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Úvodní slovo
Vážení přátelé, 
je mi milou povinností představit Vám 
právě dokončené vydání nového čísla 
Zpravodaje Zemědělské fakulty Jiho-
české univerzity v  Českých Budějo-
vicích. Uvnitř našeho žurnálu na Vás 
čekají zprávy z aktuálního dění na fa-
kultě.

Všechny jistě zaujme článek, podá-
vající informace o nově zřízeném mi-
nipivovaru, jenž vyrostl na místě staré 
stodoly v areálu školního statku, kde 
je vybudována také školní minimlékár-
na a zpracovna masa. Tyto provozovny 
slouží nejen k účelům praktické výuky 
studentů, ale rovněž k  vědecko-vý-
zkumným činnostem akademických 
pracovníků.

Představen bude nový magisterský 
obor Multifuncional agriculture, který 
byl vytvořen především pro zatraktiv-
nění Zemědělské fakulty zahraničním 
studentům. Výuka proto bude zajiště-
na kompletně v anglickém jazyce.

V  zahraničí tak trochu zůstaneme 
díky rozhovoru s Tran Dang Khoou, vi-
etnamským studentem doktorského 
studijního programu Speciální produk-
ce rostlinná, působícím na Katedře ag-
roekosystémů. 

Uvnitř vydání dále najdete ohlédnutí 
za letním výzkumem bochnatky ame-
rické, záhadného invazivního tvora, či 
návštěvou z  univerzity v  Las Vegas. 
Představeny budou také nové trendy 
ve studiu zemědělské krajiny pomocí 
dálkově řízeného dronu.

Všem čtenářům přeji příjemné chvil-
ky strávené ve společnosti Zpravodaje 
Zemědělské fakulty Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích.

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

děkan

Foreword
Dear friends, it is a great pleasure 

for me to present you a brand new is-
sue of the Newsletter of the Faculty of 
Agriculture of the University of South 
Bohemia in  České Budějovice. Inside 
the journal, you can find news about 
the latest happenings at the Faculty.

Everyone’s attention will certainly 
be drawn by the article about the new 
mini-brewery, which was built in the 
place of the old barn in the premises 
of the school farm where you can also 
visit the school mini-dairy and meat 
processing plant. The plants serve 
not only for the practical training of 
students but also for the scientific re-
search carried out by academics.

The journal also presents the mas-
ter’s degree course Multifunctional 
Agriculture, which was opened espe-
cially in order to make the Faculty of 
Agriculture more attractive for foreign 
students. So the tuition will take place 
entirely in English.

Figuratively speaking, we will stay 
abroad through the interview with 
Tran Dang Khoou, the Vietnamese stu-
dent of the doctoral programme Spe-

1/2017



Zemědělská fakulta Jihočeské uni-
verzity bude vařit vlastní pivo. Za 
tímto účelem vybudovala vlastní 
minipivovar, v němž plánuje každo-
ročně uvařit přibližně 250 hektoli-
trů piva. Minipivovar bude sloužit 
pro praktickou výuku studentů i pro 
vědecké účely. Pivovar sídlí v novém 
účelovém zařízení v  areálu školní-
ho statku JU v ulici Na Zlaté stoce. 
V  budově byla nově zřízena také 
zpracovna masa a minimlékárna. 
Slavnostní otevření se konalo v úte-
rý 21. 6. 2016.

Minipivovar bude sloužit výuce a 
výzkumu. „Náš pivovar nijak nebude 
konkurovat komerčním pivovarům. 
Jeho roční výstav bude činit přibliž-
ně 250 hektolitrů. Na výrobu piva 
bude dohlížet zkušený sládek, který 
má dvacetiletou praxi v plzeňském 
pivovaru. V našem pivovaru budeme 
především experimentovat a vařit 
různé druhy piv a ciderů, takže bu-
deme využívat i jiné způsoby výroby,“ 
upřesňuje Michal Marušák, tajemník 
Zemědělské fakulty JU.

Minipivovar našel zázemí ve sta-
ré stodole, která je součástí areálu 
školního statku. Ten sídlí nedaleko 
univerzitního kampusu. Stodola se 
dosud využívala jako sklad pro nové 
účely se proto musel prostor od zá-
kladu přebudovat. Přestavba trvala 
několik měsíců a přeměnila prostor 
v pracoviště vybavené moderní tech-
nologií. V prostorech sídlí i nově zří-
zená minimlékárna, zpracovávat se 
zde bude i maso. „Minimlékárna je 

vybavena zařízením pro výrobu všech 
běžných mléčných produktů jako na 
farmě, to znamená jogurtů, tvarohů 
i čerstvých sýrů,“ vyjmenovává Pavel 
Smetana, vedoucí Katedry kvality ze-
mědělských produktů Zemědělské 
fakulty JU, a dodává, že v brzké době 
budou studenti zpracovávat produk-
ty z vlastní školní farmy a to včetně 
sladu a chmele.

Minipivovar, minimlékárnu i zpra-
covnu masa budou využívat studenti 
v  rámci svých praktických cvičení a 
akademičtí pracovníci pro vědecký 
výzkum. Přestavbou budovy vznikly 
v podkroví ještě další prostory, které 
chce fakulta využívat pro přednášky 
a semináře.

Minipivovar a minimlékárna byly 
vybudovány s podporou Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy, kte-
ré na ně uvolnilo částku 10,5 milionu 
Kč. Zemědělská fakulta na projekt 
přispěla přibližně 6 miliony Kč.

The Faculty of Agriculture of the 
University of South Bohemia will 
brew its own beer. For this purpose 
it built its own mini-brewery in 
which it plans to brew approximate-
ly 250 hectolitres of beer every year. 
The mini-brewery will be used for 
practical training of students and 
for scientific purposes. The brewery 
is located in the new purpose-built 
facility in the premises of the school 
farm of the University of South Bo-

hemia (JU) in the street Na Zlaté 
stoce. There are also a meat-pro-
cessing plant and mini-dairy in the 
facility. The opening ceremony took 
place on Tuesday 21st June 2016.

The mini-brewery will be used for 
tuition and research. “Our brewery 
will not compete commercial brew-
eries at all. It annual production will 
amount to approximately 250 hec-
tolitres. The beer production will be 
supervised by an experienced brew-
er who has twenty years of experi-
ence gained in a Plzeň brewery. In 
our brewery we will experiment and 
brew various kinds of beers and ci-
ders in the first place, so we will also 
use some other production meth-
ods,” says Michal Marušák, secretary 
of the Faculty of Agriculture of JU.

The mini-brewery is located in an 
old barn that formed part of the 
premises of the school farm located 
not far from the university campus. 
The barn was used as a storehouse 
until recently so it had to be com-
pletely reconstructed to fit the new 

HLAVNÍ TÉMA / MAIN TOPIC 
ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY BUDE VAŘIT SVÉ PIVO. OTEVÍRÁ 
VLASTNÍ MINIPIVOVAR  / THE FACULTY OF AGRICULTURE OF THE UNIVERSITY OF 
SOUTH BOHEMIA WILL BREW ITS OWN BEER. IT OPENS ITS OWN MINI-BREWERY 

cial Plan Production who is active in 
the Department of Agroecosystems. 

Inside the journal, you can also find 
articles about the summer research 
of the mysterious invasive creature 
called magnificent bryozoan, a visit 
from a  university in  Las Vegas, and 
a presentation of the Department of 

Animal Husbandry Sciences at the 
exhibition “Land, the Provider”. You 
will also be introduced to the new 
trends in the studies of agricultural 
landscapes by means of a remote-
controlled drone.

Wishing all of you a nice time spent 
in the company of the Newsletter of 

the Faculty of Agriculture of the Uni-
versity of South Bohemia in  České 
Budějovice.

prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.
Dean



purposes. The reconstruction took 
several months and converted the 
premises into a workplace equipped 
with modern technology. The premis-
es will also house the new mini-dairy 

and meat-processing plant. 
“The mini-dairy is equipped 
for the production of all com-
mon dairy products like those 
produced at farms, namely yo-
gurts, curd cheese and fresh 
cheeses,” says Pavel Smetana, 
head of the Department of Ag-
ricultural Product Quality of 
the Faculty of Agriculture of 
JU, adding that before long the 

students will process products from 
the raw materials from the school 
farm, including malt and hops.

The mini-brewery, mini-dairy and 
meat-processing plant will be used 

by the students for their practical 
training and by the academics for 
a scientific research. As part of re-
construction of the building, further 
premises were built in the attic that 
will be used by the faculty for lec-
tures and workshops.

The mini-brewery and mini-dairy 
were built with financial support 
from the Ministry of Education, 
Youth and Sports, which released 
10.5 million CZK for this project. The 
contribution of the Faculty of Agri-
culture to the project amounted to 
approximately 6 million CZK.

ÚSPĚŠNÝ START PŘEDMĚTU ZPRACOVÁNÍ A HODNOCENÍ 
POTRAVINOVÝCH SUROVIN / SUCCESSFUL START OF THE SUBJECT 
“PROCESSING AND EVALUATION OF RAW FOOD MATERIALS”
V  akademickém roce 2015/2016 

byla zahájena výuka předmětu „Zpra-
cování a hodnocení potravinových 
surovin“, který byl do studijních plánů 
zařazen na základě úspěšně realizo-
vaného projektu IRP s názvem „Roz-
voj výuky specializovaných předmětů 
zaměřených na kvalitu a bezpečnost 
potravinových zdrojů“. Katedra kva-
lity zemědělských produktů, která 
tento projekt realizovala, navázala 
na svůj záměr nabídnout studentům 
takové předměty, které by je nejen 
oslovily z hlediska svého zaměření, 
ale poskytly jim rovněž možnost vy-
zkoušet si vlastnoručně výrobu na 
technologickém zařízení, se kterým 

se (pouze ve větším měřítku) setka-
jí i v  praxi. Jednalo se o zpracování 
masa a mléka (výroba mléčných a 
masných výrobků) a rostlinných pro-
duktů (výroba těstovin) včetně jejich 
hodnocení – mikrobiologického i 
senzorického. 

Od akademického roku 2016/2017 
bude již zařazena i výroba piva, pro-
tože ke stávajícím přístrojům, které 
byly pořízeny z projektu Moderniza-
ce ZF JU (CZ.1.05/4.1.00/11.0258, 
OP VVpI) a z  projektu Komplexní 
vzdělávání lidských zdrojů v mlékař-
ství (CZ.1.07/2.3.00/09.0081, OP 
VK) byl v červnu 2016  na ZF JU zpro-
vozněn Výzkumný a výukový minipi-

vovar, který umožní další praktické 
rozšíření výuky a doplní tak celý plán 
nového předmětu.

In the  academic year 2015/2016 
the university commenced tuition in 
the subject “Processing and Evalua-
tion of Raw Food Materials”, which 
has been included in the curriculum 
after the successful project called 
“The Development of Tuition in Spe-
cialized Subjects Focused on the 
Quality and Safety of Food Resourc-
es” that was run under the Institu-

Výroba tepelně neopracovaných masných výrobků – klobásy Salsiccia / Production of thermally unprocessed meat prod-
ucts – Salsiccia sausages



DRON VE VÝZKUMU A VÝUCE NA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTĚ / DRONE 
IN THE RESEARCH AND TUITION AT THE FACULTY OF AGRICULTURE
Na Zemědělské fakultě Jihočeské 

univerzity se prostřednictvím bezpi-
lotních leteckých prostředků (UAV 
-  Unmanned Aerial Vehicle ) moni-
toruje a hodnotí zemědělská kra-
jina, a to jak z  produkčního, tak i z 
mimoprodukčního hlediska. Za tímto 
účelem byl v podobě hexakoptéry na 
Katedře krajinného managementu 
pořízen tzv. dron, který je schopen 
snímat povrch území s  pomocí růz-
ných senzorů. V  rámci projektu re-
konstrukce „Nízkých pavilonů“ bylo 
pracoviště vybaveno i kamerami pro 
multispektrální a termovizní sní-
mání, díky němuž je z nasnímaných 

dat možné vyrobit nejen přesné 3D 
mapy sledovaných zemědělských 
pozemků, které současně zahrnují 
jejich reálné podmínky, ale rovněž 
mapy vyjadřující aktuální stav plodin 
nebo půdy. Například ve fázi před-

seťové přípravy půdy lze operativně 
zjišťovat vlhkostní a teplotní poměry 
v půdě a jejich variabilitu na různých 
částech půdních bloků. V  průběhu 
vegetace může toto snímání sloužit 
k hodnocení produkčních vlastností 
porostu, včetně některých kvalita-
tivních znaků či zdravotního stavu. 
V  rámci výzkumných aktivit praco-
viště se pomocí dronu provádí také 
mapování a vizualizace přesného 
rozsahu poškození porostů zvěří, lo-
kalit s vývěry drenážních vod a jiným 
zamokřením, rozsahu eroze apod. 
Sleduje se výskyt zvěře na loukách 
nebo  polních kulturách či stav po-
lehlosti obilí (např. po vichřici či kru-
pobití). Výzkumným aktivitám spo-
jeným se snímkováním předcházela 
nutná registrace dronu na Úřadu pro 
civilní letectví, přidělení registrační 
značky, odpovídající pojištění, slože-
ní pilotních zkoušek apod.. Vlastním 
snímkováním se zabývají a oprávně-
ním pilotovat disponují pracovníci 
Katedry krajinného managementu 
Tomáš Pavlíček, Jakub Polenský a 
Aleš Vácha. Související činností včet-
ně zpracování a vyhodnocení výstu-
pů ze snímkování, zohlednění metod 
a výsledků ve výuce studentů apod. 
se zabývá širší tým v  rámci katedry. 

Snímkování na pokusných políčkách 
ZF / Photographing of experimental 
fields of ZF

Pokusná políčka ZF na snímku z dronu 
/ Experimental fields of ZF as photo-
graphed by the drone

tional Development Plan (IRP). The 
Department of Agricultural Product 
Quality that run this project has im-
plemented its intention to offer the 
students such subjects that would 
not only appeal to them due to their 
focus but would also provide them 
with an opportunity to try them-
selves the production by using the 
technological equipment they will 
also encounter in practice (only on a 
larger scale). This involved meat and 

milk processing (production of dairy 
and meat products) and process-
ing of plant products (production 
of pasta), including their evaluation 
both in microbiological and sensory 
terms. 

From the academic year 
2016/2017, beer production will 
form part of the curriculum. In 
addition to the current devices 
that were procured in the  pro-
ject “Modernization of ZF JU” 

(CZ.1.05/4.1.00/11.0258, OP VVpI) 
and in the project “Complex Educa-
tion of Human Resources in Dairy 
Industry” (CZ.1.07/2.3.00/09.0081, 
OP VK), the Faculty of Agriculture 
of the University of South Bohemia 
(ZF JU) put into operation the Re-
search and Tuition Mini-brewery in 
June 2016, which will allow further 
practical extension of the tuition 
and supplement the study plan of 
the new subject.

Výroba čerstvých sýrů / Production of fresh cheeses Výroba těstovin / Production of pasta



V tomto směru se předpokládá další 
rozvíjení spolupráce se zemědělskou 
praxí a taktéž širší zapojení studentů 
příslušných oborů v rámci výzkumu a 
výuky na Zemědělské fakultě. Pro zá-
jemce o spolupráci či získání bližších 
informací je v  tomto směru k dis-
pozici Ing. Jakub Polenský prostřed-
nictvím e-mailu jakub.polensky@
seznam.cz nebo telefonicky na čísle 
721 946 648. Další související infor-
mace k tomuto projektu, výzkumu a 
výuce jsou uvedeny na webu katedry 
http://kkm.zf.jcu.cz/

za Katedru krajinného managementu
Ing. Jan Procházka, Ph.D

The Faculty of Agriculture of the 
University of South Bohemia uses 
unmanned aerial vehicles (UAV) to 
monitor and evaluate agricultural 
landscape both in production and 
non-production terms. For this pur-
pose, the Department of Landscape 
Management bought a hexacopter 
drone able to photograph the surface 
of the area while using various sen-
sors. In addition to the conventional 
photography equipment, the depart-
ment was equipped with multispec-
tral and thermal-imaging cameras 
as part of the project of renovation 
of the “Low Pavilions”. The obtained 
data can be used to produce not only 

precise 3D maps of the monitored 
farming plots (soil units) includ-
ing their actual conditions but also 
maps showing the current condition 
of crops or soil. For example, during 
the stage of pre-sowing preparation 
it is possible to operatively ascer-
tain the humidity and temperature 
conditions of the soil and their vari-
ability on the plot. In the course of 
the crop growth, the photographing 
may operatively facilitate evaluation 
of the production characteristics of 
the vegetation, including certain 
qualitative features or health state. 
As part of the research activities, the 
department also uses the drone to 

map and visualize the exact extent 
of the vegetation damage caused by 
wild animals, occurrence of wild ani-
mals in meadows and field cultures, 
lodging of cereals, e.g. after wind-
storms or hailstorms, locations with 
springs of drain waters and other 
waterlogging, extent of erosion, etc. 
The research activities connected 
with photographing were preceded 
by the necessary registration of the 
drone at the Civil Aviation Authority, 
assignment of the registration num-
ber, taking out adequate insurance, 
passing pilot tests, etc. The aerial 
photography is carried out and the 
licence to pilot the drone is pos-
sessed by the workers of the Depart-
ment of Landscape Management 
Tomáš Pavlíček, Jakub Polenský and 
Aleš Vácha. The related activities in-
cluding processing and evaluating 
the photography outputs, incorpo-
ration of the methods and results in 
the tuition of students are carried 
out by a wider team of the depart-
ment. In this regard, we expect fur-
ther development of practical coop-
eration with farmers and broader 
involvement of students of relevant 
branches as part of research and 
tuition at the Faculty of Agriculture. 
Persons interested in cooperation 
or further information may contact 
Ing. Jakub Polenský via e-mail: jakub.
polensky@seznam.cz or by phone at 
721  946  648. Further information 
related to this project, research and 
tuition is available on the depart-
ment’s website at http://kkm.zf.jcu.
cz/.

 For the Department of Landscape 
Management

Ing. Jan Procházka, Ph.D.
Mapování a vizualizace škod na poli s triticale / Mapping and visualisation of 
damage on a triticale field

Sledování průběhu a kvality sklizně pomocí dronu / Monitoring of the course and 
quality of harvest by a drone



ROZHOVOR S TRAN DANG KHOA  
/ INTERVIEW WITH TRAN DANG KHOA

1.  Why do you choice Faculty of Agri-
culture for study? 
Pro studium na Zemědělské fakultě 

Jihočeské univerzity jsem se rozho-
dl z  několika důvodů. Zajímám se o 
problematiku ekologického a trvale 
udržitelného zemědělství, které je ve 
Vietnamu teprve v samých počátcích. 
Po navázání spolupráce mezi mou do-
movskou univerzitou Hue Univeristy 
of Agriculture and Forestry a zdejší Ze-
mědělskou fakultou, jsem se začal za-
jímat o možnost doktorského studia 
v  České republice. Zjistil jsem, že ve 
vaší zemi je ekologické zemědělství již 
samozřejmostí a na vaší fakultě je mu 
přikládána velká váha. Překvapením 
pro mne bylo, že na tento druh hos-
podaření je u vás speciálně zaměřena 
samostatná katedra. Skutečně rád 
navštěvuji nová místa a ochutnávám 
odlišná jídla, než na která jsem zvyk-
lý. Prozatím jsem však cestoval pou-
ze v  rámci Asie. Nyní se mi naskytla 
možnost vycestovat dále, do samého 
srdce Evropy. Po seznámení se s doc. 
Konvalinou, jenž mi poskytl všechny 
potřebné informace, jsem dlouho ne-
váhal a začal vyřizovat všechny forma-
lity nutné pro studium ve vaší zemi.

2.  What are main differences be-
tween PhD study in Vietnam and 
Czech Republic? 
Na zdejší fakultě je běžná doba 

doktorského studia čtyři roky, což 
není v  řadě zemí zvykem. Další roz-
díl je přístrojové vybavení. Zde mají 
studenti doktorských studijních pro-
gramů k  dispozici skutečně moderní 
laboratorní přístroje, díky nimž se mo-
hou danou problematikou zabývat do 
hloubky a získané výsledky publikovat 
v  mezinárodních časopisech. To je 
také jeden z důvodů, proč jsem chtěl 
studovat právě zde. 
3.  How do you like Czech Republic 

and what was the biggest surprise 
for you here? 
Jsem zde zatím půl roku. Jsem tu 

spokojený. Počasí během léta se mi 
líbilo, na podobné teplo jsem zvyklý 
z Vietnamu. Doufám však, že v  zimě 
nebude zima. Třeba to díky klimatic-
kým změnám vyjde a já tohle roční ob-
dobí přečkám ve zdraví. Pro přiblížení 
– je-li u nás okolo 13 °C nad nulou, 
základní školy se uzavřou a děti zůstá-
vají doma, než se znovu oteplí. Na co 
nikdy nezapomenu, je výhled z  auta 
cestou z letiště do Českých Budějovic. 

Po celou dobu jízdy se střídala zelená 
barva obilných polí s obrovskými žlu-
tými lány řepky. Nikdy předtím jsem 
nic podobného neviděl. V  blízké bu-
doucnosti bych rád navštívil více vý-
znamných či zajímavých míst, kterých 
je v  České republice spousta. Může 
to být například s mými přáteli, které 
tu mám. Některé z nich jsem znal již 
z jejich stáže na naší univerzitě v Hue 
a nyní po mém příjezdu mi hodně 
pomáhali. Rád bych poděkoval také 
proděkanům Konvalinovi a Suchému, 
kteří se o mě postarali vždy, když 
jsem potřeboval s něčím poradit. Asi 
největší, pro vás možná trochu kuri-
ózní, překvapení mě čekalo na polním 
dnu, kde jsem byl s kolegou z katedry. 
Večer jsme se šli ubytovat, ovšem ne-
dostali jsme žádnou peřinu. To se mi 
ve Vietnamu nikdy nestalo. A protože 
mám teplo rád, byl to pro mě docela 
šok. Alespoň už vím, že se vyplatí vo-
zit si s sebou spacák.
4.  What do you want learn next mon-

ths at Faculty of Agriculture? 
Jak jsem řekl již na začátku, rád 

bych se dozvěděl co nejvíce věcí o 
ekologickém zemědělství, především 
z oblasti pedologie a pěstování rost-
lin. Zajímá mě však i běžné konvenční 
zemědělství, které je od toho našeho 
odlišné. Samozřejmě bych se chtěl 
zlepšit i v  anglickém jazyce a rovněž 
se naučit mluvit česky. Myslím, že nej-
sem špatný žák, ještě před příjezdem 

jsem uměl říci dobrý den. A po týdnu 
už jsem ovládal i další slovíčka jako 
jsou pivo či hezká holka!

1. Why have you chosen the Faculty 
of Agriculture for your studies? 

I decided to study at the Faculty of 
Agriculture of the University of South 
Bohemia for several reasons. I’m in-
terested in organic and sustainable 
farming, which has just started to de-
velop in Vietnam. After the coopera-
tion between my home Hue University 
of Agriculture and Forestry and the lo-
cal Faculty of Agriculture was estab-
lished, I took interest in the option to 
undertake PhD studies in the Czech 
Republic. I’ve found out that organic 
farming has already been common-
place in your country and that your 
faculty gives great weight to it. It sur-
prised me that this kind of farming is 
a specialty of a separate department 
of your faculty. I really like visiting 
new places and tasting meals differ-
ent from those I’m used to. But so far 
I’ve only travelled within Asia. Now 
I’ve got an opportunity to travel far-
ther, to the very heart of Europe. After 
meeting doc. Konvalina who provided 
me with all necessary information, 
I didn’t hesitate long and started to 
carry out all the formalities necessary 
for the studies in your country.



UNIVERZITA NEVADA  
/ UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS - LEE BUSINESS SCHOOL
Ve dnech 18. až 20. 5. 2016 na-

vštívili ZF JU studenti a pedagog z 
University of Nevada Las Vegas - Lee 
Business School jejichž studijní pro-
gram je zaměřen na obchodování 
zemědělských komodit. Skupina se 
setkala se zástupci ZF JU z  řad pe-
dagogů i studentů. Společně navští-
vili fakultní pivovar, Katedru kvality 
zemědělských produktů a další pro-
story ZF JU i univerzitní knihovnu. 

Podařilo se navázat kontakt v oblas-
tech společného zaměření a s přísli-
bem další spolupráce, zejména v pu-
blikační a vědecké činnosti, byla na 
neformálním závěrečném posezení 
jejich návštěva ukončena.  

 Ing. Monika Březinová, Ph.D.

From 18th to 20th May, the Fac-
ulty of Agriculture of the University 
of South Bohemia had a visit from 
the USA. Together with their lecturer, 
a group of students arrived from the 
University of Nevada Las Vegas - Lee 

Business School where the students 
study a branch focused on the trade 
in agricultural commodities. They 
met lecturers as well as representa-
tives of students of our faculty. They 
jointly visited not only the premises 
of the Department of Agricultural 
Product Quality but also the new 
mini-brewery of the faculty and the 
university library. Both parties have 
agreed on their future cooperation 
in the field of scientific and publica-
tion activities. The visit ended with 
an informal gathering.

Ing. Monika Březinová, Ph.D.

2.  What are the main differences be-
tween PhD studies in Vietnam and 
the Czech Republic? 
PhD studies at this faculty normally 

take four years, which is not custom-
ary in many countries. Another differ-
ence is in the instrumentation. Here, 
the students of PhD study programs 
have really modern laboratory instru-
ments at their disposal, which makes 
it possible for them to look into a giv-
en issue in depth and to publish the 
results in international magazines. 
This is also one of the reasons why I 
wanted to study right here. 
3.  How do you like the Czech Republic 

and what was the biggest surprise 
for you here? 
I’ve been here for only half a year 

so far. I’m happy here. I liked the sum-
mer weather since I’m used to similar 
warm weather from  Vietnam. But I 
hope it won’t be cold in winter. Per-
haps it’ll turn out well due to the cli-
matic changes, and I’ll last out this 
season healthy. For you to get an 
idea – if the temperature is around 
13 °C above zero in our country, pri-
mary schools close and children stay 
at home until it gets warmer again. 
What I’ll never forget is the view from 
the car on my way from the airport 
to České Budějovice. Throughout the 

drive, the green colour of grain fields 
took turns with the huge yellow fields 
of oilseed rape. I had never seen an-
ything like that before. In the near 
future I’d like to visit several signifi-
cant or interesting places, of which 
there are great many in the Czech 
Republic. I might take the trips for 
example with my friends I have here. 
I’ve known some of them since their 
study visit at our university in  Hue, 
and they’ve helped me a lot since my 
arrival. I would also like to thank to 

vice deans Konvalina and Suchý who 
took care of me whenever I needed 
some advice.

Perhaps the biggest surprise, which 
you may find somehow peculiar, wait-
ed for me at the field day I spent with 
a colleague from the department. In 
the evening we went to check into 
our accommodation, but we did not 
get any blanket. This never occurred 
to me in Vietnam. And since I like be-
ing warm, it was quite shocking for 
me. But at least I know now that it’s 
worth to take a sleeping bag with me.
4.  What do you want to learn at the 

Faculty of Agriculture in the next 
months? 
As I’ve already said in the beginning, 

I’d like to learn as much as possible 
about organic farming, particularly 
from the fields of soil science and cul-
tivation of plants. But I’m also inter-
ested in ordinary conventional farm-
ing, which differs from our farming. 
As a matter of course, I’d like to im-
prove my English and learn to speak 
Czech. I think I’m not slow at learn-
ing things; before I arrived, I could 
already say “dobrý den” (hello). And 
after a week I mastered some other 
words, such as “pivo” (beer) or “hezká 
holka” (pretty girl)!



MULTIFUNCTIONAL AGRICULTURE 
ENGLISH MASTER STUDY PROGRAMME 

Two study options:

Full study (2 years): 
Choice of all modules. 
(1) Biological base of agriculture (winter semester) – not recomended 
(2) Conventional farming (spring semester) 
(3) Organic farming (winter semester) 
(4) Landscape management (spring semester) 
Student may be charged by tution fee 

Modules for Erasmus exchange (1 semester): 
(2) Conventional farming (spring semester) 
(3) Organic farming (winter semester) 
(4) Landscape management (spring semester) 
ERASMUS Exchange: Choice one module per semester (suitable modules 2,3,4) 

Where to study:  Faculty of Agriculture,  
 University of South Bohemia in České Budějovice 

Study level:  master

Credits:  30 credits per semester, total120 credits

Duration:  2 years, 4 semesters

Tution fee:  may be applicable (full study)

When to study:  from 2017 year

Minimum number  
of students per module:  5

Application form: online application

  ma.zf.jcu.cz

Application deadline:  30th April (winter semester and full study)

 30th November (spring semester —Erasmus+)



About Faculty of agriculture, Universi-
ty of South Bohemia in České Budějo-
vice 

The Faculty of Agriculture is one of 
eight faculties composing the Universi-
ty of South Bohemia in České Budějovi-
ce. The Faculties of: Economics, Fishery 
and Water Protection, Philosophy, Pe-
dagogy, Science, Theology, Health and 
Social Studies all belong to the Univer-
sity.In fact, the Faculty of Agriculture is 
the oldest of all, as it was established 
in 1960, and played an instrumental 
part in the founding of the University 
in 1991. At present the total number of 
students in bachelor, master and doc-
toral study programmes is more than 
thousand. 

The present portfolio of the Facul-
ty fully reflects the recent European 
trends – to complement the primary 
productive function of agriculture with 
its non-productive ones. The broader 
perspective encompasses not only 
particular technologies, but also the 
context in which agriculture operates, 
including natural, social, economic and 
cultural aspects. Rural space/count-
ryside/land-scape issues attract still 
growing interest as both the subject of 
teaching and research realized at the 
Faculty. 

Contact details of the
International relations office 

Ing. Markéta Fusková 

Faculty of Agriculture 
University of South Bohemia  

in České Budějovice 
Studentská 1668 

370 05 České Budějovice 
Czech Republic 

E-mail: 
fuskova@zf.jcu.cz 

konvalina@zf.jcu.cz 
http://www.zf.jcu.cz

STUDY PLAN
Name of study programme Multifunctional Agriculture 
Name of study subject Hours Clasifica-

tion
Type of 
subject

Credits Year

(1) Biological base of agriculture (winter semester) - compulsory subject
Biological Principles  
of Agriculture 

2/1 C,E CS 5 1

Agrometeorology 2/1 C,E CS 5 1
Biology of Animal Husbandry 2/1 C,E CS 5 1
Agrotechnology 2/1 C,E CS 5 1

(2) Conventional farming (spring semester) - compulsory subject
Farm Animal Husbandry 2/2 C,E CS 5 1
Plant Production 2/2 C,E CS 5 1
Horticulture 2/1 C,E CS 5 1
Freshwater Fishery 2/1 C,E CS 5 1

(3) Organic farming (winter semester) - compulsory subject
Multifunctional Agriculture 2/1 C,E CS 5 2
Planning for Sustainability in 
Agricultural Development 

2/2 C,E CS 5 2

Organic Plant Production 2/1 C,E CS 5 2
Animal Husbandry in Organic 
Farming 

2/1 C,E CS 5 2

(4) Landscape management (spring semester) - compulsory subject
Landscape Planning 2/1 C,E CS 5 2
Regional Management 2/0 C,E CS 5 2
Ecosystem Services 2/1 C,E CS 5 2
Use and Protection of Water 
Resources 

2/1 C,E CS 5 2

Compulsory subject for full study
Proffesional Practice 4 T C CS 4 1
Thesis 1 60 S C CS 6 2
Thesis 2 90 S C CS 10 2

Compulsory elective course
Plant Physiology 2/1 C,E CES 5 1
Biological Monitoring of 
Environmental Changes 

2/1 C,E CES 4 1

Principles of Scientific Work 2/0 C,E CES 3 1
Integrated Plant Protection 2/1 C,E CES 5 1
Plant Biotechnology 2/1 C,E CES 5 1
Animal Biotechnology 2/1 C,E CES 5 1
Animal Hygiene and Welfare 2/2 C,E CES 5 1
Horse Riding 2/0 C CES 3 1
Quality and Processing of 
Bioproduction 

2/1 C,E CES 5 2

Social Farming 2/1 C,E CES 5 2
Agritourism 2/0 C,E CES 3 2
Hydrology 2/1 C,E CES 5 2
Wetland Ecology 2/1 C,E CES 5 2
Soil Erosion Protection 2/1 C,E CES 5 2

Explanation
C credit 
E exam 
CS compulsory subject 
CES compulsory elective course 



LÉTO NEZNAMENÁ PŘESTÁVKU PRO VÝZKUMNÉ PRÁCE /  
SUMMER IS NOT A PAUSE IN RESEARCH

Na katedře biologických disciplín 
není rozhodně léto obdobím dovole-
ných. Naopak, sezóna terénních prací 
vrcholí!

Období vrcholícího léta je jako ka-
ždoročně pro pracovníky KBD dobou 
intenzívního terénního sběru dat a or-
ganizace experimentů.

Zejména jde o výzkum do znač-
né míry dosud záhadného živočicha, 
bochnatky americké (Pectinatella 
magnifica). Tento u nás nepůvodní 
živočich, pocházející ze severní Ame-
riky, se v našich vodách v posledních 
desetiletích místy šíří způsobem, kte-
rý lze nazvat biologickou invazí. Vý-
zkum KBD je podpořen grantem GAČR 
společně s Farmaceutickou fakultou 
VFU v  Brně a Fakultou agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů ČZU 
v Praze. Dále je součástí prací na gran-
tu GAJU doktorandů: č. 81/2016/Z.

Bochnatka americká / Magnificent bryo-
zoan (Pectinatella magnifica)

Vodohospodáři, rybáři, ale také re-
kreanti se v  posledních letech stále 
častěji setkávají v  našich vodách se 
záhadnými rosolovitými, ale docela 
pevnými útvary s  většinou hnědo-
mozaikovitou kresbou na povrchu, 
které mohou připomínat bochník, 
meloun, míč apod. Tento útvar, vyta-
žený z vody nemusí běžnému pozoro-
vateli připomínat živého tvora. Pokud 
jste na něco takového narazili, našli 
jste právě kolonii zmíněné bochnatky 
americké (Pectinatella magnifica).

Mozaiková kresba je ve skutečnosti 
tvořena velkým množstvím vlastních 
jedinců téměř mikroskopické velikosti 
– tzv. zooidů, kteří žijí na povrchu ro-
solovité hmoty, jsou navzájem srostlí 
(podobně jako koráli). Teprve při po-
zorování v  akváriu pochopíte zařaze-
ní bochnatky do kmene mechovky 
(Bryozoa): ve vodě každý zooid vysu-
ne chapadélka, kterými vhání do svých 
úst drobnou kořist (nanoplankton) a 

celý povrch kolonie vypadá jako vlnící 
se mech. Tímto „biologickým filtrem 
s nepřetržitým provozem“ projde ob-
rovské množství vody, zachycená po-
trava vyživuje zooidy, kteří produkují 
podkladovou rosolovitou hmotu, na 
jejímž povrchu žijí. Při setkání s jinou 
kolonií (která roste z  jiného zooidu 
poblíž) spolu obě kolonie srůstají a 
vytvářejí jednolitou souvislou hmotu, 
která pak obaluje např. celý strom, 
dno lodičky, stavbu ve vodě (molo, vý-
pustní zařízení…).

Odběr bochnatky je fyzicky náročný / Tak-
ing bryozoans is physically demanding

Tento velmi nápadný druh mechov-
ky byl u nás pozorován poprvé v roce 
1922 v  Labi, od té doby se spora-
dicky objevoval zejména v  Polabí. V 
roce 2003 byl zaznamenán ve velkém 
množství v nádrži Cep v jižních Če-
chách a dále se velice rychle rozšiřoval 
do dalších vodních lokalit, především 
zatopených pískoven a rekreačních 
rybníků Třeboňska.   Intenzivní šíření, 
mající charakter invaze, bylo zazna-
menáno tedy až po r. 2000, a to nejen 
v ČR, ale i v dalších oblastech Evropy 
a Asie.

Práce s biomasou bochnatky / Working 
with bryozoan biomass

Zooidi žijí sdruženi v asi desetičlen-
ných skupinách, „růžicích“, na povrchu 
rosolovité hmoty, kterou po celou 
dobu svého života produkují. Hmota 
vyprodukovaná zooidy se nazývá mat-
rix a je to čirá a průsvitná bílkovina, je-
jíž sušina tvoří méně než 0,5 %. Uvnitř 
starších kolonií bývají často okrsky 

zbarvené zeleně, což způsobují vnik-
nuvší řasy a sinice, nebo červeně od 
bakterií. Celá kolonie bývá uchycena 
zpravidla na pevném podkladu, na-
příklad na větvích, kořenech, stoncích 
rostlin, ale často i na kamenech nebo 
na různých zařízeních pod vodou (čes-
la elektráren, těžební zařízení, mola 
apod.). V příznivých podmínkách, což 
je dostatek (ale ne přebytek) živin a 
dlouhotrvající vysoká teplota vody, 
dosahuje rosolovitá hmota obřích 
rozměrů, jedna kolonie má až něko-
lik desítek kilogramů. Největší kolonii 
bochnatky v  České republice nalezli 
pracovníci KBD v nádrži Hněvkovice. 
Tato jediná kolonie vážila přes 70 kg. 
Na desetimetrovém úseku pobřeží 
některých nádrží byla zjištěna celková 
biomasa až přes 500 kg!

Nejdůležitějším parametrem ovliv-
ňujícím sezónní dynamiku bochnatky 
je teplota vody. Kolonie se objevují na 
začátku léta, zhruba od poloviny červ-
na nebo začátku července. V té době 
je teplota vody vyšší než 20°C a dojde 
k líhnutí zooidů ze statoblastů, cca 1 
mm velkých klidových pupenů, jejichž 
pomocí tento živočich přečkává nepří-
znivé období roku a také se pasivně 
šíří na další lokality. Tato skutečnost 
je příčinou, proč se sezóna terénních 
prací na výzkumu tohoto zajímavého 
živočicha kryje s obvyklou dobou do-
volených a prázdnin. Jedině v době od 
poloviny června do poloviny září totiž 
lze s tímto živočichem pracovat.

Terénní pokus na rybníku Hejtman v rámci 
potravní studie bochnatky / Field experi-
ment in Hejtman pond as part of a food 
study of bryozoan

Jaké jsou praktické aspekty výzku-
mu? Hledisek je více. Jedná se o ne-
původní druh v našich vodách. Nepů-
vodní druhy je vždy třeba sledovat 
s  ohledem na možné dopady na pů-
vodní složky společenstev a v důsled-
ku i ekosystému jako celku. Místy se 
projevily nepříznivé dopady masové 
invaze na provoz některých funkcí 
vodních staveb – ucpávání česlí, po-



trubí a dalších technických zařízení. 
Spoluřešitelství s Farmaceutickou fa-
kultou VFU v Brně naznačuje další vý-
znam výzkumu: detekce potenciálně 
biologicky aktivních látek, které může 
tento živočich obsahovat či produko-
vat. Může jít o látky vylučované do 
vodního prostředí, kde mohou ovliv-
ňovat život jiných organismů. Také 
však může jít o látky, které mohou být 
potenciálně farmakologicky zajímavé. 
Tento posledně jmenovaný aspekt 
má reálný podklad: příbuzné mořské 
organismy obsahují látky s perspek-
tivním využitím v medicíně. Výzkum 
biologie bochnatky americké v našich 
vodách, chemické analýzy kolonií a 
jejich matrix, rozbory vody z  lokalit 
výskytu, to vše organizované a prová-
děné Katedrou biologických disciplín, 
je jakýmsi předvojem pro navazující 
výzkum v laboratořích FF VFU v Brně.

Protože je systematicky monitoro-
ván také výskyt a šíření tohoto orga-
nismu v našich vodách, budou pracov-
níci KBD vděčni za každou informaci o 
jeho nálezu, kterou pošlete na e-mai-
lovou adresu baloun@zf.jcu.cz.

Potápka roháč / Great crested grebe (Po-
diceps cristatus)

Výzkum bochnatky americké není 
jedinou typicky letní aktivitou kated-
ry. Tradičním objektem výzkumného 
zájmu jsou i vodní ptáci. Předmětem 
sledování je jejich hnízdní biologie 
z hlediska adaptace na umělé vod-
ní nádrže – rybníky a nádrže vzniklé 
těžbou štěrkopísku. V  posledních le-
tech je pozornost věnována potápce 
roháči (Podiceps cristatus), sloužící 
jako modelový druh pro svoji relativní 
početnost, zaručující dostatek údajů 
(samozřejmě při dostatku píle a času 
věnovaného práci v terénu). Druhou 
výhodou tohoto druhu je hnízdění 
v  řídkých litorálních porostech nebo 
přímo na volné hladině. Hnízda lze 
tedy poměrně snadno nalézt, včetně 
monitorování jejich kvantity na dané 
lokalitě (samozřejmě nesmí vadit fy-
zicky značně náročné brodění po pás 
v bahně či vodě  husté sinicemi). Hníz-
dění potápky roháče na rybnících se 
do značné míry také překrývá s dobou 
zdánlivého letního klidu. Většinou 
probíhá v červnu až červenci s určitým 

přesahem do měsíce srpna.   Dalším 
druhem, jemuž je v posledních letech 
věnována pozornost, ve spolupráci se 
Správou CHKO Třeboňsko, je hohol se-
verní (Bucephala clangula).

Již třetím rokem se katedra ve spo-
lupráci se společností BIVALVIA s.r.o. 
také podílí na sledování přežití a růs-
tu kriticky ohroženého druhu našeho 
mlže, perlorodky říční (Margaritife-
ra margaritifera), v  tocích na Ašsku. 
Tento rok se podařilo zhotovit speci-
ální bioindikační destičky, v  kterých 
je možné sledovat jak kvantitu, tak 
kvalitu tokem přinášeného materi-
álu (částečně financováno z  projek-
tu týmového GAJU č. 81/2016/Z). 
Na  konci vegetační sezóny bude pro 
kvantifikaci autotrofní části   tokem 
přinášeného materiálu použit nový 
fluorescenční přístroj AquaPen-C AP-C 
100/USB, pořízený z investic katedry, 
který umožňuje odlišit společenstvo 
řas od společenstva sinic. Doposud 
byly údaje o přežití a růstu juvenilních 
perlorodek vztahovány jen k  sezón-
ním průběhům teploty vody, případně 
k  jejímu chemismu. Tokem přinášený 
materiál je potravou perlorodky říční 
a jeho množství a složení může být 
jednou z elementárních podmínek 
úspěšného obnovení populace toho-
to druhu mlže v našich tocích.

Kontrola hnízdní budky pro hohola sev-
erního / Inspection of a nesting box of 
common goldeneye

Ekosystém je otevřený a vyvíjející se 
systém živých organismů v interakci s 
neživými složkami prostředí. Vztahy 
mezi jednotlivými živými částmi eko-
systému jsou neutrální, kladné (ko-
operace, symbióza, …) nebo zápor-
né (kompetice, predace). Porozumět 
těmto vztahům znamená mimo jiné 
také znát složení potravy jednotlivých 
jejích členů. Ve spolupráci s Biologic-
kým centrem AV ČR provádíme sledo-
vání potravních sítí na uměle vybudo-
vané soustavě malých vodních nádrží 
na pískovně Cep II. Pracovníci katedry 
biologických disciplín se podílejí na 
výzkumu složení potravy zde žijících 
obojživelníků, především žab (nej-
početněji zastoupených skokanem 
krátkonohým (Pelophylax lessonae) 

a skokanem zeleným (Pelophylax kl. 
esculenta)).   Metodou vyplachování 
žaludků sledují sezónní změny ve slo-
žení potravy obojživelníků jako jed-
něch z vrcholových predátorů v tomto 
ekosystému.

Reprodukční biologie obojživelníků 
je fascinující součástí jejich života. 
Rozmnožování našich druhů je obvyk-
le charakterizováno velkou převahou 
reprodukčně aktivních samců nad sa-
micemi (často i v poměru vyšším než 
10:1). Takový systém dostává samce 
pod velký evoluční tlak, v  jehož dů-
sledku používá část samců alternativ-
ní reprodukční taktiky. Výzkum těchto 
taktik u modelového druhu – rosničky 
zelené (Hyla arborea) - je zaměřen na 
sledování podmínek, které samce ve-
dou ke změně strategie během repro-
dukční sezóny, na závislosti velikosti/
kondice samců na zvolené taktice a 
na jejich prostorové chování během 
reprodukce.

For the Department of Biological 
Disciplines (KBD), summer is cer-
tainly not a holiday time. On the 
contrary, the season of field work is 
culminating!

As every year, for KBD workers, high 
summer is the time of intensive field 
data collection and organization of 
experiments.

In particular, they carry out a re-
search of magnificent bryozoan 
(Pectinatella magnifica), an animal 
that has been mysterious to a large 
extent so far. This alien animal origi-
nating from North America has been 
spreading in our waters for the last 
decades in a manner than can be 
called biological invasion. Supported 
by a grant from the Czech Science 
Foundation (GAČR), the research is 
carried out by KBD together with the 
Faculty of Pharmacy of the University 
of Veterinary and Pharmaceutical Sci-
ences (VFU) in Brno and the Faculty 
of Agrobiology, Food and Natural Re-
sources of the Czech University of Life 
Sciences (ČZU) in  Prague. It is also 
part of the project of postgraduate 
students supported by GAJU grant No. 
81/2016/Z.

Over the last years, water manag-
ers, fishers as well as holidaymakers 
have been increasingly encountering 
mysterious gelatinous but quite solid 
bodies, mostly with a brown mosaic-
like pattern on the surface, looking 
like a loaf, melon, ball, etc. When 
taken out of water, this body does 



not have to look like a living creature 
for a common observer. If you came 
across something like that, you found 
a colony of the aforesaid magnificent 
bryozoan (Pectinatella magnifica).

Takto vypadá bochnatka pod vodou / This 
is how a bryozoan looks like under water

In fact, the mosaic-like pattern is 
formed by a large number of indi-
viduals of almost a microscopic size 
– “zooids” that live on the surface of 
the gelatinous matter and are grown 
together (like corals). Watching them 
in an aquarium, you will understand 
the classification of bryozoans to the 
Bryozoa phylum: when being in water, 
each zooid sticks out tiny tentacles to 
drive petty prey (nano-plankton) into 
its mouth, and the whole surface of 
the colony looks like undulating moss. 
A large quantity of water run through 
this “biological filter with continuous 
operation”, and the captured food 
nourishes the zooids that produce 
the gelatinous base, on the surface of 
which they live. When meeting anoth-
er colony (that grows from another 
zooid nearby), both the colonies bind 
together, creating a solid monolithic 
matter that may cover, for example, 
a whole tree, bottom of a boat or a 
structure in water (pier, outlet…).

This very conspicuous bryozoan 
species was seen in this country 
for the first time in the Elbe river in 
1922, and afterwards it was found 
sporadically particularly in the Elbe 
river basin. However, in 2003 huge 
quantities of bryozoans were found in 
Cep reservoir in South Bohemia and 
were quickly spreading to other wa-
ter locations, particularly to flooded 
sand quarries and recreational ponds 
in Třeboň region.  So the intensive 
spreading having an invasive nature 
was reported after 2000, not only in 

the Czech Republic but also in other 
areas of Europe and Asia.

Zooids live in groups of approxi-
mately ten members (“rosettes”) on 
the surface of a gelatinous matter 
produced by them throughout their 
life. The matter produced by zoo-
ids is called matrix, which is a clear 
and translucent protein with the dry 
matter constituting less than 0.5%. 
Inside older colonies you can often 
see green-coloured areas, where the 
green colour was caused by cyano-
bacteria and algae penetrating inside, 
or red areas coloured by bacteria. A 
whole colony is usually attached to a 
solid base, e.g. branches, roots, stems 
of plants but also, in many cases, to 
stones or various devices under water 
(bar screens of power plants, mining 
equipment, piers, etc.). In favourable 
conditions, which means sufficient 
(but not superfluous) nutrients and 
water with a high temperature kept 
over a long time, the gelatinous mat-
ter may grow to a giant size, with a 
colony reaching up to several tens of 
kilograms. The largest bryozoan col-
ony in the Czech Republic was found 
by the workers of KBD in Hněvkovice 
reservoir. The single colony weighted 
more than 70 kg. On a ten-meter sec-
tion of the bank of some reservoirs 
there was some biomass found with 
the weight exceeding 500 kg!

Mikrofotografie statoblastu bochnatky /
Microphotograph of bryozoan statoblast

The most important parameter in-
fluencing the seasonal dynamics of 
bryozoan is the water temperature. 
Colonies begin to appear in early 
summer, approximately from half 
June or beginning of July. At that time 
the water temperature exceeds 20 
°C (68 °F), which allows germination 
of zooids from statoblasts, dormant 
buds with a size of approximately 1 
mm, by means of which this species 
survives an unfavourable period of 
the year and passively spreads to oth-
er locations. That is why the season of 
field work in the research of this inter-
esting animal coincides with a usual 
time of vacations and school holi-

days. Work with this animal is only 
possible at the time from half June to 
half September.

Field experiment in Hejtman pond 
as part of a food study of bryozoan

What are the practical aspects of 
the research? There are several of 
them. This is an alien species occur-
ring in our waters. Alien species have 
to be always monitored  with regard 
to any possible impacts on the origi-
nal constituents of communities and 
the ecosystem as a whole. In some 
places, the massive invasion had 
adverse impacts on the operation 
of some hydraulic structures – clog-
ging of bar screens, piping and other 
technical equipment. Cooperation 
with the Faculty of Pharmacy of VFU 
in Brno suggests another value of the 
research: detection of potentially bio-
logically active substances that may 
be contained or produced by this 
animal. Those substances may be the 
substances excreted to the water en-
vironment where they may influence 
the life of other organisms, or sub-
stances that may be potentially phar-
macologically interesting. The last 
mentioned aspect is well founded: re-
lated marine organisms contain sub-
stances with good prospects for use 
in medicine. The biological research of 
magnificent bryozoan in our waters, 
chemical analyses of colonies and 
their matrix, analyses of water from 
the places of occurrence, all that or-
ganized and carried out by the De-
partment of Biological Disciplines, is 
a sort of vanguard for the subsequent 
research in the laboratories of FF VFU 
in Brno.

Odběr zooidů na analýzu DNA / Taking 
zooids for a DNA analysis

Since the occurrence and spreading 
of this organism in our waters are sys-
tematically monitored, the KBD staff 
will be grateful for any information 
about its presence. Please, send such 
information to the e-mail address ba-
loun@zf.jcu.cz.

The research of magnificent bryo-
zoan is not the only one typical sum-
mer activity of the department. Tra-



ditional objects of research interests 
include water birds. The object of ob-
servation is their nesting biology in 
terms of adaptation to artificial water 
reservoirs – ponds and reservoirs left 
after sandy gravel mining. Over the 
last years the attention has been paid 
to great crested grebe (Podiceps cris-
tatus) that serves as a model species 
due to its relatively large numbers, 
which ensures enough data (as a 
matter of course, subject to diligence 
and time devoted to the field work). 
Another advantage of this species is 
nesting in  sparse littoral vegetation 
or right on the water surface. So it 
is quite easy to find their nests and 
monitor their quantity at the given 
site (naturally, you should not mind 
rather physically demanding wading 
through waist-deep mud or water 
with thick mats of cyanobacteria). 
The nesting of great crested grebe on 
ponds also largely coincides with the 
period of a seeming summer rest. It 
mostly takes place in June and July 
and in early August. Another species 
to which attention has been paid over 
the last years, in cooperation with 
the Administration of the Třeboňsko 
Protected Landscape Area (CHKO), is 
common goldeneye (Bucephala clan-
gula).

Hnízdo potápky roháče / Great crested 
grebe’s nest

For the third year, the department 
has also been participating in moni-
toring the survival and growth of 

the critically endangered species of 
our bivalve, freshwater pearl mussel 
(Margaritifera margaritifera), in wa-
tercourses in Aš region in cooperation 
with BIVALVIA s.r.o. This year we have 
managed to produce special bioindi-
cator plates that allow monitoring 
both the quantity and quality of the 
material brought by the watercourse 
(this was partly funded from the pro-
ject of team GAJU No. 81/2016/Z). At 
the end of the vegetation season, the 
quantification of autotrophic parts of 
the material brought by the water-
course will be carried out by means 
of a new fluorometer AquaPen-C 
AP-C 100/USB procured from the in-
vestments of the department, which 
makes it possible to differentiate 
communities of algae from communi-
ties of cyanobacteria. So far, the data 
of survival and growth or juvenile 
freshwater mussels have only been 
assessed in relation to the  seasonal 
changes in water temperature or wa-
ter chemistry. The material brought by 
the watercourse is the food for fresh-
water pearl mussel, and its quantity 
and composition may be one of the 
fundamental preconditions for suc-
cessful restoration of the population 
of this bivalve species in our water-
courses.

Ecosystem is an open and develop-
ing system of living organisms inter-
acting with inanimate components 
of the environment. The relationships 
between individual living parts of 
the ecosystem are neutral, positive 
(such as cooperation or symbiosis) 
or negative (competition, predation). 
Understanding the relationships re-
quires, among other things, knowing 
the composition of food of individual 
members. In cooperation with the 
Biological Centre of the Czech Acad-
emy of Sciences (AV ČR), we monitor 
the food webs in the artificial sys-
tem of small water reservoirs in the 

flooded sand pit Cep II. The workers 
of the Department of Biological Dis-
ciplines participate in the research of 
the composition of food of amphib-
ians living at the site, particularly 
frogs (the most numerous ones are 
pool frog (Pelophylax lessonae) and 
common water frog (Pelophylax kl. 
esculenta)).  They use the method of 
gastric lavage to monitor seasonal 
changes in the composition of food of 
amphibians as ones of the top preda-
tors in this ecosystem.

Skokan zelený / Common water frog 
(Pelophylax kl. esculenta)

Reproduction biology of amphib-
ians is a fascinating part of their life. 
Reproduction of our species is usually 
characterized by a large superiority 
in numbers of reproductively active 
males over females (often in a ratio 
higher than 10:1). A system like that 
places a great evolutionary pres-
sure on males, and as a result, some 
males use alternative reproduction 
tactics. The research of those tactics 
in a model species – European tree 
frog (Hyla arborea) – is focused on 
observing the conditions that make a 
male change the strategy during the 
reproduction season, on the relation-
ship between the size/fitness of the 
male and the chosen tactic, and on 
their spatial behaviour during repro-
duction. 

VE VYDAVATELSTVÍ ELSEVIER VYŠLA KNIHA AUTORA ZE ZF JU  
/ ELSEVIER PUBLISHED A BOOK OF AN AUTHOR FROM ZF JU
V  předním světovém vydavatelství 

vědecké literatury Elsevier / Academic 
Press vyšla v  lednu 2016 kniha Edible 
Mushrooms. Chemical Composition 
and Nutritional Value, jejímž autorem 
je prof. Pavel Kalač z katedry aplikova-
né chemie ZF JU.

Zatímco v ČR se zájem zaměřuje na 
volně rostoucí jedlé houby, ve světo-
vém měřítku se konzumují především 
pěstované druhy, jejichž roční produkce 

již přesáhla 10 milionů tun. V  posled-
ních patnácti letech dynamicky roste 
rozsah výzkumných údajů o chemic-
kém složení a výživové hodnotě jedlých 
hub. Tyto dosud rozptýlené poznatky 
byly poprvé shrnuty do právě vydané 
knihy, která je členěna do šesti kapitol: 
úvod – hlavní živiny – minoritní složky – 
zdravotně prospěšné látky – zdravotně 
škodlivé látky – souhrnné zhodnocení. 
Kniha obsahuje 26 tabulek, 13 obrázků 

(vesměs chemických vzorců), 16 barev-
ných fotografií hub a věcný rejstřík. Text 
i tabulky jsou doprovázeny odkazy na 
několik set literárních pramenů. Kniha 
vyšla v tištěné i elektronické podobě.

Bibliografické údaje: Kalač, P.: Edible 
Mushrooms. Chemical Composition 
and Nutritional Value. Oxford, Elsevier 
/ Academic Press, 2016, 236 pp. ISBN 
978-0-12-804455-1.  



In January 2016, a world-leading 
publisher of scientific literature Elsevier 
/ Academic Press published the book 
Edible Mushrooms. Chemical Composi-
tion and Nutritional Value written by 
prof. Pavel Kalač from the Department 
of Applied Chemistry of the Faculty of 
Agriculture (ZF) of the University of 
South Bohemia (JU).

While in the Czech Republic peo-
ple are interested rather in wild edible 
mushrooms, on a world-wide scale 
cultivated species are primarily con-
sumed, and their annual production 
has already exceeded 10 million tons. 
Over the past fifteen years the quan-
tity of research data of the chemical 
composition and nutritional value of 
edible mushrooms has been dynami-

cally growing. Those findings, which 
have been dispersed until now, have 
been summarized for the first time in 
this book divided into six chapters: in-
troduction – main nutrients – minor-
ity constituents – substances benefi-
cial to health – substances hamful to 
health – summary evaluation. The book 
contains 26 tables, 13 figures (mostly 
chemical formulas), 16 colour photo-
graphs of mushrooms and a subject 
guide. The text and tables are accom-
panied by references to several hun-
dreds of literary sources. The book was 
published in both print and electronic 
form.

Bibliographic data: Kalač, P.: Edible 
Mushrooms. Chemical Composition 
and Nutritional Value. Oxford, Elsevier 
/ Academic Press, 2016, 236 pp. ISBN 
978-0-12-804455-1.

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY  
/ MEETING OF THE FACULTY ALUMNI
V poslední srpnový pátek 26. srpna 

2016 se opět po roce sešli na svém tra-
dičním výročním setkání absolventi naší 
fakulty. Letos to bylo již 17. SETKÁNÍ 
ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL ZF JU.

Slavnostní zdravici přednesl kromě 
děkana fakulty a předsedy výboru Klu-
bu absolventů i státní tajemník minis-
tra zemědělství ČR Ing. Jiří Bakalík, kte-
rý byl na setkání absolventů pozván v 
souvislosti s jeho návštěvou Českých 
Budějovic při příležitosti konání výstavy 
Země živitelka a s tím spojených zase-
dání různých zemědělských organizací.

Téměř čtyři sta absolventů, od pro-
močních roků 1965 až po letošní absol-
venty, zaplnilo všechny prostory menzy. 
Zde se za doprovodu živé hudby a bo-

hatého rautu všichni bavili až do sobot-
ních ranních hodin.

Ozvláštněním letošního setkání bylo 
slavnostní předání pamětních listů ze-
mědělským inženýrům, kteří byli na fa-
kultě promováni v roce 1966, tedy před 
50 lety. Na letošní setkání jich přijelo 
obdivuhodných 52 a slavnostní cere-
moniál pro ně byl příjemným překvape-
ním.

Další foto na webových stránkách 
Klubu absolventů http://klubabs.zf.jcu.
cz/ 

On 26 August 2016, the last Friday 
in August, there was a traditional an-
nual meeting of our faculty alumni. 
This year it was the 17th MEETING OF 
ALUMNI AND FRIENDS OF ZF JU.

In addition to the dean of the faculty, 
and the chairman of the committee of 

the Alumni Club, a salutary speech was 
also given by Ing. Jiří Bakalík, the sec-
retary of the Minister of Agriculture of 
the Czech Republic, who was invited to 
the alumni meeting in connection with 
his visit of České Budějovice on the oc-
casion of the agricultural exhibition 
“Země živitelka” (Land, the Provider) 
and the associated meetings of various 
agricultural organisations.

Almost four hundred alumni, from 
those graduating in 1965 to this year’s 
graduates, filled the entire students’ 
hall. Accompanied by live music and 
abundant banquet, all had fun until 
early Saturday hours.

A special feature of this year’s meet-
ing was the presentation of memorial 
certificates to the engineers of agricul-
ture who graduated from our faculty 
in 1966, i.e. 50 years ago. This year’s 
meeting was attended by 52 of them, 
which is remarkable, and the presenta-
tion ceremony was a nice surprise for 
them.

Further photos are available on the 
website of the Alumni Club http://
klubabs.zf.jcu.cz/



Studium na ZF je bezplatné v  prezenční i 
kombinované formě. Pro uchazeče s ukonče-
ným středoškolským vzděláním (maturitou) 
je výchozím stupněm široká nabídka studia 
bakalářského. Jeho absolventi mohou pak po-
kračovat v  řadě oborů navazujícího magister-
ského studia a získat inženýrský titul. Nejvyš-
ším stupněm studia na fakultě jsou doktorské 
studijní obory pro zájemce o získání vědecké 
hodnosti. 

Bakalářské studium je tříleté a podmínkou 

přijetí ke studiu je úplné středoškolské vzdě-
lání. Tento typ studia je bez přijímacích zkou-
šek, o přijetí rozhoduje pořadí prospěchu ze 
střední školy. Kromě prezenční formy u všech 
oborů, je možné některé obory studovat for-
mou kombinovanou (tzv. dálkově). Absolventi 
se získaným titulem bakalář (Bc.) mohou po-
kračovat v  přímo navazujícím magisterském 
studiu, případně po doplnění chybějících te-
oretických a odborných předmětů i v dalších 
oborech navazujícího studia.

Navazující magisterské studium je na ZF JU 
dvouleté a je určeno pro absolventy bakalář-
ského studia zemědělského, nebo přírodověd-
ného zaměření. Absolvent získá titul inženýr 
(Ing.). Předpokladem pro přijetí je složení pí-
semných přijímacích zkoušek.

Doktorské studium trvá čtyři roky a uchazeč 
musí být absolventem navazujícího magister-
ského studia zemědělského, nebo přírodověd-
ného zaměření. Absolventům je udělován titul 
Ph.D.

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY  
(BACHELOR STUDY PROGRAMMES):

•  Agroekologie (Agroecology)
Bakalářský studijní obor Agroekologie je 

zaměřen na přípravu absolventů se širokým 
okruhem znalostí v základech zemědělství, 
oblasti péče a managementu zemědělské 
krajiny, zásad udržitelného a ekologického 
zemědělství, právních norem v oblasti ži-
votního prostředí, plánování a ekonomiky 
životního prostředí.
•  Agropodnikání (Agribusiness)

Studenti bakalářského stupně jsou při-
pravováni jako odborní pracovníci a podni-
katelé pro výrobní a ekonomický manage-
ment podniků se zaměřením na provoz, 
služby a obchod se specializacemi na ze-
mědělské podnikání, zpracování potravi-
nových surovin i v zemědělských výrobních 
procesech.
•  Biologie a ochrana zájmových organismů 

(Biology and Protection of „Hobby“ Or-
ganisms)
Absolventi budou vybaveni potřebnými 

znalostmi ve třech okruzích vzájemně pro-
pojených v kvalifikační celek, odpovídající 
potřebám a cílům jejich uplatnění: 
1.  Biologie a geografické rozšíření pěstova-

ných sbírkových rostlin a živočichů.
2.  Pěstování zájmových rostlin: orchidejí, 

tillandsií, kaktusů, akvarijních a terarij-
ních rostlin, masožravých rostlin atd. a 
chov zájmových živočichů: akvaristika, 
teraristika, chov exotických ptáků a tera-
rijních savců ap. 

3.  Legislativa: znalosti mezinárodních zá-
konných ustanovení, týkajících se chrá-
něných rostlin a živočichů.

•  Pozemkové úpravy a  převody nemovi-
tostí (Land Adjustment and Realestate-
Trade)
Cílem bakalářského stupně studijního 

oboru je vybavit absolventy znalostmi a 
dovednostmi pro jejich uplatnění ve sfé-
ře pozemkových úprav resp. projektování 
krajiny za současného vypořádání majet-
koprávních vztahů a ve sféře oceňování 
a správy majetku. Předností absolventů 
tohoto studijního oboru je hlubší profi-
lace v  podobě obecných, teoretických i 
odborných znalostí a dovedností se za-
měřením na projekční činnost v souladu s 
agroenvironmentálním využíváním krajiny. 

•  Trvale udržitelné systémy hospodaření 
v  krajině (Sustainable Systems in Agri-
cultural Land)
Cílem bakalářského studijního oboru je 

připravit odborníky schopné samostatně 
podnikat v zemědělství a příbuzných a na-
vazujících oborech, projektovat, organizo-
vat a v praxi řídit trvale udržitelné systémy 
zemědělské produkce. Absolventi studia 
budou schopni využívat komparativní výho-
dy zájmového území především v produkč-
ně zemědělsky méně příznivých oblastech.
•  Zemědělské biotechnologie (Agricultu-

ral Biotechnology)
Bakalářské studium oboru  Zemědělské  

biotechnologie je koncipováno tak, aby  
formovalo profil absolventa, který má pře-
hled o moderních analytických a diagnos-
tických  metodách, dokáže používat nové 
metody v oblasti  mikrobiologie, buněčné a 
molekulární biologie, biochemie a biotech-
nologie zejména v  zemědělství a v země-
dělsko-potravinářském komplexu.
•  Zemědělství (Agriculture)

Studium je koncipováno tak, že na ne-
zbytné teoretické základy přírodních a ze-
mědělských věd v prvním ročníku navazují 
v následujících ročnících odborné disciplíny, 
mezi kterými představují hlavní předměty 
Pěstování rostlin a Chov hospodářských 
zvířat. Student má od druhého ročníku 
možnost odborné profilace v podobě volby 
jedné ze tří specializací: Prvovýroba, Zpra-
cování produktů nebo Rostlinolékařství.
•  Zemědělská a dopravní technika: ob-

chod, servis a služby (Agricultural Tech-
nology, Marketing and Services)
Skladba předmětů profiluje studenty tak, 

aby byli schopni samostatně řešit požadav-
ky současné doby. Zejména aby se absol-
venti stali odborníky při řešení volby správ-
ného nasazení strojů pro konkrétní pracovní 
činnosti a ve prospěch optimalizace složení 
technologických linek. S tím souvisí i vazba 
jejich činnosti na ochranu životního prostře-
dí, tvorbu zemědělské krajiny a ekonomiku 
tvorby krajiny.
•  Zootechnika (Zootechnics)

Studenti jsou v  bakalářském studijním 
oboru Zootechnika připravováni pro vše-
strannou odbornou činnost v  živočišné 
výrobě na úrovni zemědělských podniků a 
pro práci v chovatelských a plemenářských 
organizacích. Absolventi tohoto oboru mají 

teoretické i praktické znalosti z chovu jed-
notlivých druhů zvířat vycházející z teore-
tických základů z oblasti zoologie, chemie, 
anatomie, fyziologie a znalosti biochemic-
kých procesů a funkcí probíhajících v orga-
nizmu zvířat. 

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY 
(MASTER STUDY PROGRAMMES):

• Agroekologie (Agroecology)
• Agropodnikání (Agribusiness)
•  Biologie a ochrana zájmových organismů 

(Biology and Protection of „Hobby“  
Organism)

•  Kvalita zemědělských produktů  (Quality 
of Agricultural Products)

•  Pozemkové úpravy a převody nemovitostí 
(Land Adjustment and RealestateTrade)

•  Zemědělská a dopravní technika (Agri-
cultural and Transport Machinery)

•  Zemědělské inženýrství (Agricultural 
Engineering)

•  Zemědělské biotechnologie (Agricultural 
Biotechnology)

•  Zootechnika ( )

DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY (DOC-
TORAL STUDY PROGRAMMES):

•  Aplikovaná a krajinná ekologie  
(  )

•  Agroekologie (Agroecology)
•  Obecná produkce rostlinná (General 

Plant Production)
•  Obecná zootechnika (General Zootech-

nics)
•  Speciální produkce rostlinná (Plant Pro-

duction)
•  Speciální zootechnika (Animal Husban-

dry)
•  Zemědělské biotechnologie (Agricultural 

Biotechnology)
•  Zemědělská chemie (Agricultural Che-

mistry)
•  Zoohygiena a prevence chorob hospo-

dářských zvířat (Zoohygiene and Preven-
tion of Livestock Diseases)

Podrobnější informace ke studiu  
a přijímacímu řízení naleznete 

na webových stránkách:

http://www.zf.jcu.cz

Termín pro podávání přihlášek je  
pro bakalářské a navazující magister-

ské studium do 31. března 2017

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM NA ZEMĚDĚLSKÉ FAKULTĚ JU / INFOR-
MATION FOR PROSPECTIVE STUDENTS AT FACULTY OF AGRICULTURAL JU

Studijní obory / Study programmes of Faculty of Agriculture
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