
CHHZ – zápočet + zkouška

• zápočet

– 100% účast = v případě nepřítomnosti omluva 

– průběžné, 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



CHHZ (úterý)  

 Přednáška 

8:00-9:35 

B6 

Cvičení  

9:45-11:20 

B6 

Vyučující  

1. 18. 2. chov ovcí a koz 
Ing. Vejčík 

 

2. 25. 2. chov ovcí a koz  

3. 3. 3. chov drůbeže doc. Kernerová test – chov ovcí a koz 

4. 10. 3. chov drůbeže 
 

test – chov drůbeže 1 

5. 17. 3. chov drůbeže  

6. 24. 3 chov skotu 

Ing. Beran 

test – chov drůbeže 2 

7. 31. 3. chov skotu  

8. 7. 4. chov skotu  

9. 14. 4. chov prasat 
prof. Matoušek 

Ing. Kučera 

test – chov skotu 

10. 21. 4. chov prasat  

11. 28. 4. chov prasat  

12. 5. 5. chov drobných zvířat 
Ing. Tejml 

test – chov prasat 

13. 12. 5. chov drobných zvířat  

14. 19. 5. chov koní Ing. Civišová test – chov drobných zvířat 

 

 po každém bloku se píše test – každý test – podmínka = min. 60 % 

o omluvení studenti se mezi sebou domluví – který den budou psát náhradní test – ráno  

od 7:30 – a 1 z nich to písemně oznámí – kernerová@zf.jcu.cz (termín bude písemně potvrzen) 

 kdo nesplní podmínku – bude psát test v zápočtovém týdnu – za všechny bloky 

o možný bude 1 opravný termín – v 1. týdnu zkouškového období 



• Základní: 

– Frelich, J. et al. Chov hospodářských zvířat I. Č. Budějovice: ZF JU, 2011. ISBN 9788073942984.

– Matoušek, V. et al. Chov hospodářských zvířat II. Č. Budějovice: ZF JU, 2013. ISBN 978-80-7394-392-9.

• Doporučená: 

– Bouška, J. et al. Chov dojeného skotu. Praha: Profi Press, 2006. ISBN 80-86726-16-9.

– Maršálek, M. Chov koní: popis, posuzování, šlechtění. Č. Budějovice: JU-ZF, 2008. ISBN 978-80-7394-101-7.

– Fantová, M. et al. Chov koz. 2. vyd. Praha: Brázda, 2005. ISBN 978-80-209-0377-8.

– Skřivan, M. et al. Chov králíků a kožešinových zvířat. Praha: ČZU AF, 2002. ISBN 978-80-213-0955-5.

– Pulkrábek, J. et al. Chov prasat. Praha: Profi Press, 2005. ISBN 80-86726-11-8.

– Stupka, R. et al. Chov zvířat. Praha: PowerPrint, 2010. ISBN 978-80-87415-08-5.

– Zahrádková, R. et al. Masný skot od A do Z. Praha: Český svaz chovatelů masného skotu, 2009. ISBN 978-80-254-4229-6.

– Vejčík, A. Teorie a praxe v chovu ovcí. Č. Budějovice: JU ZF, 2007. ISBN 978-80-7394-007-2.

– Ledvinka, Z., Zita, L., Tůmová, E. Vybrané kapitoly chovu drůbeže. Praha: ČZU, 2008. ISBN 978-978-80-213-1852-6. 

Doporučená literatura



http://www.zf.jcu.cz

• Katedry → Zootechnických věd → Webové stránky katedry

• Studium a vzdělávání → Studijní materiály a informace

– Chov hospodářských zvířat

• Informace k předmětu

• Informace ke zkoušce

• Chov koní

• 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


