
Okruhy k písemným závěrečným zkouškám – ŘEZNÍK-UZENÁŘ 

 

Technologie: 

1. WELFER – pravidla, význam, legislativa 

2. OMRAČOVÁNÍ ZVÍŘAT – důvody, způsoby omračování 

3. JATEČNÁ KREV – složení krve, význam krve v masném průmyslu, odběr, konzervace 

4. KONZERVY – obaly, vady, plnění, skladování  

5. TEPELNÉ OPRACOVÁNÍ MASA – všechny způsoby, význam 

6. INVENTARIZACE – důvody, průběh 

7. UZENÍ – význam, druhy uzení (udícího kouře) 

8. DRŮBEŽÍ MASO – význam, složení, vady, opracování drůbeže na jatkách, rozdělení drůbeže 

9. KOŘENÍ – druhy, dělení podle části rostlin, použití v masné výrobě 

10. NARÁŽENÍ, PLNĚNÍ, MÍCHÁNÍ, MĚLNĚNÍ – strojní zařízení, vady 

11. SANITACE V MASNÉM PRŮMYSLU – dezinfekce (význam, příklady prostředků, používaných v praxi), 

deratizace, osobní hygiena (význam, pravidla) 

12. MOŘSKÉ RYBY – příklady a výrobky 

13. BOURÁRNA – stroje a zřízení 

14. SKOPOVÉ MASO – charakteristika, části  

15. CHLAZENÍ MASA – význam, způsoby 

16. STARTOVACÍ KLTURA – význam, využití 

17. ZRÁNÍ MASA – funkce glykogenu 

 

 

Biologie: 

1. VITAMÍNY – rozdělení, význam, vitamíny skupiny B, biologická hodnota potravin 

2. PLÍSNĚ, KVASINKY – funkce, charakteristika, příklady 

3. TUKY – dělení, význam ve výživě, zpracování živočišných tuků 

4. MIKROOGANISMY V MASE – příklady, rizika výskytu, alimentární nákazy (příklady) 

5. PARAZITÉ - svalovcovitost, uhřivost 

6. ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ – funkce a význam (slinivka břišní, štítná žláza, játra), hormony 

7. MINERÁLNÍ LÁTKY – význam ve výživě a zdroje (zinek, selen, vápník, fosfor) 

8. BÍLKOVINY VE VÝŽIVĚ – význam 

9. TĚLNÍ SOUSTAVY – dělení, popis funkce: 

 KOSTERNÍ SOUSTAVA – význam, složení (popis lebky a pánevní končetiny prasete), druhy spojení 

kostí 

 SVALOVINA – typy svaloviny 

 TRÁVICÍ SOUSTAVA – funkce, využití v masné výrobě, popis zpracování trávicí soustavy pop 

porážce 

 DÝCHACÍ SOUSTAVA – funkce, výměna plynů 

 OBĚHOVÁ SOUSTAVA – funkce, stavba, stavba srdce 

10. DRUHY STRAVY – diety, výživové styly 

11. VODA – význam v těle 

12. TĚŽKÉ KOVY – příklady, způsoby kontaminace masa 

 


