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1. Jednou z velmi d�ležitých podmínek úsp�šného chovu skotu je správn� sestavená krmná dávka. 

� Vaším úkolem je: 

− vyhodnocení základní krmné dávky pro dojnice podle zadání, 

− stanovení pot�eby živin, výpo�et úrovn� výživy, 

− výpo�et PPE a KVS, stanovení PMP a p�ídavku jádra na aktuální dojivost, 

− navrhnout úpravu KD a ur�it p�edložená krmiva, 

− vysv�tlit nejvhodn�jší systémy ustájení a krmení dojnic v sou�asnosti. 

2. Osevní postup a plán hnojení. 

� Vaším úkolem je: 

− podle zadání sestavit vhodný osevní postup, 

− vypracovat plán hnojení pro vybrané plodiny z osevního postupu 

− z p�edložených vzork� ur�it hnojiva 

− vysv�tlit princip kontroly dávkování p�i rozmetání pevných pr�myslových hnojiv. 

3.  D�ležitým prvkem �ízení zem�d�lské výroby vzhledem k jejímu biologickému charakteru a dlouhodobé cykli�nosti 
je výrobní plánování. 

� Vaším úkolem je: 

− sestavit plán p�ipoušt�ní ur�ené skupiny zví�at (dojnic a jalovic) na základ� zadaných podklad�, 

− sestavit plán obratu stáda skotu u ur�ených kategorií zví�at, 

− ur�it vzorky p�edložených krmiv. 

4. Drobní podnikatelé (živnostníci) evidují podnikatelskou �innost pomocí da�ové evidence: 

� Vaším úkolem je: 

− pomocí programu MONEY S3 (da�ová evidence) p�edvést ú�tování zásob, objednávek, faktur.  

5. Strojní dojení vyžaduje odpovídající odbornou úrove� vzhledem k nárok�m na kvalitu mléka. 

� Vaším úkolem je: 

− p�ipravit dojící stroj BDS-373 a dojící za�ízení ZD 020 k dojení (p�edvést celý postup od kontroly 
soustrojí výv�vy a ukon�ení odstran�ním vody z mlé�ného potrubí), 

− p�edvést vlastní dojení (ve zkrácené form�), 
− provést práce po dojení, 
− vysv�tlit provád�ní generálního �išt�ní v�etn� propláchnutí podtlakového potrubí 



6. Velmi d�ležitou a pro drobné podnikání nevyhnutelnou �inností je vedení da�ové evidence pomocí PC.  

� Vaším úkolem je: 

− pomocí programu MONEY S3 p�edvést vyskladn�ní zásob pro výrobu, úhrady v hotovosti, úhrady p�es ú�et.  

7. Posouzení pastevního porostu. 

� Vaším úkolem je: 

− provést zhodnocení pastviny - zjistit výnos, botanické složení, 
− navrhnout opat�ení na zlepšení porostu, 
− p�edvést vyty�ení plochy a postavení opl�tku elektrického ohradníku, 
− p�ipojit a zapnout zdroj elektrického ohradníku k opl�tku, ov��it jeho správnou funkci, 
− vysv�tlit bezpe�nostní zásady platné pro používání elektrického ohradníku, 
− vysv�tlit možné p�í�iny poruch a selhání funkce elektrického ohradníku,

8. Rozbor vzorku osiva. 

� Vaším úkolem je: 

− z p�edloženého vzorku osiva stanovit hlavní vlastnosti, které rozhodují o osivové hodnot� (zkoušku 
klí�ivosti popsat), 

− zjistit z �SN p�edepsanou klí�ivost pro 1.jakostní t�ídu osiv a vypo�ítat užitnou hodnotu osiva, 
− zvolit optimální po�et klí�ivých semen na 1 ha, 
− podle zjišt�ných vlastností osiva stanovit výsevek (kg/ha), 
− ur�it p�íslušná semena z p�edložených vzork�, 

9. Agrobiologická kontrola porostu. 

� Vaším úkolem je: 

− provést agrobiologickou kontrolu (ABK) porostu obiloviny (ozimá pšenice), 
− ur�it a popsat r�stovou fázi, 
− zhodnotit porost z hlediska zaplevelení, výskytu chorob a šk�dc�, 
− na základ� zjišt�ní celkového stavu porostu doporu�it nejvhodn�jší zásahy a opat�ení, 

10.  Chemický rozbor p�dy. 

� Vaším úkolem je: 

− p�edvést a vysv�tlit praktické odebírání a evidenci p�dních vzork�, 
− stanovit p�dní reakci (aktivní a vým�nnou kyselost), 
− stanovit p�esnou koncentraci roztoku NaOH neutraliza�ní titrací kyselinou š�avelovou, 
− v p�ípad� kyselé p�dy stanovit titra�n� pot�ebu vápn�ní, 
− ur�it procento uhli�itan� a to orienta�n� a volumetricky pomocí Jankova vápnom�ru, 
− stanovit pomocí soupravy Visocolor obsah fosforu. 

11. Nezastupitelný význam v jakékoli podnikatelské �innosti má vedení ú�etnictví. 

� Vaším úkolem je pomocí programu MONEY S3 (ú�etnictví) zaú�tovat: 

− navedení po�áte�ních stav�, 
− zásoby, 
− faktury, interní doklady (sm�nky), 
− vytvo�it da�ové p�iznání DPH. 



12. V chovu krav bez tržní produkce mléka je nezbytné zajistit na pastv� dostate�nou mlé�nost krav a dostate�né 
p�ír�stky u zví�at. 

� Vaším úkolem je: 

− vypo�ítat pr�m�rný hektarový výnos pastviny, 
− vypo�ítat dávkovou pastvu pro 40 kus� zví�at, 
− provést vážení zví�at, 
− vypo�ítat p�ír�stky v chovu za ur�ité období. 

13. Zjednodušení administrativních prací umož�uje využití PC po�íta�� zejména pro periodicky se opakující �innosti. 

� Vaším úkolem je pomocí programu MONEY S3 (ú�etnictví) zaú�tovat: 

− navedení PS, 
− zam�stnanci a mzdy, 
− inventární rozdíly, 
− úhrady v hotovosti, p�es ú�et. 

14. Velmi d�ležitou a pro podnikání v�tšího rozsahu nevyhnutelnou �inností je vedení ú�etnictví pomocí PC. 

� Vaším úkolem je: 

− pomocí programu MONEY S3 (ú�etnictví) zaú�tovat ur�ené ú�etní p�ípady, 
− dlouhodobý majetek, 
− provést uzáv�rku, záv�rku. 

15. Usnadn�ní podnikatelské evidence umož�uje zvládnutí p�íslušného programu po�íta�e. 

� Vaším úkolem je: 

− pomocí programu MONEY S3 (da�ová evidence) zaú�tovat ur�ené ú�etní p�ípady, 
− vytvo�it da�ové p�iznání DPH, 
− provést uzáv�rku, záv�rku 

16. D�ležitým ukazatelem kvality chovu skotu je úrove� reprodukce stáda. 

� Vaším úkolem je: 

− vyhodnotit p�edložené pr�kazy plemenic, 
− vypo�ítat ukazatele plodnosti,  
− vysv�tlit ozna�ování zví�at. 

17. Mezi d�ležité dovednosti pat�ící dnes již samoz�ejm� k st�edoškolskému vzd�lání je ovládání n�kterého z 
textových editor� na PC. 

� Vaším úkolem je: 

− zpracování zadaného textu prost�ednictvím textového editoru WORD. 

18. Znalost používání tabulkových editor� na PC poskytuje v praxi široké možnosti využití. 

� Vaším úkolem je: 

- zpracování zadaného p�íkladu prost�ednictvím tabulkového editoru EXCEL. 



19. Základním tažným prost�edkem a nosi�em ná�adí v zem�d�lství je traktor, d�ležitá je znalost jeho konstrukce, 
správné obsluhy a údržby. 

� Vaším úkolem je: 

− popsat na skute�ném stroji základní �ásti a agregáty traktoru (p�ípravu k provozu, �innost brzd, 
osv�tlení), 

− popsat a vysv�tlit obsluhu traktoru, 
− popsat DTÚ (denní technickou údržbu) traktoru.  

20. Základním tažným prost�edkem a nosi�em ná�adí v zem�d�lství je traktor, d�ležité je zvládnutí p�ipojování a 
skláp�ní p�ív�su a používání t�íbodového záv�su. 

� Vaším úkolem je: 

− popis záv�s� traktoru,  
− p�edvést p�ipojování a skláp�ní p�ív�su, p�ipojení stroj� na t�íbodový záv�s, 
− vysv�tlit rozdíl v p�ipojení prost�edku p�ív�sného, náv�sného a neseného. 


