Kynologie 2014 v rámci Dne otevřených dveří
I ve školním roce 2014/2015 bude Česká zemědělská akademie v Humpolci nabízet studium
oboru Chovatelství se zaměřením na kynologii. Tento obor je určen pro studenty, kteří by se
do budoucna chtěli věnovat chovu a výcviku psů na profesionální úrovni. Pro takovéto
uchazeče jsou během čtyřletého studia zakončeného maturitou připravené jak obecné
zemědělské předměty, jako např. chov zvířat a pěstování rostlin, tak i předměty odborné,
kterými jsou chov psů a výcvik psů.
Předmět s názvem chov psů je vyučován od prvního ročníku a studenti by v něm měli získat
teoretické informace týkající se anatomie a fyziologie, etologie, nemocí, reprodukce, exteriéru,
výstavnictví, chovu a výcviku psů.
Další předmět, výcvik psů, je vyučován od třetího ročníku. Jedná se o praktický předmět,
v jehož rámci by se měl student naučit využívat správnou výcvikovou metodu pro svého psa.
Se svým vlastním štěnětem studenti nastupují do třetího ročníku. Psa si pořizují o prázdninách
po dokončení druhého ročníku. Pokud student bydlí na internátu, pak i se psem přijíždí
v neděli do areálu školního statku, jehož součástí je i kynologický areál. Zde se nachází 58
kotců a veškeré potřebné zázemí pro psy. Studenti se o své psy starají ve svém volném čase,
zajišťují jejich krmení, venčení a výcvik. Metodický a praktický nácvik jednotlivých cviků
pak probíhá právě v rámci výuky předmětu výcvik psů. V pátek pak odjíždí student domů i se
svým psem. Vzhledem k tomu, že někteří studenti do školy dojíždí i z větší dálky, je páteční
výuka ukončena v 11 hodin, takže se všichni dostanou pohodlně domů.
O stálém zájmu budoucích studentů o tento obor svědčí i návštěvnost dne otevřených dveří,
který proběhl 15. a 16. 11.2013. Zájemci o studium nejen oboru Chovatelství se zaměřením
na kynologii si mohli prohlédnout jak budovu školy, tak areál školního statku, kde probíhaly
ukázky výcviku psů, o který se postarali studenti třetího a čtvrtého ročníku tohoto oboru. Asi
nejčastěji se budoucí studenti dotazovali na plemena psů, která si mohou o prázdninách před
třetím ročníkem pořídit. Jak se mohli sami přesvědčit, tak plemen se v kynologickém areálu
v současné době nachází hned několik, německý ovčák, belgický ovčák malinois, belgický
ovčák groenendael, australský ovčák, chodský pes, bílý švýcarský ovčák, border kolie a
boseron.
Další den otevřených dveří bude na České zemědělské akademii v Humpolci probíhat
v pátek 10. 1. 2014, na kterém jsou všichni zájemci vítáni .

