
Podklady pro zpracování projektu ke zkoušce z profesní kvalifikace 

Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (kód: 41-064-R) 

a další informace 

 Zpracováním projektu žadatel prokazuje schopnost formulovat a řešit problémy na teoretické 

úrovni a zjištěné poznatky aplikovat a doporučovat vhodná řešení pro zemědělskou praxi. Pro zkoušku 

z profesní kvalifikace i pro akreditaci zpracovává uchazeč jeden projekt na zvolené téma. Pro ověření 

schopnosti uchazeče provozovat poradenskou činnost budou kompetence ověřovány nejen v učebně, 

ale také přímo v zemědělském podniku zaměřeném na živočišnou výrobu. 
 

Zpracování projektu – doplňující informace 

1. výběr tématu projektu (uvedeno v přihlášce) a jeho odsouhlasení autorizovanou osobou (ČZU 

v Praze) 

2. zpracování a odevzdání projektu, interní oponent (ČZU v Praze) 

3. představení a obhajoba včetně posouzení projektu zkoušejícími (ČZU v Praze) 

4. úprava a doplnění projektu dle doporučení a připomínek zkoušejících, předložení k akreditaci, dva 

oponenti (ČZU v Praze + ÚZEI) 

5. představení a obhajoba projektu před akreditační komisí MZe ČR (akreditace placena samostatně 

ÚZEI) 
 

Osnova projektu 

1. Úvodní list – uvést: „Akreditační projekt v oboru“, dále název akreditačního projektu, jméno 

autora, datum zpracování a vlastnoruční podpis. 

2. Obsah – uvést číslovaný obsah projektu. 

3. Charakteristika konkrétního podniku – obecná charakteristika podniku, půdně klimatické 

podmínky, struktura výroby, zaměření podniku atd. Název podniku nemusí být uveden. (Nezapomeňte 

v projektu uvést SWOT analýzu – důležitá pak při obhajobě ÚZEI před akreditační komisí). 

4. Popis problému a jeho analýza – odpovědět na otázku, jaký problém je projektem řešen. Projekt, 

který neřeší problémy a potřeby vycházející z praxe není dobrým projektem pro účely akreditace.  

Analýza musí dát odpověď na otázky: 

 Jaké podmínky musejí být dodrženy, aby byl cíl projektu splněn? 

 S jakou pravděpodobností budou tyto podmínky splněny? 

 Jak toto splnění podmínek ovlivní úspěch projektu? 

5. Stanovení jasných a konkrétních cílů – uvést čeho je třeba dosáhnout. 

6. Řešení problematiky projektu – uvést vlastní alternativní varianty (několik) řešení problémů 

(metodiku) vyplývajících z analýzy a vedoucí ke splnění cílů 

5. Rozpracovat jednotlivé varianty včetně posouzení ekonomických dopadů. 

7. Doporučení vhodné varianty (variant) a zdůvodnění – formulovat jasně a srozumitelně 

doporučení pro praxi, ve využitelných variantách. Součástí doporučení je ekonomické hodnocení 

navržených opatření. 

8. Závěr – celý projekt zhodnotit, zmínit jeho význam v oblasti, pro kterou byl zadán, případně i širší 

celospolečenské dopady (na životní prostředí, úsporu nákladů, úsporu energie, zlepšení kvality 

produktů, zlepšení bezpečnosti práce, zlepšení pohody zvířat atd.). 

9. Použitá literatura – uvést literaturu použitou při zpracování projektu (bibliografické odkazy a 

citace dokumentů provádět dle ČSN ISO 690:2011). 

10. Anotace - stručná anotace (souhrn) projektu na cca 1/4 až 1/2 strany. 
 

Požadavky na zpracování 

- min. 10 stran, písmo 12 

- používat odkazy na literaturu 

- odevzdat v jednom písemném a jednom elektronickém vyhotovení – doc. Ing. Lukáš Zita, Ph.D., 

Katedra speciální zootechniky, ČZU v Praze, Kamýcká 129, Praha – Suchdol, 165 00; 

zita@af.czu.cz 

- obhajoba (Power Point) cca 10 - 15 minut 



Předběžný harmonogram zkoušky: 

- do 24. 7. 2017 = podání přihlášky (poštou, podpis) a výběr tématu projektu (uvedeno v přihlášce) 

a jeho odsouhlasení autorizovanou osobou (ČZU v Praze) do 1 týdne po obdržení přihlášky 

- do 15. 8. 2017 = zaplacení poplatku za zkoušku (8 200 Kč bez DPH) … po obdržení přihlášky 

bude vystavena faktura k proplacení 

- do 15. 8. 2017 = možnost konzultace k projektu 

- do 22. 8. 2017 = zpracování a odevzdání projektu (emailem + poštou), interní oponent (ČZU 

v Praze) 

- 5. 9. 2017 = písemná a ústní část zkoušky (FAPPZ ČZU v Praze)  

- 6. 9. 2017 = praktická část zkoušky (ŠZP ČZU v Praze, popř. jiný vybraný podnik; FAPPZ ČZU 

v Praze) + představení a obhajoba projektu (FAPPZ ČZU v Praze) 

 

Témata (okruhy) ke zkoušce (písemná, ústní, praktická část) – viz. Hodnotící kritéria pro danou 

kvalifikaci (Zemědělský poradce pro živočišnou výrobu (kód: 41-064-R)) 

http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1071-

Zemedelsky_poradce_pro_zivocisnou_vyrobu/hodnotici-standard  
 

Písemná část zkoušky – uchazeči obdrží zadání na flash disku. Otázky se vypracovávají přímo do 

daného dokumentu. Je možné využívat veškerých dostupných materiálů, podkladů, internetu – stejně 

jako při práci poradců. Stanovena je minimální hranice bodů pro úspěšné splnění písemné části. S 

sebou notebook; případně se informujte o jeho zapůjčení; zajištěno připojení na wifi; další materiály 

studijní apod. dle uvážení uchazeče. Témata, okruhy písemného ověření jsou součástí Hodnotícího 

standardu, viz. výše. 

 

Ústní část zkoušky – po úspěšném absolvování písemné části zkoušky, před zkušební komisí. Témata, 

okruhy ústního ověření jsou součástí Hodnotícího standardu, viz. výše. 

 

Praktická část (její dílčí část) je realizována na ŠZPS ČZU v Praze (Ruda, Požáry apod.) nebo 

vybraných podnicích – sraz cca v 6 h na místě, případně odvoz z ČZU v Praze (dle dohody). S sebou 

vhodné oblečení do stáje, poznámkový blok, psací potřeby, příp. notebook, apod.. Opět veškerá 

témata, okruhy praktického ověření jsou součástí Hodnotícího standardu, viz. výše. Zde uchazeči 

získají informace nutné k samotnému provozu apod. – to vše na základě dotazů uchazečů, stejně jako 

by uchazeč měl realizovat poradenskou činnost v daném podniku….. 

Následuje druhá část praktického ověření je realizována na FAPPZ ČZU v Praze, kdy po sumarizaci 

zjištěných dat, informací apod. uchazeč informuje zkušební komisi o zjištěních apod. viz. výše. Volně 

pokračuje v obhajobě projektu. Případně v obráceném pořadí.  

 

V případě zájmu je možné, po nahlášení (do 15. 8. 2017), zajistit ubytování na kolejích ČZU v Praze 

https://www.kam.czu.cz/cs/r-8603-hoste-mimo-czu  

 

V průběhu obou dnů bude zajištěno drobné občerstvení.  

 

Důležité!! 

Uchazeč musí mít minimálně středoškolské zemědělské vzdělání a 7 let praxe v oblasti živočišné 

výroby nebo vysokoškolské bakalářské nebo vyšší odborné zemědělské vzdělání a 5 let praxe v 

oblasti živočišné výroby nebo vysokoškolské magisterské zemědělské vzdělání a 3 roky praxe v 

oblasti živočišné výroby. 

 

Posléze dle dohody s ÚZEI: 

- úprava a doplnění projektu dle doporučení a připomínek zkoušejících, předložení k akreditaci, dva 

oponenti (ČZU v Praze + ÚZEI) 

- představení a obhajoba projektu před akreditační komisí MZe ČR (akreditace placena samostatně 

ÚZEI) - cca do 3 měsíců po dohodě 

http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1071-Zemedelsky_poradce_pro_zivocisnou_vyrobu/hodnotici-standard
http://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1071-Zemedelsky_poradce_pro_zivocisnou_vyrobu/hodnotici-standard
https://www.kam.czu.cz/cs/r-8603-hoste-mimo-czu

