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Sylabus přednášek 

Týden Náplň 
Počet 

hodin 

1.   
2. Označování, nákup  a porážení jatečných zvířat  

 
2 

3. Zrání masa 2 

4. Chlazení a zmrazování masa 2 

5. 

Hygiena a techologie výroby tepelně opracovaných masných výrobků*Bourání 
masa, suroviny pro masnou výrobu, aditivní látky, solení* Hygiena a technologie 
výroby trvanlivých fermentovaných a trvanlivých tepelně opracovaných masných 
výrobků* 

6 

6. 
Hygiena a technologie zpracování tuků , Hygiena a technologie výroby konzerv a 
polokonzerv,  Expedice, přeprava, prodej a označování masa a masných výrobků,  
Balení masa a masných výrobků 

8 

7. 
Vedlejší živočišné produkty určené pro lidský konzum, Produkce a zpracování 
zvěřiny, Alimentární onemocnění způsobená konzumací masa a masných výrobků, 
Sanitace v masném průmyslu   

8 

8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
Zvýrazněná výuka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 

Zvýrazněná výuka pro: KA 2350/4-2up a KA 2350/4-1s (*) 
 

Garant disciplíny: Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.                 
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Sylabus praktických cvičení 

Týden Náplň 
Počet 

hodin 

1.   

2. Porážka prasat, klasifikace JUT, bourání – jatky VFU* 6 

3. Praktická výuka v provozu – výroba, balení a expedice masa a masných výrobků, 
polokonzerv a lahůdek 

6 

4. Výroba modelových masných výrobků –TOMV – tradiční vařené výrobky  – 
praktická výuka v technologické dílně UHTMa 

6 

5. Výroba modelových masných výrobků – TOMV – uzené a pečené výrobky – 
praktická výuka v technologické dílně UHTMa. 

6 

6. Řešení praktických případových studií – veterinárně-hygienický dozor při 
zpracování a prodeji masa a masných výrobků 

2 

7. Zápočtový test. 2 

8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   

Zvýrazněná výuka je spolufinancována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 

Zvýrazněná výuka pro: KA 2350/2-1* a KA 2350/4-3up 

 
Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.             Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.                
 garant cvičení                        garant disciplíny 
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POŽADAVKY NA P ŘIPRAVENOST STUDENTŮ 

� platný zdravotní průkaz  
� na praktickou výuku + výuku v provozu: čistý bílý plášť, bílé kalhoty, bílé holinky se 

světlou podrážkou, pokrývka hlavy 
� na cvičení v laboratořích: čistý bílý plášť, přezůvky 

 
PODMÍNKY UD ĚLENÍ  ZÁPO ČTU 

� aktivní účast na cvičeních, splněný zápočtový test 
� 100 % účast na praktické výuce a na výuce v provozu 

 
VYUČUJÍCÍ:  

� Prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. 
� Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D. 
� MVDr. Ladislav Kašpar 

 
VEDOUCÍ  CVI ČENÍ  

� Ing. Gabriela Bořilová, Ph.D.   
gborilova@vfu.cz , tel.: 541 56 2751 

 
STUDIJNÍ LITERATURA  

� NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004, kterým se 

stanoví specifické hygienické předpisy pro potraviny živočišného původu 

� Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné 

produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských 

Společenství 

� Steinhauser, L. a kol.: Hygiena a technologie masa a masných výrobků       

� MMP Hygiena a technologie masa a masných výrobků – návody do cvičení                            


