
fvhe

www.vfu.cz

Fakulta veterinární hygieny a ekologie

http://fvhe.vfu.cz/propagace-fotogalerie/soubory/fhve_blue_fvhe.jpg
http://fvhe.vfu.cz/propagace-fotogalerie/soubory/fhve_blue_fvhe.jpg


fvhe

www.vfu.cz

Den otevřených dveří   

3. února 2017
posluchárna pavilonu prof. Lenfelda

FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno



fvhe

www.vfu.cz

Studijní obory na FVHE:

- veterinární hygiena a ekologie (2019)

- bezpečnost a kvalita potravin (2023)

- ochrana zvířat a welfare (2018)

- 2016/17: zdravotní nezávadnost a kvalita 
potravin v gastronomii (2019)
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- veterinární problematika hygieny 
potravin

- bezpečnost a kvalita potravin
- ochrana zvířat a welfare



Akreditované studijní obory
(pregraduální studium)

Magisterský studijní program
obor Veterinární hygiena a ekologie MVDr.
study field Veterinary Hygiene and Ecology MVDr.



Akreditované studijní obory
(pregraduální studium)

Bakalářský studijní program 
obor Bezpečnost a kvalita potravin Bc.
study field Food Safety and Quality Bc.

obor Ochrana zvířat a welfare Bc.
study field Animal Protection and Welfare Bc.

obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii Bc.



Akreditované studijní obory
(pregraduální studium)

Navazující magisterský studijní program 
obor Bezpečnost a kvalita potravin Mgr.
study field Food Safety and Quality Mgr.

obor Ochrana zvířat a welfare Mgr.
study field Animal Protection and Welfare Mgr.

obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin 
v gastronomii Mgr.



Společné pro všechny 
studijní obory:

Přihláška do: 15. března 2017

Podmínky pro přijetí:

písemný test

prospěch ze střední školy  

aktivity nad rámec SŠ studia související s oborem
max. 20 bodů (do 20. května 2017)

SOČ a olympiády (Bi, Che): krajské a celostátní kolo 
odborné práce
SCIO (Bi, Che) + jiné aktivity



Společné pro všechny 
studijní obory:

Bez přijímací zkoušky:

průměr do 1,25

Národní srovnávací zkoušky OSP nebo VŠP 

percentil rovný nebo vyšší než 75 / 65

akceptovány výsledky z termínů NSZ 
do 29. dubna 2017 (včetně)

!!! Do studijního oboru nebudou přijati uchazeči, kteří již
na FVHE v tomto studijním oboru studují



Magisterský studijní program 
obor Veterinární hygiena a ekologie

titul MVDr.

Podmínky pro přijetí:

písemný test z biologie a chemie
max. 74 bodů   min. 10 bodů
max. 120 minut

Nejvyšší počet pro přijetí: 96

Přijímací zkouška:  12. a 13. června 2017 





Magisterský studijní program 
obor Veterinární hygiena a ekologie

titul MVDr.

Uplatnění absolventů:
- státní orgány dozoru nad surovinami a potravinami ŽP při 

výrobě, distribuci, prodeji - SVS, SZPI, OŽP, obchodní 
inspekce…

- potravinářský průmysl (řízení kvality a bezpečnosti potravin) 

- krmivářský průmysl

- státní a soukromé veterinární laboratoře

- soukromá veterinární praxe

- uplatnění v zahraničí

- výzkum a akademická kariéra



Bakalářský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin PF 

titul Bc.

Podmínky pro přijetí:
přijímací test z biologie 
max. 37 bodů, min. 10 bodů
max. 60 minut

Nejvyšší počet pro přijetí: 60 PF

Přijímací zkouška:  15. června 2017 





Bakalářský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin 

titul Bc.

Uplatnění absolventů:
- veterinární asistenti (zákon č. 166/1999 Sb.)

chov a porážení zvířat
zpracování živočišných produktů
výroba potravin a jejich uvádění do oběhu

- na střední úrovni řídících pracovníků:
potravinářská praxe
potravinářské laboratoře
kontrolní orgány výroby, distribuce a prodeje potravin
management, marketing, ekonomika, legislativa v 

potravinářství

- navazující magisterské studium



Navazující magisterský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin 

titul Mgr.

Podmínky pro přijetí:

přijímací test z bezpečnosti a kvality potravin a souvisejících 
oblastí (ekologie, legislativa, management a marketing) 

max. 40 bodů, min. 10 bodů
max. 60 minut

Nejvyšší počet pro přijetí: 48

Přijímací zkouška: 10. července 2017





Navazující magisterský studijní program
obor Bezpečnost a kvalita potravin 

titul Mgr.

Uplatnění absolventů:

- na úrovni řídících pracovníků:

potravinářská praxe

potravinářské laboratoře
kontrolní orgány potravin
management, marketing, ekonomika, legislativa v 
potravinářství

- akademická kariéra



Bakalářský studijní program
obor Ochrana zvířat a welfare

titul Bc.

Podmínky pro přijetí:

písemný test z biologie   

max. 37 bodů, min. 10 bodů

max. 60 minut

Nejvyšší počet pro přijetí: 72

Přijímací zkouška: 14. června 2017





Bakalářský studijní program
obor Ochrana zvířat a welfare

titul Bc.

Uplatnění absolventů:

- orgány veterinární správy

- inspektoráty ochrany ŽP, další orgány státní správy a orgány 
využívající zvířata ke své činnosti

- úřady, instituce provádějící pokusy

- laboratoře, podnikání, zoo, útulky, animoterapie

- nadace, mezinárodní organizace

- asistenti veterinárních lékařů

- školství, média

- navazující magisterské studium



Navazující magisterský studijní program
obor Ochrana zvířat a welfare

titul Mgr.

Podmínky pro přijetí:

- přijímací test z ochrany zvířat a welfare a souvisejících 
oblastí (ochrana zvířat proti týrání, proti stresu, bolesti a 
utrpení, ochrana zvířat při zacházení s nimi)

max. 40 bodů, min. 10 bodů

max. 60 minut

Nejvyšší počet pro přijetí: 48

Přijímací zkouška: 11. července 2017



Navazující magisterský studijní program
obor Ochrana zvířat a welfare

titul Mgr.

Uplatnění absolventů:

- na úrovni řídících pracovníků:

orgány veterinární správy
řízení diagnostických laboratoří
ochrana volně žijících, chráněných, ohrožených, handicap. zvířat
řízení ochrany, pohody a chovu zvířat ZOO
chov zvířat, přeprava, nákup a prodej zvířat, dovoz a vývoz zvířat
animoterapie (hippoterapie, canisterapie,..) 
poradenství: etologie, poruchy chování, welfare, ochrana zvířat
činnost v mezinárodních institucích 
akademická kariéra



Bakalářský studijní program
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita 

potravin v gastronomii
titul Bc.

Podmínky pro přijetí:
přijímací test z biologie
max. 37 bodů, min. 10 bodů
max. 60 minut

Nejvyšší počet pro přijetí: 24

Přijímací zkouška: 16. června 2017



Bakalářský studijní program
obor Zdravotní nezávadnost a kvalita 

potravin v gastronomii
titul Bc.

Uplatnění absolventů:

- střední management, podnikatel v oblasti veřejného stravování v 
zařízeních zabývajících se poskytováním stravovacích služeb

- kvalifikovaný partner inspektorů státního dozoru: 

- orgány SVS, zemědělské a potravinářské inspekce

- další orgány dozoru, kontroly a analýzy potravin a jídel

- podniky zaměřené na prodej, udržování a skladování potravin

- podniky a provozovny zaměřené na výrobu, uchovávání, prodej jídel 
a na stravování a gastronomii

- navazující magisterské studium
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