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Vážení přátelé, 

 

kvalifikovaný výkon prací v  oblasti zemědělství předpokládá odpovídající vzdělání, 

teoretickou průpravu a  potřebné specifické dovednosti. 

 

 Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci 

s Agronomickou fakultou pro Vás připravil intenzivní specializační studium zaměřené na 

výkon obecných zemědělských činností akreditované u MŠMT. 

Tento studijní program, jehož kvalitu zaručuje lektorský tým Dr. Ing. Petra Marady, 

umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu praxe v 

dané oblasti.  

Doufáme, že Vás naše nabídka osloví a že se stanete posluchači tohoto specializačního 

studia. Přejeme Vám mnoho příjemně a užitečně strávených chvil v naší společnosti. 

 

 

         doc. PhDr. Dana Linhartová, CSc. 

 ředitelka vysokoškolského ústavu 

 

 

CÍL STUDIA 

Komplexní příprava pro výkon zemědělských činností. Zvládnutí teoretického základu 

i absolvování praxe k ověření teoretických poznatků. Znalosti získané během studia budou 

prověřeny v závěrečném testu. Po jeho úspěšném složení získají účastníci osvědčení o 

absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu, které je zároveň podkladem 

pro zájemce o získaní dotací z EU.  

CÍLOVÁ SKUPINA 

 zemědělská veřejnost ,  

 začínající zemědělci, kteří žádají o dotaci z Programu rozvoje venkova - opatření 

I.3.2 - úspěšným absolvováním kurzu získají minimální zemědělskou kvalifikaci, 

která je jednou z podmínek, kterou má příjemce dotace splňovat.  

FORMA STUDIA 
 

Studium probíhá kombinovanou formou 2x ročně v období konec dubna-květen 

2012/ podzim 2012.  
 

Studium je členěno na bloky přímé výuky formou přednášek, seminárních cvičení 

a konzultací a na část samostudia. Součástí studia je také absolvování praxe. Tu je třeba 

doložit potvrzením. Praxi lze uznat výkon  pracovního poměru v oblasti zemědělství, ale i 

potvrzením výkonu praxe v rodinném podniku nebo na rodinné farmě.  

Celková hodinová dotace studia (výuka, sepsání projektu, a praxe) je 300 hodin.  



VÝSTUP 

Studium je ukončeno sepsáním vlastního projektu a napsáním závěrečného testu. 

Úspěšní absolventi získají osvědčení o absolvování rekvalifikačního Kurzu akreditovaného u 

MZe. 

 

OBSAH STUDIA 

Název předmětu Počet hodin teoretické výuky 

 

Pěstování zemědělských plodin 

Chov hospodářských zvířat 

Zemědělská technika a technologické linky 

Ekonomika podnikání   

Základy obsluhy informačních technologií     

Základy zemědělského práva a politiky 

Zásady bezpečnosti a hygieny práce  

Ekologické hospodaření, tvorba a ochrana krajiny 

Zpracování projektu  

 

Teorie celkem   195 

Praxe celkem   105 

Celkem teorie + praxe 300 

Závěrečné zkoušky (požadavky na jednoho posluchače)  písemná část 2 hod 

 

ODBORNÝ GARANT KURZU 

Dr. Ing. Petr Marada,  

vysokoškolský učitel, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky 

Agronomické fakulty MZLU v Brně, tel.: 545 132 380,  e-mail: petr.marada@mendelu.cz 

UKONČENÍ KURZU 

Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou. Ta se skládá ze 2 částí - z teoretické zkoušky 

a z obhajoby zadaného projektu. 

 Teoretická zkouška sestává z písemného testu v rozsahu minimálně 70 otázek. 

K hodnocení „prospěl“ musí v teoretické části účastník správně zodpovědět nejméně 

70% otázek.  

 Obhajoba projektu probíhá před zkušení komisí, doba obhajoby činí max. 30 minut.  



OSVĚDČENÍ 

Úspěšným absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu 

"Kurz pro výkon obecných zemědělských činností" s celostátní platností. Pro získání 

osvědčení je nutná minimálně 75% účast na výuce. 

ČASOVÝ HARMONOGRAM KURZU 

Kurz bude realizován intenzivní formou - ve čtyřdenních blocích, termíny jednotlivých bloků 

jsou upřesněny na web.stránkách ( http://www.icv.mendelu.cz/cz/czv/dl_kurzy/kurz_vozc ) 

CENA KURZU 

Cena pro jednoho účastníka je 14.900 Kč 

PODMÍNKY ÚČASTI 

 zaslání (odevzdání) přihlášky ke kurzu,  

 ukončené základní vzdělání,  

 úhrada účastnického poplatku před zahájením kurzu  

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU 

Přihlášku naleznete na webových stránkách Institutu celoživotního vzdělávání na adrese: 

http://www.icv.mendelu.cz/cz/czv/dl_kurzy/kurz_vozc 

 

ORGANIZACE KURZU 

 

Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně, 

Zemědělská 5, Brno, 613 00 

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Šobová 

tel.: 545 135 218, e-mail: czv@mendelu.cz nebo sobova@mendelu.cz 

 

http://www.icv.mendelu.cz/cz/czv/dl_kurzy/kurz_vozc
mailto:czv@mendelu.cz

