pracovníky kontrolních orgánů.  

 

Seznam vzdělávacích modulů:  

1. Systém HACCP, udržování systému  

Modul je určen pro zájemce o zavádění, optimalizaci a udržování systému HACCP včetně teorie 

auditu. V rámci submodulů možnost výběru konkrétního zaměření:  

a) zavádění a udržování HACCP  

b) HACCP v distribuci potravin  

c) HACCP ve stravovacích službách  

d) Audit HACCP  

2. Mezinárodní standardy GFSI  

Zájemci budou seznámeni s aktuálními požadavky norem GFSI na výrobu potravin. Školení kromě 

výkladu požadavků norem zahrnuje také možné způsoby naplnění základních požadavků. Kurzy 

jsou zajišťovány odborníky - potravinářskými technology s auditorskou praxí. Jednotlivé standardy 

jsou nabízeny formou submodulů:  

a) BRC verze 6  

b) IFS verze 6  

3. Školení školitelů hygienického minima  

Školení zahrnuje rekapitulaci platné relevantní legislativy, metodické postupy provádění školení, 

shrnutí sankcí, nebezpečí z potravin podle komodity, základy správné výrobní a hygienické praxe. 

Součástí modulu je i shrnutí základních informací o nejvýznamnějších skupinách škodlivin, které se 

mohou v potravinách vyskytovat i o možnostech, jak jejich výskytu předcházet či jej alespoň 

minimalizovat.  

4. Vnitřní audit podle ISO 19011  

Součástí požadavků systémů podle norem GFSI, ISO, HACCP a dalších je pravidelné provádění 

vnitřních auditů pravidelně školenými auditory. Nabízený modul je školen odborníky s praktickými 
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zkušenostmi z auditů potravinářských firem. Kromě základních auditních postupů jsou opakovány 

i principy postupů, příklady neshod. Na rozdíl od školení čistě podle  

ISO 19011 je modul zaměřen prakticky a umožní nastavit audit co nejefektivněji i v případě, 

že vnitřní auditor není odborník na potraviny a potravinářské technologie.  

5. Opakování základů pro potravinářské technology včetně manažerů bez potravinářského 

vzdělání  

Obvykle jsou důsledněji rozvíjeny jenom informace bezprostředně potřebné pro výkon zaměstnání 

a základy umožňující širší nadhled se postupně lety praxe vytrácejí i u odborníků s příslušným 

vzděláním. Manažeři bez potravinářského vzdělání sice čerpají informace ze zkušeností a praxe, 

ale pro vytvoření zmíněného nadhledu a porozumění může chybět dostatečná znalost souvislostí. 

Pro tento účel nabízíme základní opakovací modul vycházející z principů konzervace potravin, 

ve kterém jsou shrnuty základní změny probíhající v potravinách, vysvětleny principy úchovy 

jednotlivých skupin potravin, popsány principy kažení potravin, vysvětleny způsoby inaktivace 

mikroorganismů, je zopakována teorie termoinaktivace, vysvětlena bariérová teorie atd.  

Modul zahrnuje mimo jiné:  

Změny v potravinách a potravinářských surovinách  

Faktory ovlivňující růst mikroorganismů v potravinách  

Principy úchovy potravin  

Základní požadavky na nezbytné předpoklady (budovy, toky, postupy, personál, sanitační postupy 

atd.)  

 

Firemní školení na míru  

K výše uvedeným oblastem poskytujeme školení podle potřeb přímo v prostorách Vaší firmy nebo 

u nás. Napište nám a my Vám připravíme školení přímo pro Vás. Kromě nabídnutých témat 

provádíme také shrnutí dílčích potravinářských technologií i hlouběji zpracovaná témata podle 

požadavků (trendy v balení, vlastnosti potravinářských obalů, hygienické požadavky na obaly, 

vývoj výrobků, optimalizace postupů vstupní, mezioperační a výstupní kontroly, postupy 

autentifikace výrobků a metody falšování a další témata podle poptávky).  
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Fakulta chemicko-inženýrská  
Fakulta v současné době žádné kurzy nenabízí. 


