HUSPOL group a Otevřená univerzita Vám nabízí profesní vzdělávací
program.

SPECIALISTA CHOVU A VÝCVIKU ZVÍŘAT
Master in animal breading and training

Vzdělávací program bude probíhat ve vzdělávacím středisku společnosti
HUSPOL group s.r.o., na adrese Rybářská 381, Hranice IV Drahotuše.
Program je určen všem, kteří:
a) se profesně věnují výcviku zvířat (psovodi Horské služby, psovodi soukromých
bezpečnostních agentur, psovodi specialisté - vyhledávání drog, akcelerantů hoření, MPI,
závaloví a lavinoví psi aj., chovatelé zvířat nebo pracovníci v útulcích pro opuštěná zvířata),
b) psovodům Policie, Celní správy, Vězeňské služby, Městské policie,
c) se věnují mezinárodnímu sportovnímu výcviku psů IPO, coursingu, dogfrisbee,
mondioringu, mantrailingu, agility, dogdancingu, flyballu, obedience aj.,
d) program Specialista chovu a výcviku zvířat je určen chovatelům a majitelům psů,
kteří si chtějí doplnit své znalosti a zkušenosti v oblasti chovu a výcviku.
Profesní vzdělávání je zaměřeno na získávání takových znalostí a schopností člověka,
které umožňují efektivně pracovat se zvířaty.
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Způsob a průběh vzdělávání
Program obsahuje 120 hodin teoretické a praktické výuky. Teoretická výuka studenta probíhá
ve školící místnosti. Praktický blok probíhá ve školící místnosti a na cvičišti, v rámci kterého
si student osvojí bezchybně komunikovat se svým psem, bude obeznámen s různými metodickými
postupy při komunikaci a výcviku.

Majitelé psů a profesionální kynologové se mohou praktické části studia zúčastňovat se svým
psem. S ním také budou moci skládat závěrečnou zkoušku z praktických dovedností.
Lektorský tým je složen z vysoce kvalifikovaných, vysokoškolských pedagogů
s dlouholetými zkušenostmi ve výuce i profesionálů s praktickými zkušenostmi ve výcviku
zvířat, veterinárních pracovníků, vědeckých pracovníků v oboru etologie, významných
chovatelů, profesionálů služební kynologie.

Obsah studia


dva semestry,



víkendová forma studia (so+ne),



v českém, nebo slovenském jazyce (možno i v anglickém jazyce, či jiném - dle
dohody),



distanční forma studia,



výuka jednotlivých bloků bude probíhat v učebnách, v tréninkových prostorech nebo
na cvičištích.
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Základní tematické okruhy programu
1. Základy morfologie a fyziologie zvířat
2. Etologie – biologie chování zvířat
3. Teorie výcviku zvířat
4. Welfare, zdravověda
5. Psychologie osobnosti, trenéra
6. Biologické pochody psa (emoce a projevy psa)
7. Podmíněné a nepodmíněné reakce
8. Komunikace jedince s prostředím
9. Metodika výcviku
10. Výběr a výchova štěněte, okruhy vrozeného chování
11. Základy práva, právní normy vztahující se k chovu a výcviku zvířat
12. Praktický nácvik metod při výcviku

Profesní vzdělávání program - SPECIALISTA CHOVU A VÝCVIKU ZVÍŘAT
/Master in animal breading and training/MABT bude zakončen závěrečnou zkouškou a
závěrečnou prací. Závěrečná zkouška se skládá z ústní a praktické části.
Účastník tohoto programu obdrží Diplom a za jménem titul ,,MABT.“ Absolventi
mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu na Otevřené univerzitě.
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