Pokyny pro praxi učební – ZOOtechnické obory a ABE, ATZK, ATZD
Garant praxe: Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
Praxe je individuální v malých skupinách vždy dle rozpisu zpracovaného zodpovědnými
pracovníky pracovišť či garantem praxe. Učební praxe dle oboru je povinná v Demonstrační a pokusné
stáji ČZU (DEP – stáj), Centrum pro výzkum chování psů (CVCHP), Jezdeckém akademickém klubu
či Testační stanici Ploskov.
Termíny na praxe jsou většinou vypsány v UIS. Je třeba praxi splnit v daném roce – daném
období pro jednotlivé obory.
Praxe na většině pracovišť je včetně víkendů, svátků, prázdnin, pracovního volna.
POVINNOSTI STUDENTA: Iniciativně se zapojit do plnění úkolů na praxi. Dodržovat pracovní řád
a právní předpisy, bezpečnost práce se zvířaty. O vykonané práci a nových poznatcích vést denní
záznam, deník pak předložit u zápočtu. Student si deník vede především pro svoji potřebu a
budoucí praxi. Nejedná se pouze o přehled vykonávaných činností, který je neustále opisován
dokola, nýbrž o informace například o krmných dávkách a krmných doplňcích, aplikovaných
lécích, zvláštnostech v chování zvířat apod. Není třeba jej přepisovat na počítači. Doporučuji sešit
velikosti A5, který lze nosit stále u sebe v kapse pracovního oděvu a podle potřeby je možnost
zapsat si poznámky.
Potřebné formuláře a informace ke stažení na webu FAPPZ – praxe – učební praxe texty a
přiložené soubory.
AUA01Z, AUA11Z a AUA06Z, AUA16Z – 5 denní praxe v DEP-stáj
Pracoviště DEP-stáj - (prof. Bc.), (Mgr.)
Zodpovědná osoba a Garant praxe: Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
Na praxi je třeba s sebou vzít pracovní oděv, kvalitní pracovní obuv, sešit pro vedení Deníku
praxe a psací potřeby. Nástup je v 7,45 hod v kanceláři DEP-stáj. Pracovní doba od 7,45 do
cca 15,30 s přestávkou cca 11,30 až 12,15.
Demonstrační a pokusná stáj v areálu ČZU v Praze (za FLD a FŽP, vedle Hitech centra). Termíny
praxí v DEP-stáj vypsány v UIS – číst také poznámky!! Pro DEP-stáj je kontaktní osoba Ing. Ivana
Gardiánová, Ph.D., Ing. Břečka nebo Bc. Strnadová Veronika – tel. 224 382 579 či mail
gardianova@af.czu.cz. Praxe se konají v průběhu daného počtu dní (i přes víkend, svátky, prázdniny).
AUA01Z - kod AUA0120 – ABPS, ABPZ - REHAB, ABPR - AKVAB, ABPC – KYNOB
- 7 denní praxe v DEP-stáj
Pracoviště DEP-stáj - (prof. Bc.)
Zodpovědná osoba a Garant praxe: Ing. Ivana Gardiánová, Ph.D.
Na praxi je třeba s sebou vzít pracovní oděv, kvalitní pracovní obuv, sešit pro vedení Deníku
praxe a psací potřeby. Nástup je v 7,45 hod v kanceláři DEP-stáj. Pracovní doba od 7,45 do
cca 15,30 s přestávkou cca 11,30 až 12,15.
Demonstrační a pokusná stáj v areálu ČZU v Praze (za FLD a FŽP – za lesnickou fakultou). Termíny
praxí v DEP-stáj vypsány v UIS – číst také poznámky. Pro DEP-stáj je kontaktní osoba Ing. Ivana
Gardiánová, Ph.D., Ing. Břečka nebo Bc. Strnadová Veronika – tel. 224 382 579 či mail
gardianova@af.czu.cz. Praxe v průběhu daného počtu dní (i přes víkend).

AUA01Z – kod AUA0115- 5 denní praxe v CVCHP
Pracoviště CVCHP - (prof. Bc.)
Zodpovědná osoba za praxi: Ing. Ludvík Pinc, Ph.D.
Centrum pro výzkum chování psů v areálu ČZU v Praze (Naproti koleji „G“). Pro studenty 1.
ročníku se zápis na etapu učební praxe bude konat až na začátku letního semestru 1. ročníku
osobně v CVCHP. Info k praxi budou poskytnuty na přednášce.
Všechny další informace u Ing. Ludvíka Pince, pinc@af.czu.cz
AUA11Z a AUA16Z – 10 denní praxe
Pracoviště Testační stanice Ploskov (prof. Bc.), (Mgr.)
Zodpovědná osoba za praxi: Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.
Pracovní doba: 7:30 - 16:00, Pracovní náplň: Ošetřování prasat v testační stanici. Zajištění chodu
stanice. Seznámit se s testy populací (princip testů, ukazatele charakterizující výkrmnost, jatečnou
hodnotu a kvalitu masa), možnostmi výživy a techniky krmení, zajištění mikroklimatu ve stáji. Před
nástupem kontaktujte Ing. Čítka (pavilon A, citek@af.czu.cz). Nástup první den do 10:00. Nutné
pracovní oblečení, holiny, boty na přezutí. Doprava: Individuální: Kladno -> Kamenné Žehrovice ->
Žilina -> Ploskov, hromadnou dopravou: (310082 12) Praha, Hradčanská 8:00 -> Kamenné Žehrovice
8:45 přestup (220035 13) Kamenné Žehrovice 8:50 -> Žilina 8:54 (do Ploskova 2km pěšky); po
domluvě Vás může ošetřovatelka z Ploskova vyzvednout u autobusu. Ubytování je zajištěno přímo na
stanici. Budete mít k dispozici nově zrekonstruovaný byt, 2 pokoje, povlečení, kuchyň vybavená
nádobím, lednice, koupelna, pračka. Vaší povinností je po ukončení praxe byt předat v původním
stavu. Strava vlastní. V Ploskově není možnost nákupu potravin. 2x potraviny + 2x restaurace v Žilině.
AUA01Z – 7 denní praxe
Jezdecký akademický klub (prof. Bc.)
Zodpovědná osoba za praxi: zodpovědná a kontaktní osoba: Ing. Lucie Starostová – tel.: 737 701 083.
Pracovní doba od 7:30 do 16 hod, Adresa: Dvorská 1, Praha 6 – Suchdol, 165 21, Oblečení: čisté
pracovní (dle možnosti jezdecké), Jak se k nám dostanete? Konečná autobusu 147 Výhledy, přejít silnici,
první odbočka vpravo a cca po 10 min. první statek po pravé straně. Pozn. Studenti se seznámí teoretickou
částí – uvedená témata níže, poté navazuje praktická část – ošetřování a ježdění koní. Na statku jsou dva
psi větších plemen – velmi hodní a nekonfliktní.
Témata: Základy zacházení s koňmi, bezpečnost; Základy ošetřování, péče a krmení; Ustájení koní,
Seznámení s jezdeckou výstrojí, použití, ošetřování; Seznámení s postroji pro zápřah, použití, ošetřování;
Základy ježdění v sedle, jízdárna, povely; Základy jízdy spřežením.
Zápočty budou zapsány po splnění kompletní učební praxe AUA01Z, AUA11Z a AUA16Z – pouze
zootechnické obory.
Všechny další informace týkající se zápočtů pro zootechnické obory u garanta Ing. Ivany Gardiánové,
DEP-stáj d.č. 57, gardianova@af.czu.cz

