Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Školní 764, 396 01 Humpolec
Maturita 2021-2022
Třída: 4. B, Studijní obor: 41-43-M/02-Chovatelství – Kynologie
MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU - PRAKTICKÁ ZKOUŠKA Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ
Praktická zkouška
Povinný, profilový předmět
1. blok - 14 témat: 6 x CHO + 4 x ZPR + 4 x EKO.
2. blok - 10 témat z VPS – výcvik psů
Každý žák si vylosuje kombinaci dvou témat, kde bude jedno téma z 1. bloku (CHO nebo ZPR nebo
EKO) a jedno téma z 2. bloku (VPS). Z žádného tématu nesmí mít žák horší hodnocení než dostatečný.
Jinak bude celkové hodnocení z praxe nedostatečné. Konečná známka bude průměrem hodnocení
z 1. bloku předmětů a 2. bloku předmětů (VPS)
1. Blok témat:
•
•
•
•

Podnikání - definice podnikání podle občanského zákoníku, právní formy podnikání, živnostenské
podnikání, obchodní korporace
Majetek podniku - dlouhodobý majetek, oběžný majetek, účetní a daňové odpisy, ocenění majetku,
zdroje financování majetku
Pracovněprávní vztahy - zásady pracovněprávních vztahů, pracovní poměr (vznik, skončení), práce
konané mimo pracovní poměr
Daňový systém ČR - základní pojmy, přímé daně, nepřímé daně

✓
✓
✓
✓
✓
✓
•
•
•
•

Evidence v chovu prasat. Označování prasat, králíků, drůbeže
Evidence v chovu skotu, ovcí, koz. Označování skotu, ovcí, koz
Hodnocení reprodukce u skotu – dojnic, pastva skotu
Porod u skotu/prasat. Zásady výživy a krmení skotu
Ruční dojení, strojní dojení skotu, dojírna ŠS, hodnocení kravského mléka
Hospodaření školního statku, výsledky ŠS, technologické linky K-205, rozbor mléka

vlastnosti osiva a sadby
posklizňová úprava a skladování brambor
základní zpracování půdy
předseťová příprava půdy

V Humpolci dne 30. 9. 2021
Zpracoval (a): Ing. Martin Viktora
Zpracoval (a): Ing. Hana Nevrklová
Zpracoval (a): Ing. Jan Hladký PhD.
Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy
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2. Blok témat z Výcviku psů dle zaměření:

Zaměření: Sportovní kynologie
1. Sportovní kynologie: Obrana I (IGP 1)
Průzkum terénu (dvě zástěny)
Označení pomocníka vyštěkáním
Útěk pomocníka
Ochrana psovoda (protiútok, náznaky úderu, pouštění)
Boční doprovod pomocníka na vodítku k rozhodčímu
2. Sportovní kynologie: Obrana II (ZVV1)
Průzkum terénu (dvě zástěny)
Označení pomocníka vyštěkáním
Zajištění pomocníka a ochrana psovoda (prohlídka, výslech, přepad, pouštění)
Zadržení pomocníka (hladké, pouštění)
Protiútok, náznaky úderu, pouštění
3. Sportovní kynologie: Pachové práce I: Metodika nácviku stop
Vysvětlení nácviku stop, praktická ukázka základů stopování
4. Sportovní kynologie: Pachové práce II: Položení a vypracování vlastní pachové stopy
Položení a následné vypracování vlastní pachové stopy dlouhé 300 kroků 2x lomená v pravém úhlu, 2
předměty (10x2x1cm), 1. předmět na stopě, 2. stopu ukončuje. Stáří stopy minimálně 15 minut.
5. Sportovní kynologie: Poslušnost I
Chůze na vodítku/ bez vodítka (obrazec dle Mezinárodního zkušebního řádu IGP)
Odložení za chůze do polohy sedni
Odložení za chůze do polohy lehni s přivoláním
Aport volný- činka 650g
Skok přes překážku 80 cm tam a zpět
6. Sportovní kynologie: Poslušnost II
Chůze na vodítku/ bez vodítka (obrazec dle Mezinárodního zkušebního řádu IGP)
Průchod skupinou osob se zastavením psovoda
Vyslání psa vpřed k předmětu ze základního postoje (30 kroků)
Dlouhodobé odložení psa (20 kroků, 5 minut)
Přezkoušení reakce psa na střelbu
7. Sportovní kynologie: Poslušnost III
Chůze na vodítku/ bez vodítka (obrazec dle Mezinárodního zkušebního řádu IGP)
Vyslání psa vpřed k předmětu ze základního postoje (30 kroků)
Překonání překážky typu A tam a zpět
Dlouhodobé odložení psa (20 kroků, 5 minut)
Přezkoušení reakce psa na střelbu
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8. Sportovní kynologie: Poslušnost IV
Chůze na vodítku (dle Národního zkušebního řádu)
Sedni, lehni, vstaň u nohy psovoda
Odložení za chůze do polohy lehni
Dlouhodobé odložení psa (20 kroků, 5 minut)
Přezkoušení reakce psa na střelbu
9. Sportovní kynologie: Poslušnost V
Chůze na vodítku (dle Národního zkušebního řádu)
Štěkání na povel u nohy psovoda
Sedni, lehni, vstaň před psovodem
Aport volný- činka 650g
Dlouhodobé odložení psa (20 kroků, 5 minut)
10. Sportovní kynologie: Nácvik motivace psa
Slovní pochvala, hračka, pešek, motivace pamlskem, oční kontakt a motivace míčkem, praktická
ukázka
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Zaměření: Záchranářská kynologie
1. Záchranářská kynologie: Vyhledávání v objektu
Přivolání psa v přítomnosti rušivých vlivů (skupinka 4 osob, 4 ohně)
Dlouhodobé odložení psa (20 kroků, 5 minut)
Průzkum objektu – vyštěkání pomocníka.
2. Záchranářská kynologie: Plošné vyhledávání
Průchod psa na vodítku u nohy psovoda mezi rušivými vlivy (ulička minimálně 4 osob, minimálně 4
ohně)
Dlouhodobé odložení psa (20 kroků, 5 minut)
Průzkum přírodního terénu – vyštěkání pomocníka.
3. Záchranářská kynologie: Pachové práce I: Metodika nácviku stop
Vysvětlení nácviku stop a nácviku vyštěkání pomocníka na konci stopy, praktická ukázka základů
stopování
4. Záchranářská kynologie: Pachové práce II: Položení a vypracování cizí pachové stopy
Vypracování cizí pachové stopy dlouhé 300 kroků 1x lomené v pravém úhlu, 1 předmět na stopě,
položený na prvním úseku. Na konci stopy leží pomocník, zahalený do vlastní přikrývky. Pes ho po
nalezení označí. Stáří stopy minimálně 15 minut.
5. Záchranářská kynologie: Poslušnost I (MZŘ IRO)
Ovladatelnost na vodítku/ bez vodítka
Průchod skupinou osob se zastavením psovoda
Nesení psa a jeho předání (20 kroků)
Překonání pohyblivé lávky na sudech
Dlouhodobé odložení psa (30 kroků, 3 minuty)
6. Záchranářská kynologie: Poslušnost II (NZŘ SZBK ČR)
Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě
Průchod rušným prostorem (ulička minimálně 4 osob, minimálně 2 ohně)
Skok daleký
Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy psovoda
Přímé označení volně ležící osoby
7. Záchranářská kynologie: Poslušnost III (NZŘ SZBK ČR)
Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě
Polohy psa u nohy psovoda na vodítku (sedni, lehni, vstaň)
Kladina pevná s náběhovými prkny (jedním směrem)
Vysílání psa na cíl
Přezkoušení reakce psa na střelbu
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8. Záchranářská kynologie: Poslušnost IV (NZŘ SZBK ČR)
Ovladatelnost na vodítku (chůze, klus) s obraty i na místě
Průchod rušným prostorem (ulička minimálně 4 osob, minimálně 2 ohně)
Přechod nepříjemného materiálu
Skok vysoký přes překážku 80 cm jedním směrem
Dlouhodobé odložení psa (30 kroků, 3 minuty)
9. Záchranářská kynologie: Poslušnost V (MZŘ IRO)
Ovladatelnost na vodítku/ bez vodítka
Odložení za chůze vleže s přivoláním
Chůze po nepříjemném materiálu
Překonání vodorovného žebříku (stupeň A)
Dlouhodobé odložení psa (30 kroků, 3 minuty)
10. Záchranářská kynologie: Poslušnost VI (MZŘ IRO)
Ovladatelnost na vodítku/ bez vodítka
Průchod skupinou osob se zastavením psovoda
Překonání tunelu
Aport volný – předmět psovoda
Přezkoušení reakce psa na střelbu

Vypracoval
Jaromír Vácha, Ing. Jitka Filová,
Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK (ANJ)
Ústní zkouška 2020/2021
Povinný předmět
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Work, jobs
Travelling
Transport
The Czech Republic
Sport
Shopping
Prague
My town, my village
My hobbies, interests
My favourite book, film, theatre performance

Mass media
Christmas, Easter, festivals
Housing and living
Health and visit at a doctor
Great Britain
Food , meals,eating out
Everyday life
Environmental problems
Education, my school
Cultural life

V Humpolci 30. 9. 2021
Zpracovala: Mgr. Linda Hodačová
Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU CHOV PSŮ
Ústní zkouška 2021/2022
Povinný, profilový předmět
• Zákon na ochranu zvířat proti týrání
• Fylogeneze a domestikace psa, zoologické zařazení, historie chovu psů v České republice,
organizace kynologie v České republice
• Ontogeneze
• Obranné chování, teritoriální chování, hierarchie
• Orientační chování, lovecké chování, potravní chování, komfortní chování
• Sociální chování, sexuální chování, mateřské chování, hravé chování, infantilní hování
• Získané chování – učení
• Chovatelství a dokumentace
• Krytí feny a březost
• Příprava na porod a vedení porodu
• Odchov štěňat u matky, umělý odchov štěňat bez matky
• Výživa a krmení psů
• Anatomie pohybové soustavy
• Výstavnictví, posuzování exteriéru psa
• Plemena a plemenné standardy psů dle skupin FCI
• První pomoc při zranění psa
• Infekční – nakažlivé nemoci psů
• Parazitární onemocnění psů
• Nemoci a poruchy pohybové soustavy
• Onemocnění kůže a kožních derivátů u psů
• Nemoci trávicího ústrojí a zubů
• Nemoci močového aparátu. Nemoci pohlavního ústrojí fen a psů
• Nemoci kardiovaskulárního a dýchacího systému

V Humpolci 30. 9. 2021
Zpracovala: Ing. Jitka Filová
Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU CHOV ZVÍŘAT
Ústní zkouška 2021/2022
Povinný, profilový předmět
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Světová plemena dojeného skotu a laktace skotu.
Světová plemena kombinovaného skotu.
Plemenářská práce v chovu skotu – označování, výkrm skotu a zpeněžování skotu.
Současný stav chovu skotu v ČR, plemenářská práce v chovu skotu.
Odchov jalovic a chov dojnic.
Odchov a chov plemenných býčků a býků mléčných a kombinovaných plemen skotu.
Reprodukce skotu.
Porod u skotu a odchov telat.
Dojení dojnic a hodnocení mléka.
Chov prasat a plemena prasat.
Plemenitba v chovu prasat.
Plemenářská práce v chovu prasat.
Chov prasnic a chov kanců.
Odchov selat a výkrm prasat.
Produkce masa vepřového, zpeněžování a zpracování.
Chov ovcí, plemena a plemenářská práce v chovu ovcí.
Chov ovcí – odstav, odchov jehňat, krmení, pastva, vlnoznalství a produkce.
Chov koz.
Chov králíků.
Chov slepic a japonských křepelek.
Chov krůt a perliček.
Chov kachen.
Chov hus a pštrosů.
Líhnutí drůbeže a produkce vajec.
Chovy masného skotu a produkce hovězího masa.

V Humpolci 30. 9. 2021
Zpracoval: Ing. Jan Hladký PhD.
Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy
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MATURITNÍ TÉMATA Z PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK (NJ)
Ústní zkouška 2021/2022 – volitelný předmět
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Tschechische Republik
Unsere Schule
Die Stadt, wo ich wohne. Wohnung-wohnen.
Jahreszeiten und Feiertage
Sport
Essen, Trinken, gesunde Nahrung
Einkäufe, Geschäfte, Dienstleistungen
Kleidung und Mode
Reisen, Verkehrsmittel
Meine kulturellen Erlebnisse, das Kulturleben in unserer Stadt
die Umweltschutz
Deutschland
Österreich
Die Schweiz
tschechische und deutsche Küche
tschechische Landwirtschaft
Prag, die Hauptstadt der tschechischen Republik
Hobbys, Interessen, meine Freizeit
Bräuche, Sitten, Nationalbesonderheiten
Unser Schulgut und seine Wirtschaft

V Humpolci 30. 9. 2021
Zpracovala: Ing. Martina Moučková
Schválil: Mgr. Otakar Březina, ředitel školy
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