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Curriculum  vitae                                                                        

 

 

Jméno                          prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. 

Narozen                      14. 11. 1953  v Táboře 

Stav                             rozvedený 

Národnost                   česká 

Funkce, pracoviště     děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích 

Trvalé bydliště             Černýšovice, osada Hutě, č. 37E, 391 65 p. Bechyně 

Obor jmenování docentem -  zoohygiena - jmenování v lednu 1998 

Obor jmenování profesorem – obecná zootechnika – jmenování v červnu 2007 

Jazykové znalosti - aktivně francouzština a ruština, angličtina zkoušky úrovně B3, B4, INT1 

Členství ve                   Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU v Brně – 1999 aţ 2000 

vědeckých radách        Fakulta ţivotního prostředí UJEP Ústí nad Labem    - 1999 aţ 2002 

                                     Fakulta ţivotního prostředí UJEP Ústí nad Labem    - 2004 aţ dosud 

                                     Zemědělská fakulta JU v Č. Budějovicích – 2008 aţ dosud 

                                     Ekonomická fakulta JU v Č. Budějovicích – 2008 aţ 2010 

                                     Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – 2008 aţ dosud 

                                     Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně – 2010 aţ dosud 

Členství v obor. radě: Oborová rada zoohygieny a prevence chorob hospodářských zvířat -          

                                    od roku 2001 – ZF JU v Č. Budějovicích 

                                    Oborová rada obecné zootechniky - od roku 2003 – ZF JU 

                                    v Č. Budějovicích 

                                    Oborová rada zemědělství tropů a subtropů – od r. 2005 – Institut tropů  

                                     a subtropů ČZU Praha 

 

V roce 2009 a 2010 výuka v rozsahu vždy 8 hod. na přednášce a seminářích na Faculty of 

Animal Science and Biotechnologies, Banat University Of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine Timisoara – Romania.  



Jmenování docentem pro akademický rok 2009 – 2010 pro reprodukci živočichů na Fakulty of 

Animal Science and Biotechnologies, Banat University Of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine Timisoara – Romania. 

Člen „Skupiny pro strategické otázky v zemědělství“ ministra zemědělství  ČR - od r. 2010 

Člen pracovní vědecké skupiny VÚŢV v Praze pro formulování základních směrů   

        excelentního zemědělského aplikovaného výzkumu 

2x členství v akademickém senátu ZF JU v Č. Budějovicích – 2000 – 2003, 2007 

Předseda zkušební komise pro magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na Fakultě 

ţivotního prostředí UJEP Ústí nad Labem-  2x ročně od roku 1999 

 

Udělená vyznamenání a pamětní listy: 

Pamětní medaile Technické fakulty SPU v Nitře - 2009 

Pamětní medaile Banat University of Agricultural Science and Veterinary Medicíne, 

Timisoara, Rumunsko – 2010 

Pamětní medaile MZLU Brno - 2010 

Vysokoškolská studia: Agronomická fakulta VŠZ v Praze  (1973 – 1978) - obor zootechnika; 

dvouleté postgraduální studium - VŠZ v Českých Budějovicích - obor Výţiva a krmení 

hospodářských zvířat (1983 – 1985); CSc. – Agronom. fakulta VŠZ v Praze – obor obecná 

zootechnika – 1990; 2. vědecký atestační stupeň – ZF JU v Č. Budějovicích - 1997,  

jmenování docentem – 1998; jmenování profesorem – 2007. 

Průběh praxe:  1.8.1978 – 14.6. 1992 – technické funkce v zemědělské praxi a v Ústavu pro 

vědeckou soustavu hospodaření Praha. 15.6.1992 - 31. 12. 1997 - pracovník pro vědu a 

výzkum na Katedře  obecné zootechniky na ZF JU v Č. Budějovicích; od 1.1. 1998 na katedře 

veterinárních disciplín a kvality produktů ZF JU jako odborný asistent, od 31.1. 1998 docent, 

od r. 2007 profesor; od r. 2008 děkan Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích.  

Odborné zaměření: fyziologie zátěţe organismu hospodářských zvířat vlivem prostředí; 

zoohygienické aspekty chovu hospodářských zvířat - především z hlediska bioklimatologie, 

welfare a etologie; nekonvenční metody prevence a ochrany zdraví zvířat.  

Pedagogická činnost: garant předmětů Morfologie a fyziologie hospodářských zvířat, 

Fyziologie ţivočichů, Fyziologie trávení, Zoohygiena a welfare. Částečná výuka v předmětu 

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat. 

Vedení 58 diplomantů, 23 doktorandů. 

Člen redakčních rad vědeckých časopisů – Acta Tropica et Subtropica, Studia oecologica, 

Animal Science and Biotechnologies  

 

 

Členství v komisích grantových agentur - 3x FRVŠ, 3x NAZV, člen hodnotící komise 

Ministerstva zemědělství pro hodnocení návrhů a výsledků výzkumných záměrů, 1x 

hodnotitel Operačního programu Vývoj a výzkum pro inovace, hodnotitel TAČR. 

 



Řešitel či spoluřešitel výzkumných projektů a grantů: celkem 31 

 

Publikační činnost: původní vědecké práce 115,  1 uţitný vzor, 4 patenty, 1 zlepšovací návrh,             

2 vyřešené tematické úkoly, odborné články a publikace 26,  kniţní publikace, učebnice, 

skripta 7,  monografie 5,  referáty na konferencích, sympoziích a seminářích 206, metodiky 

pro zavádění výsledků do praxe 8, organizátor a odborný garant 6 ročníků konference 

s mezinárodní účastí „Vyuţití doplňkové a nekonvenční péče o zdraví zvířat“  na ZF JU  v 

Českých Budějovicích a řady dalších konferencí, workshopů a instruktáţí.  

Členství v odborných  zájmových institucích, komorách a komisích 

Česká bioklimatologická společnost AV - členství od roku 1993 

Slovenská bioklimatologická společnost SAV - členství od roku 1998 

Asociace managerů čistší produkce - člen vzdělávací skupiny 

Komise na ochranu zvířat proti týrání při JU V Č. Budějovicích, ZF - od  roku 1995 člen, od 

roku 2003 předseda  

Celostátní odborná skupina "Ochrana biosféry" při Zemědělské společnosti české vědecko - 

technické společnosti - člen 

Komise MZe ČR pro chov a šlechtění české červinky - 1996 - 1998 - člen 

Nadace na ochranu zvířat - sekce "Welfare hospodářských zvířat" - člen od roku 2005 

Agrární komora ČR – komise pro ţivotní prostředí – člen od roku 2006 

Česká akademie zemědělských věd – člen od roku 2010 

Člen správní rady potravinářského klastru „Chutná hezky. Jihočesky.“ – od roku 2010. 

 

 

V Českých Budějovicích dne 23.11. 2011 


