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Sylabus praktických cvičení 

Týden Náplň Počet 
hodin 

1. Běžná prohlídka těl prasat – praktická výuka v provozu 3 

2. Běžná prohlídka orgánů prasat – praktická výuka v provozu 3 

3. Běžná prohlídka těl skotu – praktická výuka v provozu  3 

4. Běžná prohlídka orgánů skotu – praktická výuka v provozu 3 

5. Pomocné zkoušky na vyšetření masa, odběr vzorků k laboratornímu vyšetření 3 

6. Mikrobiologické vyšetření masa a orgánů, stanovení reziduí inhibičních látek 3 

7. Stanovení Trichinella spp. ve vzorcích masa jatečných zvířat 3 

8. Praktická výuka v provozu – masozpracující závod 3 

9. Praktická výuka v provozu – masozpracující závod 3 

10. Prohloubená prohlídka těl prasat – praktická výuka v provozu 3 

11. Prohloubená prohlídka těl prasat – praktická výuka v provozu 3 

12. Prohloubená prohlídka těl skotu – praktická výuka v provozu 3 

13. Prohloubená prohlídka těl skotu – praktická výuka v provozu 3 

14. Kontrola znalostí, zápočet 3 

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

Zvýraznění: 2350/KA4-5up 

Zvýraznění tučným písmem: 2350/KA1-1 

Garant disciplíny: MVDr. Irena Svobodová, Ph.D. 



                 
 

 
 

 

Požadavky na připravenost studentů: 

� aktivní účast na cvičeních 

� zdravotní průkaz 

� do provozu: čistý bílý plášť, čisté bílé kalhoty, potravinářské holínky 

� do laboratoří: čistý bílý plášť, přezůvky 

 
 
 
Podmínky udělení zápočtu: 100 % účast na cvičení, zápočtový test 
 
 
Učitelé předmětu:  MVDr. Irena Svobodová, Ph.D., MVDr. Ladislav Kašpar, MVDr. 
Josef Kameník, CSc., Mgr. Radka Hulánková, Ph.D., Mgr. Renata Knoblochová 
 
 

 
Studijní literatura: 

� Steinhauser a kol.: Produkce masa   

� Nápravníková, E.: Veterinární prohlídka jatečných zvířat. Hygiena a technologie masa 

a masných výrobků 

� MMP Prohlídka jatečných zvířat a masa: http://cit.vfu.cz/ivbp/inovovana-

vyuka/predmet/prohlidka-jatecnych-zvirat-a-masa/prohlidka-jatecnich-zvirat-a-masa1 
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