
  

VZDĚLÁVÁNÍ V MLÉKAŘSTVÍ 

DAIRY EDUCATION 

 

 

Jan Amos Komenský (1592 - 1670)                          John Amos Comenius (1592 - 1670) 

               Vzdělávání nikdy nekončí …                                          Education never ends … 

Jaké cíle byly zvoleny? (Education aims) 
 přednášková a školící činnost 

(lecturing and training activities)  

 vzdělávání vedoucích pracovníků výzkumu, vývoje 

a inovací 

(executive education of management in research, 

development and innovation 

 zlepšení informovanosti  

(improving information) 

 propagace a popularizace spotřeby mléka a 

mléčných výrobků  

(promotion and popularization of milk and dairy 

products consumption) 

Kdo je vzděláván? (Education of people) 
 studenti magisterských, bakalářských a doktorských 

studijních programů 

(bachelor, master and Ph.D. students) 

 lektoři a vědecko-výzkumní pracovníci (lecturers and 

researchers) 

 farmáři (farmers) 

 pracovníci laboratoří (laboratory workers) 

 

JAK: Má-li se člověk stát člověkem, 

            musí se vzdělat. 

Jaké metody vzdělávání jsou využívány? 
(Education methods) 

 workshopy (workshops) 

 konference, semináře a tematické 

přednášky  

(conferences, seminars and thematic 

lectures) 

 stáže a exkurze (training and excursions) 

 edukativní DVD (educational DVD) 

 publikační činnost (publication activities) 

 webová podpora (web support) 

 

konference „Produkce a zdravotní nezávadnost mléka“ 

Conference „Production and quality of milk“ 
 

 
 

JAK: Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je  

           nepřemožitelná. 

 

Semináře a tématické přednášky (Seminars and thematic lectures) 

„Mléko z pole na vidličku“ (Milk – field to fork) 

„Mléko a mléčné výrobky – součást zdravé výživy“ 

(Milk and milk products – part of healthy foods) 

JAK: Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu  
Workshop „Výroba sýrů – teorie a praxe“  

Workshop „Cheese processing - theory and practise“ 

 
                                                            JAK: Šťastný národ, který má hojnost 

Webové stránky (web sites)                                 dobrých škol a dobrých knih.      

 

 

 
 

JAK: Existují věci nepoznané, ale 

            neexistují věci nepoznatelné. 

 

Výsledky (Results) 

 
Počet proškolených studentů/ostatních/celkem 

(Number of educated students/others/total) 

529/115/644 

 
 

 

Vzdělávání v oblasti mlékařství bylo umožněno s podporou projektu OP VK CZ.1.07/2. 3. 00/09.0081 Komplexní vzdělávání 
lidských zdrojů v mlékařství  
(The education was financially supported by Project CZ.1.07/2. 3. 00/09.0081 Complex education of human resources in dairy). 
 
Partneři: MENDELU v Brně, Výzkumný ústav mlékárenský Praha, Výzkumný ústav pro chov skotu Rapotín       
Cooperating partners: Mendel University in Brno, Dairy Research Institute Praha, Research Institute for Cattle Breeding Rapotín 
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