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1. Place and date of birth: Czech Republic, Brno, June 23, 1958  

1. Születés helye és ideje: Brno, Csehország, 1958. Június 13. 

 

 

2. Education:  

University of Agriculture in Brno – master engineer title obtained in 1982, 

Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, assistant professor, 1989,  

Doctor of Animal Science, 1996,  

Docent of Animal Science, 2002. 

2. Tanulmányok: 

Mendel Agrártudományi és Erdészeti Egyetem, Brno: 1982 – M.Sc. diploma, 

1989 – egyetemi adjunktus, 

1996 – az állattudományok doktora 

2002 – egyetemi docens. 

 

 

3. List of main workplaces with assignments: 

1982 – 1989: manager at cooperative in Ořechov 

since 1989 - Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno  

3. Fontosabb munkahelyek, beosztásokkal együtt: 

1982 – 1989: együttműködési menedzser Ořechov-ban, 

1989 – Mendel Agrártudományi és Erdészeti Egyetem, Brno 

 

 

4. Teaching activity: Sheep and Goat Breeding, Animal husbandry,  

4. Oktatási tevékenység: Juh- és kecsketenyésztés, Állattenyésztés 
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5. Research activity: growth of lambs, quality of lamb meat, growth of kids, quality of kids meat, milk 

efficiency of ewes and goats, quality of sheep and goat milk. 

5. Kutatási tevékenység: bárányok növkedési jellemzői, juh húsminőség, gidák növekedési jellemzői, 

gidák húsminősége, anyajuhk és –kecskék tejelékenysége, juh- és kecsketej minőség. 

 

 

6. Publications/Publikációk: 

 

Form of publications/ 

Közlemények formája 

Scientific articles/ 

Tudományos közlemények 

Lectures and posters/ 

Előadások, poszterek 

Books, lecture notes/ 

Könyvek, jegyzetek 

Other/ 

Egyéb 

In native language/ 

Anyanyelven 

11 45 4 25 

In foreign language/ 

Idegen nyelven 

18 36 0 7 

Altogether/ 

Összesen 

29 81 4 32 

 

 

7. Hobby, fields of interest: 

nature, sport, travelling 

7. Hobby, érdeklődési terület: természet, sport, utazás 

 

 

8. Introduction of results of three main researches meeting the themes of the journal/Az újság 

témájába vágó három, legfontosabbnak ítélt kutatási eredmény bemutatása 

 (maximum 10 pages): 

The main aims of my research concerning welfare is evaluation of behaviour of ewes before and after 

parturition from the point of view of effects of the concrete conditions of the environment and of the 

concrete breed. Also relations between ewes and lambs, above all in the period from birth to 10 days of 

age of lambs, are topics of my research. 


