
CHHZ II – zápočet + zkouška

• zápočet

– 100% účast = v případě nepřítomnosti omluva 

– průběžné (2), resp. zápočtový test – min. 60 % – čím více bodů, tím vyšší šance na předtermín

– aktivní účast na cvičení

• zkouška

– test – 20 otázek (75 %)

– ústní zkouška

• bezpečnost práce

• ŠS



CHHZ2 (čtvrtek)  

 Přednáška 

9:45-11:20 

 

B6 

Cvičení 

11:30-13:05 

13:15-14:50  

B6 

Vyučující 

 

1. 20.2. chov prasat 

prof. Matoušek 

doc. Kernerová 

 

2. 27.2. chov prasat 

3. 5.3. chov prasat 

4. 12.3. chov prasat 

5. 19.3. chov drůbeže 

doc. Kernerová 

test – chov prasat 

6. 26.3. chov drůbeže  

7. 2.4. chov drůbeže  

8. 9.4. chov drůbeže  

9. 16.4. chov drobných zvířat 
Ing. Tejml 

test – chov drůbeže 

10. 23.4. chov drobných zvířat  

 

po bloku chovu prasat (5. týden) + chovu drůbeže (9. týden) se píše test 

 podmínka = každý test – min. 60 % 

 

kdo nesplní podmínku 

 bude psát v zápočtovém týdnu test – za bloky chov prasat + chov drůbeže = min. 60 % 

 možný je 1 opravný termín – v 1. týdnu zkouškového období 
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Doporučená literatura



http://www.zf.jcu.cz

• Katedry → Zootechnických věd → Webové stránky katedry

• Studium a vzdělávání → Studijní materiály a informace

– Chov hospodářských zvířat II

• Informace k předmětu

• Informace ke zkoušce

• Chov drůbeže – základní plemena

– Chov prasat 



Chov prasat

• Vybrané kapitoly z přednášek

– Význam chovu prasat

– Typy prasat a jejich význam 

– Užitkové vlastnosti prasat (skripta CHHZ)

– Metody plemenitby

– Plemenářská práce

– Zpeněžování prasat

• Vybrané kapitoly ze cvičení

– Zacházení s prasaty 

– Rozdělení užitkových vlastností prasat 

– Plemena prasat

– Technika chovu prasat


