KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU
OPVK Č. 1.07/2.3.00/09.0081
KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MLÉKAŘSTVÍ
PODLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POŽADOVANÉ VÝSTUPY
KA01 Kick off meeting
Popis aktivity: Obsahová náročnost projektu si vyžaduje realizovat první iniciační schůzku
jako samostatnou aktivitu. Po podpisu smlouvy o financování projektu bude svolána iniciační
schůzka realizačního týmu. Mezi hlavní cíle schůzky bude patřit upřesnění časového
harmonogramu jednotlivých aktivit projektu, budou nastaveny způsoby komunikace mezi
jednotlivými členy týmu, upřesněny úkoly a vymezeny zodpovědnosti za dílčí úkoly.
Koordinátor projektu určí zodpovědné garanty jednotlivých aktivit. Meeting by měl přispět k
bezproblémové realizaci celého projektu a vést k dosažení požadovaných výstupů. Součástí
bude také seznámení a proškolení pracovního týmu s administrativními náležitostmi projektu
a systémem vnitřní kontroly. V neposlední řadě budou nastaveny podmínky pro propagaci a
publicitu projektu směrem k cílovým skupinám.
Jednotlivé práce realizačního týmu: Meeting bude svolán koordinátorem v součinnosti s
manažerem projektu.
Časový harmonogram: Do 14 dnů od podpisu smlouvy o financování projektu (předpoklad
polovina října 2009)
Předpokládaný rozpočet na aktivitu: Podrobná specifikace jednotlivých položek je uvedena v
příloze projektu.
Publicita: Místnost v době konání meetingu bude odpovídat podmínkám definovaným v
Manuálu vizuální identity. Účastníci meetigu obdrží informační materiály o projektu a
propagační předměty (bloky, diáře, propisky), vše opatřeno povinnými vizuálními symboly.
Veškeré materiály budou přebaleny složkami s vizuálními symboly. Během doby trvání
projektu budou veškeré dokumenty dodávané účastníkům projektu opatřeny povinnými
symboly vizuální identity.
Výstupy aktivity:
- Zahájení realizace projektu
- Časový harmonogram zpracovaný pro jednotlivé garanty dílčích aktivit, včetně konkrétních
úkolů
- Proškolení realizačního týmu s pravidly projektu a povinnostmi vůči zadavateli programu a
koordinátorovi s manažerem (proškolení bude doloženo prezenční listinou)
- Metodické pokyny k řešení projektu
- Technické zabezpečení řídících pracovníků projektu
- Fotodokumentace meetingu zveřejněná na webu projektu
Soubory:
KA01_PUB_8_10_2009_Brno_zápis z jednání
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KA 02 Vzdělávání pracovníků vývoje a inovací v laboratořích pro kontrolu složení a
vlastností mléka pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru
Popis aktivity: Národní referenční laboratoř pro syrové mléko Rapotín a VÚCHS Rapotín
bude zabezpečovat pravidelné vzdělávání vedoucích a analytických pracovníků mléčných
laboratoří (kontroly užitkovosti a kvality mléka) s nezbytnou kvalifikací o:
- principech a provádění analytických metod referenčních i rutinních v kontrole složení a
kvality mléka (transfer technologií);
- postupech validace a akreditace mlékařských analytických metod;
- metodách vyjádření nejistot mlékařských analytických stanovení;
- vývoji aktuálních analytických mlékařských metod (transfer technologií);
Výstupy aktivity: K tomu bude pracoviště provádět publikační činnost pro účely vzdělávání
pracovníků ve výzkumu, vývoji a inovacích. Vzdělávací aktivity budou pravidelně zakončeny
průzkumem (ověřovacím testem) nabytých znalostí, vyhodnocením efektivity konkrétní
aktivity (dotazníkové šetření účastníků) a předáním relevantního certifikátu o zvyšování
kvalifikace např. pro účely plnění plánů vzdělávání laboratorního personálu účastnických
organizací (požadavky akreditačních institutů a auditů a certifikačních institutů, např. také pro
zajištění ISO účastnických organizací).
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
7_24.11.2009 RAP Kunín Mlékařské anal.metody_ klíčová aktivita 02
8_25.11.2009 RAP Buštěhrad Mlékařské anal.metody _ klíčová aktivita 02
10_03.12.2009 RAP Tuřany Obecné metody zajišťování kvality výsledků_ klíč. aktivita 02
20_24.3.2010 RAP Buštěhrad Školení o vývoji nových ukazatelů_ klíčová aktivita 02
23_20.4.2010 RAP Školení personálu mléčných laboratoří ČMSCH__klíčová aktivita 02
30_27.5.2010 RAP Kunín Školení personálu mléčné laboratoře _klíčová aktivita 02
37_29.9.2010 RAP Školení personálu mléčných laboratoří ČMSCH_klíčová aktivita 02
38_21.10.2010 RAP na JČU Základy prvovýroby mléka_ klíčová aktivita 02 a 04
40_23.11.2010 RAP Školení personálu mléčných laboratoří CMSCH_ klíčová aktivita 02
42_14.12.2010 RAP Kunín Workshop Mikrobiologické ref met _klíčová aktivita 02
54_30.3.2011 RAP Buštěhrad Workshop v akreditované zkušební lab. ČMSCH_ klíč. akt. 02
57_21.04.2011 RAP Tuřany Školení personálu mléčných laboratoří_klíčová aktivita 02
63_26.05.2011 RAP Kunín Workshop Statistika_klíčová aktivita_02
73_25.10.2011 RAP Workshop Buštehrad_klíčová aktivita 02
74_25.10.2011 RAP Přednáška a cvičení_klíčová aktivita 02
75_26.10.2011 RAP Přednáška_klíčová aktivita 02
76_27.10.2011 RAP Přednáška a cvičení_klíčová aktivita 02
79_15.11.2011 RAP Workshop Tuřany_klíčová aktivita 02
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80_15.11.2011 RAP Přednáška_klíčová aktivita 02
81_16.11.2011 RAP Přednáška a cvičení _klíčová aktivita 02
96_28.3.2012 RAP Workshop Buštehrad_klíčová aktivita 02
99_18.4.2012 RAP Workshop v AZL pro mléko Brno-Tuřany_klíčová aktivita 02
107_14.6.2012 RAP Workshop v AZL pro mléko Kunín_klíčová aktivita 02

Soubory:
KA02_Aktivity pracoviště Rapotín
6_pdf_Rocenka-chovu-ovci-a-koz
8_pdf_VYLETELOVA_Farm_vyroba
9_pdf_HANUŠ_Farm_vyroba
10_pdf_HANUS_Mlekarske listy
11_pdf_KOPUNECZ_Cattle Research
13_pdf_SOJKOVA_Mlekarske listy
14_pdf_SOJKOVA_Mlekarske listy
15_pdf_HANUS_Acta Mendeliana
16_pdf_HANUS_Acta Mendeliana
19_pdf_SOJKOVA_Cattle Research
20_pdf_HANUS_Cattle Research
21_pdf_GENCUROVA_Cattle Research
22_pdf_SOJKOVA_Farm_vyroba
23_pdf_HANUS_Mlekarske listy
24_pdf_HANUS_Cattle Research
25_pdf_HANUS_Cattle Research
26_pdf_VYLETELOVA_Mlekarske listy
28_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
49_pdf_HANUS_Cattle Research
KA03 Vzdělávání v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a zpracování mléka,
zlepšení kvalifikace vysokoškolských studentů, doktorandů a dalších profesních
pracovníků v mlékařském oboru
Popis aktivity: Dvakrát do roka společný workshop s případnou účastí hotujícího profesora
pro řešitele vzdělávacího projektu, výrobce mléka a zpracovatele mléčných potravin s
nabídkou odborných témat a jejich řešení ve vývoji a inovaci mlékařství od produkce mléka
až po výrobu produktů, popularizace výsledků mlékařského výzkumu a spotřeby mléka a
mléčných výrobků. Pravidelné vzdělávání vybraných vysokoškolských studentů, doktorandů
a pracovníků vývoje a inovací mlékárenské praxe s nezbytnou kvalifikací v oblasti hygiena a
mikrobiologie mléka, faktory ovlivňující složení, kvalitu a technologické vlastnosti mléka,
faktory ovlivňující kvalitu mléčných výrobků, inovace a zavádění nových technologií do
zpracování mléka, informovanost o významu mléka a mléčných výrobků pro lidskou výživu,
nové metody hodnocení kvality mléka a mléčných výrobků.
Výstupy aktivity: Pro realizaci budou zpracovány programy a osnovy vzdělávací činnosti,
studijní programy, metodické postupy, testy znalostí a zpětná vazba prostřednictvím
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exploratorních dotazníků. Z této činnosti budou zpracovány průběžné zprávy a publikována
odborná sdělení pro zevšeobecnění poznatků ze vzdělávací činnosti v mlékařství.
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
5_30.10.2009 MEN Jak správně publikovat v zahr.odborných časopisech_ klíčová aktivita 03
13_13.-14.1.2010 MEN Sedlčany Kalhotka_ klíčová aktivita 03
19_3.3.2010 MEN PUB XXXVI. Seminář o jak. potr. a potr.surovin - ID2010_ klíčová aktivita 03a06
48_2.3.2011 MEN Den s mlékem na MENDELU_ klíčová aktivita 03
49_3.3.2011 MEN PUB XXXVII.Seminář o jak.potravin a potr.surovin - ID2011_klíčová aktivita 03
50_4.3.2011 MEN PUB MEN Kulinární využití tvarůžků_klíčová aktivita 03
59_29.04.2011 MEN PUB Sýrařství _klíčová aktivita 03
64_30.6.2011_MEN PUB Výživa, potraviny a zdraví_klíčová aktivita 03
65_09.06.2011 MEN Zpracování dat pro závěrečné práce_klíčová aktivita 03
71_11.10.2011 MEN Přednáška_Sýry a fermentované mléčné výrobky_ klíčová aktivita 03
83_14.12.2011 MEN Workshop Finalizace závěrečné práce_klíčová aktivita 03
88_09.2.2012 MEN Workshop Metodologie vědecké práce_klíčová aktivita 03
90_29.2.2012 MEN Den s mlékem na MENDELU_klíčová aktivita 03
91_01.3.2012 MEN PUB XXXVIII.Seminář o jakosti potravin a potr.surovin_klíčová aktivita 03
101_26.4.2012 MEN Vady sýrů_klíčová aktivita 03
103_23.5.2012 MEN PUB Oslava mléka_klíčová aktivita 03
108_28.6.2012 MEN PUB Zmrzlina_klíčová aktivita 03

Soubory:
18_pdf_SUSTOVA_Potravinářská revue
28_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
29_pdf_KALHOTKA_Vyziva a potraviny
34_pdf_Tvaruzky_tisk_zprava_odkaz
40_pdf_KOPACEK_Mlekarenstvi v palbe mytu a nesmyslu
KA03_PUB_5_30.10.2009 MEN
KA03_PUB_13_13.-14.1.2010 MEN
KA03_PUB_48_2.3.2011 MEN
KA03_PUB_49_3.3.2011 MEN PUB
KA03_PUB_50_4.3.2011 MEN PUB
KA03_PUB_59_29.04.2011 MEN PUB
KA03_PUB_64_30.6.2011_MEN PUB
KA03_PUB_90_29.2.2012 MEN
KA03_PUB_101_26.4.2012 MEN
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KA04 Vzdělávací program v oblasti produkce a zdravotní nezávadnosti mléka
Popis aktivity: Série workshopů na téma Aktuální otázky jakosti mléka, které budou řešit
problematiku jakosti mléka v podhorských a horských oblastech ČR a zdravotní nezávadnost
mléka a mléčných výrobků. Témata workshopu se budou řídit aktuálním vývojem v oblasti
kontroly a jakosti mléka a jeho zpracování a legislativními otázkami hygieny a nezávadnosti
mléka. Součástí budou i témata zaměřená na ekologické mlékařství; zdraví dojených zvířat ve
vztahu ke kvalitě mléka a mléčných produktů s možnými vlivy na spotřebitele a na
problematiku spotřeby mléka a jeho popularizace.
Přednášková a školicí činnost bude realizována prostřednictvím nově vybudovaného
specifického profesionálního konsorcia (organizace navrhovatelů projektu) a přizvanými
specialisty. Cílovou skupinou budou studenti a doktorandi specializovaných oborů s
tématicky zaměřenými diplomovými a disertačními pracemi; pracovníci výzkumu a vývoje na
univerzitách, zejména z oblasti mlékařství.
Výstupy aktivity: Formy výstupu vzdělávání v dané aktivitě budou následující:
Zpracování programů, osnov a metodických postupů v rámci jednotlivých workshopů.
Prezenční listiny dokumentující účast cílových skupin.
Dotazníkové šetření účastníků s vyhodnocením efektivity workshopů.
Publikace výsledků výzkumu vnějších vlivů na spotřebu mléka na webových stránkách
projektu, v regionálním a odborném tisku.
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
3_15.10.2009 JČU Základy prvovýroby mléka_ klíčová aktivita 04
6_05.11.2009 JČU Zpracování BP a DP_ klíčová aktivita 04
12_12.1.2010 JČU Produkce a zdravotní nezávadnost mléka 1_ klíčová aktivita 04
21_7.4.2010 JČU Vývoj a výhledy ve výrobě sýrů v ČR a ve světě_klíčová aktivita 04
22_15.-16.4.2010 JČU Výroba sýrů - teorie a praxe__klíčová aktivita 04
27_14.5.2010 JČU Zpracování diplomových a bakalářských prací_klíčová aktivita 04
38_21.10.2010 RAP na JČU Základy prvovýroby mléka_ klíčová aktivita 02 a 04
39_5.11.2010 JČU Zpracování DP a BP a Zásady VD_ klíčová aktivita 04
43_11.1.2011 JČU Produkce a zdravotní nezávadnost mléka 2_ klíčová aktivita 04
58_28.04.2011 JČU Výroba sýrů - teorie a praxe II_klíčová aktivita 04
60_13.05.2011 JČU Zpracování BP a DP III_klíčová aktivita 04
78_10.11.2011 JCU Litva známá i neznámá_klíčová aktivita 04 a 07
82_1.12.2011 RAP Kunín Workshop_klíčová aktivita 04
84_19.12.2011 JCU Seminář Mléko z pole na vidličku_klíčová aktivita 04
85_10.1.2012 JCU Produkce a zdravotní nezávadnost mléka III._klíčová aktivita 04
98_16.4.2012 JČU Předpokládané trendy v sýrařství_klíčová aktivita 04
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100_19. až 21.4.2012 JČU Výroba sýrů - teorie a praxe III_klíčová aktivita 04
104_30.5.2012 JČU Zpracování bakalářských a diplomových prací IV_klíčová aktivita 04
105_04.6.2012 JČU Mléko a mléčné produkty – součást zdravé výživy_klíčová aktivita 04
106_04.6.2012 JČU Jak správně publikovat v zahraničních odborných časopisech_klíčová aktivita 04
111_24. až 26.9.2012 JČU Normy jakosti ISO a HACCP_klíčová aktivita 04

Soubory:
12_pdf_SAMKOVA_Mlekarske listy
28_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
30_pdf_HASONOVA_Mlekarske listy
31_pdf_SAMKOVA_Mlekarske listy
50_pdf_SAMKOVA_Mlekarske listy
51_pdf_SAMKOVA_Mlekarske listy
52_pdf_SAMKOVA_Vyziva a potraviny
KA04_PUB_6_05.11.2009 JČU
KA04_PUB_12_12.1.2010 JČU
KA04_PUB_21_7.4.2010 JČU
KA04_PUB_22_15.-16.4.2010 JČU
KA04_PUB_39_5.11.2010 JČU
KA04_PUB_43_11.1.2011 JČU
KA04_PUB_58_28.04.2011 JČU
KA04_PUB_60_13.05.2011 JČU
KA04_PUB_98_16.4.2012 JČU
KA04_PUB_100_19. až 21.4.2012 JČU
KA04_PUB_105_04.6.2012 JČU
KA04_PUB_111_24. až 26.9.2012 JČU
KA05 Vzdělávací program v oblasti mlékárenských technologií, laboratorních metod a
produkce zdravých a bezpečných potravin
Popis aktivity: Aktivita se bude skládat z 5-ti workshopů ročně, 3 budou zaměřeny na
vzdělávání mlékárenských pracovníků v oblasti VaV a pracovníků laboratoří, 1 workshop na
sýrařské technologie a inovace a pátý bude všeobecně propagující a podporující výzkum a
vývoj v oboru v ČR. Cílovou skupinou budou pracovníci VaV v mlékárenském oboru včetně
VŠ pracovníků, doktorandů a studentů.
Výstupy aktivity: Formy výstupu vzdělávání v dané aktivitě budou následující:
Zpracování programů, osnov a metodických postupů v rámci jednotlivých workshopů.
Prezenční listiny dokumentující účast cílových skupin.
Dotazníkové šetření účastníků s vyhodnocením efektivity workshopů.
Certifikáty pro účastníky.
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Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
2_13.10.2009 VÚM Sýraři a technologové_ klíčová aktivita 05
4_22.10.2009 VÚM Laborantky, technologové a RaD_ klíčová aktivita 05
9_27.11.2009 VÚM Praha SCHŮZKA _schůzka v rámci KA 01 (jednání o 05, 07, 08, 09)
14_20.-21.1.2010 VUM PUB Praha Mlékařské dny_ klíčová aktivita 05
17_23.2.2010 VÚM Workshop laborantek a QM_ klíčová aktivita 05
18_24.2.2010 VÚM Workshop laborantek a QM_ klíčová aktivita 05
24_21.4.2010 VÚM Den VUM Praha_ klíčová aktivita 05
25_22.4.2010 VÚM Praha SCHŮZKA_ schůzka ke klíčové aktivitě 05
26_3.5.2010 VÚM Workshop laborantek, technologů a R&D_klíčová aktivita 05
32_9.6.2010 VÚM Kunín Workshop pro technology, R&D a řízení jakosti_klíčová aktivita 05
33_29.6.2010 VÚM Kunín Workshop pro technology, R&D a řízení jakosti_klíčová aktivita 05
34_15.9.2010 VÚM Školení pro střední management_klíčová aktivita 05
36_21.9.2010 VÚM Workshop laborantek a QM_klíčová aktivita 05
41_25.11.2010 VUM Slušovice Workshop technologů a RaD_ klíčová aktivita 05
47_22.2.2011 VUM Příšovice Workshop pro sýraře a laborantky_ klíčová aktivita 05
51_16.3.2011 VUM Workshop laborantek a QM _ klíčová aktivita 05
52_17.3.2011 VUM Workshop laborantek a QM _ klíčová aktivita 05
53_22.3.2011 VÚM Workshop pro sýraře, laborantky, mistry a techniky_ klíčová aktivita 05
55_31.3.2011 VÚM Praha Den VÚM_ klíčová aktivita 05
66_14.09.2011 VUM Tábor Workshop sýrařů a technologů_klíčová aktivita 05
67_21.09.2011 VUM Praha Workshop QM a laborantů_klíčová aktivita 05
68_22.09.2011 VUM Praha Workshop QM a laborantů_klíčová aktivita 05
94_20.3.2012 VUM Workshop laborantek a QM-MLÉKO_klíčová aktivita 05
95_20.3.2012 VUM Workshop laborantek a QM-SÝRY_klíčová aktivita 05
97_29.3.2012 VUM Den VÚM_klíčová aktivita 05
110_12.9.2012 VUM Workshop laborantek a QM_klíčová aktivita 05

Soubory:
28_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
KA05_PUB_24_21.4.2010 VÚM
KA05_PUB_26_3.5.2010 VÚM
KA05_PUB_32_9.6.2010 VÚM
KA05_PUB_36_21.9.2010 VÚM
KA05_PUB_55_31.3.2011 VÚM
KA05_PUB_66_14.09.2011 VUM
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KA 06 Vzdělávání perspektivních a kvalifikovaných vedoucích,
výzkumných,
vývojových a inovačních pracovníků v mlékařském oboru za účelem růstu vzdělanosti a
pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti včetně popularizace spotřeby mléka
Popis aktivity: Dvakrát do roka společný workshop pro řešitele vzdělávacího projektu
výrobce mléka a zpracovatele mléčných potravin s nabídkou odborných témat a jejich řešení
ve vývoji a inovaci mlékařství od produkce mléka až po výrobu produktů.
Výstupy aktivity: Výstupy vzdělávání v dané aktivitě budou formou popularizace výsledků
výzkumu spotřeby mléka orientovány nepřímou formou rovněž na potenciální spotřebitelskou
veřejnost.
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
11_4.-5.12.2009 MEN Technologie výroby sýrů_ klíčová aktivita 06
15_ 27.1.2010 MEN Mléko a hygiena_ klíčová aktivita 06
16_28.-29.1.2010 MEN Technologie výroby sýrů 2_ klíčová aktivita 06
19_3.3.2010 MEN PUB XXXVI. Seminář o jak. potr. a potr.surovin - ID2010_ klíčová aktivita 03a06
28_20.4.-22.5.2010 MEN PUB Výstava sýrových etiket Flora a fauna_ klíčová aktivita 06
29_20.5.2010 MEN Farmářská výroba sýrů VII._klíčová aktivita 06
44_20.a21.1.2011 MEN Technologie výroby sýrů 3_ klíčová aktivita 06
45_3.a4.2.2011 MEN Technologie výroby zakysaných mléčných výrobků_ klíčová aktivita 06
46_10.a11.2.2011 MEN Technologie výroby zakysaných mléčných výrobků 2_ klíčová aktivita 06
61_19.05.2011 MEN Farmářská výroba sýrů VIII._klíčová aktivita 06
62_24.05.2011 MEN PUB Oslava světového dne mléka PRAHA_klíčová aktivita 06
69_22.9.2011 MEN Inhibiční látky v mléce_klíčová aktivita 06
72_14.10.2011 MEN Workshop Jak správně publikovat v zahr. odb. časopisech_ klíčová aktivita 06
86_13.1.2012 MEN PUB AF řeší projekty OPVK_klíčová aktivita 06
87_23.-24.1.2012 MEN PUB Mléko a sýry_klíčová aktivita 06
89_28.2.-22.3.2012 MEN PUB Výstava 101 let tavených sýrů_klíčová aktivita 06
92_02.3.2012 MEN Tématický workshop_klíčová aktivita 06
93_20.3.2012 MEN Prohlídka výstavy 101 let tavených sýrů_klíčová aktivita 06
102_17.5.2012 MEN Farmářská výroba sýrů IX_klíčová aktivita 06
112_19.9.2012 MEN PUB Kroměřížské mlékařské dny_klíčová aktivita 06
113_27.9.2012 MEN Workshop Udržitelnost projektu Mlékařství.cz_klíčová aktivita 06

Soubory:
3_pdf_Sborník 2010_Farm_vyroba
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4_pdf_Sborník 2011_Farm_vyroba
5_pdf_Sborník 2012_Farm_vyroba
17_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
28_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
35_pdf_Výstava 2010_tisková zpráva
36_pdf_Výstava 2012_tisková zpráva
37_wma_PUBLICITA_2010_Syry
38_wma_PUBLICITA_2011_Jogurty
39_wma_PUBLICITA_2011_Farmarsky seminar
47_pdf_Poster MLEKO a SYRY 2012
KA06_PUB_15_ 27.1.2010 MEN
KA06_PUB_16_28.-29.1.2010 MEN
KA06_PUB_28_20.4.-22.5.2010 MEN PUB
KA06_PUB_29_20.5.2010 MEN
KA06_PUB_45_3.a4.2.2011 MEN
KA06_PUB_61_19.05.2011 MEN
KA06_PUB_62_24.05.2011 MEN PUB
KA06_PUB_69_22.9.2011 MEN
KA06_PUB_71_11.10.2011 MEN
KA06_PUB_89_28.2.-22.3.2012 MEN PUB
KA06_PUB_102_17.5.2012 MEN
KA06_PUB_103_23.5.2012 MEN PUB
KA06_PUB_108_28.6.2012 MEN PUB
KA06_PUB_112_19.9.2012 MEN PUB
KA06_PUB_113_27.9.2012 MEN
KA 07 Vzdělávání lektorů na zahraničních, špičkových, mlékařsko-analytických
pracovištích
Popis aktivity: Podle příslušného harmonogramu bude uskutečňováno po tři roky pravidelné
vzdělávání lektorů partnerských organizací projektu prostřednictvím dvoutýdenních
stážových pobytů na špičkových mlékařských analytických pracovištích RIKILT University
of Wageningen (Holandsko) a Pieno Tyrimai (Kaunas, Litva). Téma pobytu bude: Studium
metod kontroly hygieny a kvality a metod analýz syrového mléka, metod zpracování mléka a
metod analýz pitné a technologických vod. RIKILT je prestižní špičkové světové pracoviště
výzkumu a kontroly kvality potravin a metod pro kontrolu kvality potravin a krmiv.
Dokladem je, že vědečtí pracovníci instituce jsou pravidelně koordinátory evropských a
světových výzkumných projektů v oboru kontroly kvality potravin a krmiv. RIKILT a
University of Wageningen poskytují stáže pro výzkumné pracovníky a studenty z celého
světa. Ústav se podílel na řešení největších potravinových problémů lidstva poslední doby.
Pieno Tyrimai je špičkové moderní evropské pracoviště kontroly kvality syrového mléka a
servisu pro chovatele dojnic, veterinární lékaře a mlékárny s výzkumně-vědeckým zázemím.
Instituce byla zbudována před 15 lety holandskými a německými zkušebnami mléka
(Milchpruefring Bayern, LKV Anhalt-Sachsen) v programu PHARE a vybavena převážně
holandskou popř. německou mlékařskou analytickou technologií. Nyní organizace přesídlila
do nové laboratorní budovy, což výrazně zvýšilo úroveň práce. Příslušní výzkumní pracovníci
jsou výrazně publikačně aktivní v oboru zlepšování kvality mléka, zdravotního stavu a
welfare dojnic. Vzhledem k vysoké kvalitě použitých technologií a sofistikovanosti a logistice
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organizace instituce Pieno Tyrimai nyní významně kooperuje na internacionálních projektech
zavádění metod analýz kvality a výzkumu mléka, zejména ve východních zemích. Informace
získané během studijních pobytů mohou po transferu poznatků a technologií do prostředí
českého mlékařství přispět pozitivně k jeho efektivitě.
Výstupy aktivity: Inovace mlékařských referenčních analytických metod používaných na
lektorských pracovištích. Aplikace mlékařských referenčních analytických metod na
partnerských pracovištích projektu dozná prokazatelné zlepšení relevantní špičkovým
pracovištím pro vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském prostředí České republiky.
Vývoj a inovace mlékařských rutinních analytických metod používaných na lektorských
pracovištích. Aplikace mlékařských rutinních analytických metod na partnerských
pracovištích projektu dozná prokazatelné zlepšení relevantní špičkovým pracovištím pro
vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském prostředí České republiky.
Inovace postupů výkonnostního testování věrohodnosti mlékařských analytických výsledků.
Použití metod výkonnostního testování správnosti mlékařských analytických výsledků dozná
prokazatelné zlepšení relevantní špičkovým pracovištím pro vzdělávací a školicí účely
projektu v mlékařském prostředí České republiky.
Vývoj interpretace mlékařských analytických výsledků. Praktická interpretace (kvalitativní,
hygienická, zdravotní nebo technologická) mlékařských analytických výsledků na
partnerských pracovištích projektu dozná prokazatelné zlepšení sofistikovanosti a efektivity
relevantní špičkovým pracovištím pro vzdělávací a školicí účely projektu v mlékařském
prostředí České republiky.
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
9_27.11.2009 VÚM Praha SCHŮZKA _schůzka v rámci KA 01 (jednání o 05, 07, 08, 09)
31_31.5.-11.6.2010 RAP Zahraniční stáž RIKILT_klíčová aktivita 07
70_6.-12.10.2011 RAP Stáž KAUNAS - první turnus_klíčová aktivita 07
77_2.-9.11.2011 RAP Stáž KAUNAS - druhý turnus_klíčová aktivita 07
78_10.11.2011 JCU Litva známá i neznámá_klíčová aktivita 04 a 07
109_10. až 14.9.2012 RAP Pracovní vzdělávací stáž v Nizozemsku - RIKILT_klíčová aktivita 07

Soubory:
27_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
28_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
32_pdf_ELICH_Mlekarske listy
33_pdf_LUZOVA_Mlekarske listy
KA07_27_pdf_SUSTOVA_Mlekarske listy
KA07_32_pdf_ELICH_Mlekarske listy
KA07_33_pdf_LUZOVA_Mlekarske listy
KA07_PUB_77_2.-9.11.2011 RAP Stáž
KA07_PUB_109_10. až 14.9.2012 RAP
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KA08 Tvorba edukativního DVD
Popis aktivity: V průběhu projektu bude vytvořeno DVD, které bude obsahovat vzdělávací
dokument - Mléko od prvovýrobce ke spotřebiteli, studijní materiál k problematice kontroly a
jakosti mléka a materiály z jednotlivých workshopů. DVD bude sloužit všem uvedeným
cílovým skupinám a členům konsorcia k dalšímu vzdělávání vysokoškolských studentů,
výzkumných a vývojových pracovníků z cílových skupin i po ukončení projektu v rámci
udržitelného rozvoje. DVD bude vytvořeno za odborné pomoci členů konsorcia
dodavatelskou firmou vybranou na základě výběrového řízení vypsaného za tímto účelem.
Výstupy aktivity: Edukativní DVD.
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
9_27.11.2009 VÚM Praha SCHŮZKA _schůzka v rámci KA 01 (jednání o 05, 07, 08, 09)
35_20.9.2010 JČU a RAP Porada k edukativnímu DVD na JČU_klíčová aktivita 08
56_5.04.2011 MEN SCHŮZKA Mendelu_(jednání o k.a. 02-09)
113_27.9.2012 MEN Workshop Udržitelnost projektu Mlékařství.cz_(jednání o k.a. 02-09)

Soubory:
KA08_1_pdf_Mlekařství_Edukativní DVD
1_pdf_Mlekařství_Edukativní DVD
KA09 Webová podpora projektu
Popis aktivity: Od zahájení projektu budou fungovat internetové stránky projektu. Budou
umístěny v rámci webu Agronomické fakulty do sekce Řešené projekty. Webové stránky
budou sloužit k usnadnění komunikace mezi realizačním týmem a budou na nich pravidělně
uveřejňovány jednotlivé dílčí výstupy projektu.
Jednotlivé práce realizačního týmu: Odpovědnost za obsah stránek má koordinátor projektu v
součinnosti s manažerem. Za vytvoření a aktualizaci webové stránky odpovídá Web
administrátor.
Časový harmonogram: Webové stránky budou fungovat po celou dobu realizace projektu.
Předpokládaný rozpočet na aktivitu: - Podrobná specifikace jednotlivých polložek je uvedena
v příloze projektu.
Publicita: Internetová stránka bude odpovídat Manuálu vizuální identity a bude obsahovat
všechna povinná sdělení.
Výstupy aktivity: Předpokládaný obsah webové stránky:
- základní informace o projektu (název, doba trvání, zodpovědné osoby, cíle, dílčí cíle, zdroj
financování, časový harmonogram), včetně fotodokumentace
- informace týkající se jednotlivých klíčových aktivit
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- uveřejňování dílčích výstupů projektů
- elektronické podpory klíčových aktivit (prezentace přednášek, seminářů)
- fotodokumentace klíčových aktivit
- informace pro realizační tým projektu
Seznam akcí této aktivity za jednotlivá monitorovací období:
Monitorovací období č. 1 (1.10.2009-31.3.2010), č. 2 (1.4.2010-30.9.2010), č. 3 (1.10.2010-31.3.2011),
č. 4 (1.4.2011-30.9.2011), č. 5 (1.10.2011-31.3.2012), č. 6 (1.4.2012-30.9.2012).
1_08.10.2009 MEN Kick-off Meeting_ klíčová aktivita 01 (jednání o k.a. 02-09)
9_27.11.2009 VÚM Praha SCHŮZKA _schůzka v rámci KA 01 (jednání o 05, 07, 08, 09)
56_5.04.2011 MEN SCHŮZKA Mendelu_(jednání o k.a. 02-09)
113_27.9.2012 MEN Workshop Udržitelnost projektu Mlékařství.cz_(jednání o k.a. 02-09)

Soubory:
KA09_2_pdf_Mlekarstvi_cz_Web projektu
2_pdf_Mlekarstvi_cz_Web projektu
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