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VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST NA FVHE 
 

Vědecko výzkumná činnost na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je organizována na 

několika úrovních podle druhu finančních prostředků na tuto činnost. Vědeckou a výzkumnou 

činnost lze podle finančních prostředků rozdělit následovně: 

  institucionální výzkum, 

  grantový výzkum, 

  smluvní výzkum, 

  specifický vysokoškolský výzkum, 

  výzkum v rámci CEITEC, 

  mezinárodní projekty. 

 

INSTITUCIONÁLNÍ VÝZKUM NA FVHE 

 

Fakulta Veterinární hygieny a ekologie využívala k vědecké a výzkumné činnosti 

prostředky institucionální podpory výzkumným organizacím, které získává od MŠMT formou 

dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, na základě zhodnocení 

dosažených výsledků při provádění vědecké a výzkumné činnosti (výše počtu bodů za 

uznatelné výstupy podle metodiky Rady vlády pro vědu, vývoj a inovace). Prostředky jsou 

rozdělovány řešitelům vědeckých a výzkumných úkolů podle jejich podílu na získání těchto 

prostředků k podpoře jejich další vědecké výzkumné činnosti.  

FVHE zaměřuje s ohledem na jednotlivé sekce svoji vědecko výzkumnou činnost do 

oblastí jako je chemie potravin, mikrobiologie potravin a hygiena a technologie mléka a 

mléčných výrobků, fyzikálních, chemických, senzorických a mikrobiologických parametrů 

kvality, hygieny a zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků, analýzy potravin se 

zaměřením na průkaz falšování potravin a hodnocení struktury potravin a kvality potravin 

rostlinného původu. Výzkum je směřován také do oblasti fyzikálních a chemických metod 

vyšetřování biologického materiálu, a to zejména tkání živočišného původu, surovin a 

potravin živočišného původu, veterinární legislativy, potravinářské legislativy a legislativy 

ochrany zvířat, simulace procesů zatěžujících obvyklé podmínky chovu zvířat a jsou 

sledovány dopady těchto změněných podmínek na parametry zdraví, pohody a užitkovosti 

zvířat, dále do oblasti toxikologických účinků některých látek využívaných pro produkci 

surovin rostlinného a živočišného původu a jejich vliv na zdraví a užitkovost hospodářských 

zvířat, zvířat volně žijících i zvířat zájmových, do oblasti sledování zatížení prostředí 

negativními faktory, významnými pro rostlinnou i živočišnou produkci, do oblasti zdravotní 

problematiky v populacích volně žijících živočichů, se zaměřením zejména na živočichy, kteří 

nejsou využíváni k získávání surovin pro produkci potravin živočišného původu. 

Výstupem projektů jsou zejména vědecké a další publikace. 

V roce 2014 FVHE získala od MŠMT prostředky institucionálního výzkumu ve výši 

22 463 000 Kč. 

 

 

PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE PODPOROVANÉ Z ÚČELOVÝCH 

PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

FVHE v roce 2014 realizovala celkem 8 projektů v oblasti grantového výzkumu, kde 

akademičtí pracovníci fakulty byli hlavními řešiteli nebo spoluřediteli. Byly řešeny zejména 

projekty GAČR,  NAZV, IGA MZ.  
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 NAZV - Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní 

nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz – prof. Vorlová - přiděleno 1083 tis. Kč, 

končí v roce 2016 

 NAZV - Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů 

dánského typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče 

– doc. Palíková – přiděleno 368 tis. Kč, končí v roce 2016 

 IGA MZ  (NT14392-3/2013)  – Analýza zdrojů kampylobakterových infekcí člověka, 

antibiotická rezistence termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie 

kampylobakterios – doc. Karpíšková (spoluřešitelka) – přiděleno 917 tis. Kč, končí 

v roce 2015 

 IGA MZ – Bakteriální rezistence k fluorochinolonům, možnosti její prevence a 

ochrana zdraví populace - prof. Literák (spoluřešitel) – přiděleno 720 tis. Kč, končí 

v roce 2015 

 GAČR - Populační struktura a evoluční vztahy vnitrobuněčných parazitů druhu 

Hemolivia mauritanica – doc. Široký (spoluřešitel) – přiděleno 653 tis. Kč, končí 

v roce 2014 

 GAČR - Hodnocení míry oxidativního stresu a zdravotního stavu u necílových 

vodních organismů po expozici vybraným pesticidem – Ing. Blahová – přiděleno 603 

tis. Kč, končí v roce 2014 

 GAČR - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu – prof. Pikula 

(spoluřešitel) – přiděleno 335 tis. Kč 

 AKTION (MŠMT) - Zimní úhyny včelstev a jejich obnova v Rakousku 

 a České republice, řešitel: dr. Klíma, přiděleno 28 tis. Kč – projekt zahájený v roce 

2014 

 

 
Agentura Řešitel Inv. tis.  Kč Neinv. tis. Kč 

NAZV prof. Vorlová  1083 

NAZV doc. Palíková  368 

GAČR ing. Blahová  603 

GAČR doc. Široký  653 

GAČR prof. Pikula  335 

IGA MZ prof. Literák  720 

IGA MZ doc. Karpíšková  917 

AKTION dr. Klíma  28 

Celkem  0 4707 

 

 

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ PODANÝCH V ROCE 2014 

 

 V roce 2014 bylo podáno 12 projektů NAZV, 1 projekt IGA MZ, 2 Projekty 

GAČR a 1 projekt Norských fondů. Z toho byly přijaty k řešení 4 projekty NAZV a 1 

projekt GAČR (viz modré vyznačení v tabulce). 
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Agentura Název projektu Hlavní řešitel Spoluřešitel 
Doba řešení 

od 

Doba 

řešení do 

IGA MZ 

Molekulárně-

epidemiologická typizace 

multirezistentních kmenů 

Enterobacteriacea a 

Pseudomonas spp. Se 

zaměřením na jejich skryté 

zdroje 

UK Praha, LF 

Plzeň 

dr. Monika 

Dolejská 
2015 2019 

NAZV 

Rozšíření spektra a 

farmakovigilance 

léčebných přípravků v 

chovech ryb v ČR 

Jihočeská 

univerzita v ČB 

dr. Radka 

Dobšíková 
2015 2018 

NAZV 

Komplexní hodnocení 

vlivu tradičních a 

alternativních způsobů 

kastrace na chov prasat a 

jakost masa pro zajištění 

udržitelné a 

konkurenceschopné 

produkce vepřového 

masa v České republice 

prof. Iva 

Steinhauserová 

MENDELU, 

VÚVL, 

Steinhauser sr.o. 

2015 2018 

NAZV 

Metody pro identifikaci, 

sledovatelnost a 

ověřování autenticity 

potravin a krmiv s 

komponenty živočišného 

původu 

VÚVL, 

Mgr.Králík 

Ing.Gabriela 

Bořilová 
2015 2018 

NAZV 

Nové postupy zjišťování 

stavu chráněných území 

při uplatňované pastvě 

hospodářských zvířat a 

posouzení kvality a 

bezpečnosti masných 

produktů 

Agrovýzkum 

Rapotín sr.o. 

prof. Lenka 

Vorlová 
2015 2018 

NAZV 

Nová virová onemocnění v 

chovech kaprovitých ryb - 

diagnostika a prevence 

Jihočeská 

univerzita v ČB 

doc. Miroslava 

Palíková 
2015 2018 

NAZV 

Zvýšení a zefektivnění 

produkce lososovitých 

ryb v ČR s využitím 

jejich genetické 

identifikace 

Mendlova 

univerzita v Brně 

doc. Miroslava 

Palíková 
2015 2018 

NAZV 

Pícniny s optimalizovaným 

obsahem selenu jako 

krmivo pro zvýšení kvality 

živočišných produktů a 

surovina pro zvýšení 

produkce bioplynu 

Výzkumný ústav 

rostlinné výroby, 

Praha 

doc. Alena 

Pechová 
2015 2018 

NAZV 

Studium obsahu bílkovin a 

tuku ve vepřovém mase a 

masných výrobcích 

Univerzita Tomáše 

Bati ve Zlíně 
dr. Josef Kameník 2015 2018 
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NAZV 

Vývoj metod pro druhovou 

identifikaci populárních 

doplňků stravy chlorella a 

spirulina 

doc. Bohuslava 

Tremlová 
VÚVL 2015 2018 

NAZV 

Nalezení vhodných 

markerů pro stanovení 

strojně odděleného masa v 

masných výrobcích - 

srovnání různých 

metodických přístupů 

dr. Matej Pospiech VÚVL 2015 2018 

NAZV 

Optimalizace proteinové 

výživy monogastrických 

zvířat na bázi odrůd 

semen lupiny bílé 

prof. Pavel Suchý 

VÚŽV, ČZU v 

Praze, ZZN 

Pelhřimov 

2015 2018 

NAZV 

Využití sekundárních 

produktů rakytníku 

řešetlákového ve výživě 

drůbeže 

prof. Eva Straková 
Ing. Martin 

Stromšík 
2015 2018 

GAČR 

Haemogregarina: insight 

into evolution and 

diversity of neglected 

Apicomplexa 

doc. Pavel Široký      

GAČR 

Epidemické plazmidy 

antibiotické rezistence – 

evoluce, plasticita a 

fitness 

dr. Monika 

Dolejská 
  2015 2018 

Norské 

fondy 

The tick-born zoonotic 

pathogens in nither 

distribution limits 

(Norway) and in Central 

Europe 

Mgr. Vojtěch 

Baláž 

projekt nebyl 

přijat, bylo 

napsáno odvolání, 

čekáme na 

vyjádření 

    

 

 

 

PROJEKTY SMLUVNÍHO VÝZKUMU A VÝZKUMU Z JINÝCH ZDROJŮ   

 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie získává prostředky na výzkum také v rámci tzv. 

smluvního výzkumu vykonávaného pro instituce, podniky nebo další subjekty. Výstupem 

smluvního výzkumu jsou zejména zprávy pro zadavatele výzkumu o dosažených výsledcích. 

Do uvedené kategorie můžeme zahrnout projekty: 

 

 Inovační voucher - Ověření účinku přípravků na prodloužení trvanlivosti 

pasterovaných masných výrobků – bakticid. – TRUMF International s.r.o.  

234094/VD242342 – prof. Vorlová, spoluřešitel Mgr. Dušková (113 939 Kč) 

 Hodnocení toxických účinků pesticidu NeemAzal T/S na ryby – Ing. Blahová, bez 

přidělených finančních prostředků 

 Sledování, výzkum a vyhodnocování zdravotního stavu ryb ve vodárenských nádržích 

Povodí řeky Moravy (zadavatel – Povodí Moravy) – prof. Navrátil (39 tis. Kč) 

 Technologické odzkoušení přípravku Hamifos 510/580 (FOSFA, a.s. Břeclav) – Ing. 

Bořilová (30 tis. Kč) 

 Technologické odzkoušení přípravku Hamifos 584 (FOSFA, a.s. Břeclav) – Ing. 

Bořilová (30 tis. Kč) 

 Vyšetření vzorků masa ryb (siven) (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) – 

doc. Buchtová (94 936. Kč) 
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 Analýza vybraných parametrů vajec − Effects of dietary supplementation with 

selenium yeast as compared with other Se sources on egg quality and performance 

parameters and selenium status in laying hens (Probionic, s.r.o. Kuřim - SOCIETE 

INDUSTRIELLE LESAFFRE S.A. division Lesaffre Feed Additives) − Ing. Bořilová 

(157 300 Kč) 

 Identifikace živočišných tkání v surovinách a zpracovaných krmivech metodami 

molekulární genetiky (Partner in Pet Food CZ s.r.o.) − Ing. Bořilová (70 180 Kč) 

 Spolupráce v oblasti nových technologií (RAPS GMBH, Germany) − Ing. Bořilová 

(35 tis. Kč) 

 Molekulárně genetická analýza − druhová identifikace tkání Salmo salar v tepelně 

opracované potravině (MVDr. Šotola s.r.o., Akreditovaná laboratoř na vyšetřování 

potravin č. 1086) − Ing. Bořilová (12 tis. Kč) 

 Sledování zdravotní nezávadnosti a mikrobiologické kvality jatečného provozu 

(Steinhauser, s.r.o.) − Ing. Bořilová (50 tis. Kč) 

 Využití metod molekulární biologie k určení pohlaví u ptáků − Doc. Bártová (15 tis. 

Kč) 

 

Celkem v této kategorii jednotlivé ústavy fakulty získaly finanční prostředky ve výši 577 175 

Kč. 

 

 

PROJEKTY SPECIFICKÉHO VÝZKUMU 

 

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno využívá k vědecké a výzkumné činnosti 

prostředky specifického vysokoškolského výzkumu, které získává na základě ohodnocení 

jejího výkonu podle metodiky výpočtu podílu prostředků na specifický vysokoškolský 

výzkum pro jednotlivé vysoké školy. Tyto prostředky jsou rozdělovány mezi fakulty a je 

z nich realizována vědecká a výzkumná činnost studentů. Z těchto prostředků je podpořena 

vědecká a výzkumná činnost studentů, organizace IGA VFU Brno a organizace studentské 

vědecké konference projektů IGA VFU Brno. Prostředky získávají řešitelé, kteří uspěli v 

grantové soutěži organizované na univerzitě Vnitřní grantovou agenturou univerzity. Po 

ukončení řešení projektů probíhá konference IGA VFU Brno, na které jsou projekty obhájeny. 

Výstupem specifického vysokoškolského výzkumu jsou zejména vědecké a další publikace. 

V roce 2014 bylo v rámci IGA VFU Brno podáno 34 projektů, z nichž 17 bylo 

financováno. Celkem bylo přiděleno 5 313 000 Kč. 

 

IGA  VFU Brno 2014  

 

číslo projektu název řešitel 
přidělená částka 

v tis. Kč 

1/2014/FVHE 

Využití rakytníkových výlisků v dietě 

užitkových nosnic MVDr. Jana Krejcarová 
311 

3/2014/FVHE 

Využití metody RT-PCR při 

vyhodnocení vlivu vybraných léčiv na 

genovou expresi u dania pruhovaného 

(Danio rerio). MVDr. Marta Bartošková 

353 

4/2014/FVHE 

Účinky kyseliny salicylové a 

ciprofloxacinu na ryby se zaměřením na 

vybrané parametry oxidativního stresu MVDr. Dana Živná 

332 

6/2014/FVHE 

Biodiverzita a fylogenetické vztahy 

krevních parazitů u sladkovodních želv 

jihovýchodní a východní Asie MVDr. Nela Dvořáková 

180 
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11/2014/FVHE 

Distribuce a biodiverzita babesií v 

klíštěti obecném (Ixodes ricinus) na jižní 

Moravě MVDr. Markéta Rybářová 

239 

12/2014/FVHE 

Escherichia coli ST131: molekulárně-

biologické srovnání epidemiologicky 

významného, multirezistentního klonu z 

různých zdrojů Mgr. Ivana Jamborová 

383 

13/2014/FVHE 

Rozšíření a diverzita IncX plazmidů 

nesoucích geny rezistence ke klinicky 

významným antibiotikům u 

Enterobacteriaceae  Mgr. Hana Dobiášová 

425 

15/2014/FVHE 

Skrytá hrozba želvích klíšťat? Virus 

krymsko-konžské hemoragické horečky 

v klíšťatech Hyalomma aegyptium. Mgr. Matej Kautman 

268 

17/2014/FVHE 

Epidemiologická příbuznost klinicky 

významných enterokoků rezistentních k 

vankomycinu získaných z nemocnice, z 

čističky odpadních vod a z vodního 

ptactva. Mgr. Veronika Oravcová 

343 

23/2014/FVHE 

Monitoring výskytu vztekliny a reziduí 

těžkých kovů u středoevropských 

netopýrů Mgr. Miroslava Mikšíková 

474 

24/2014/FVHE 

Možnosti terapie nematodózy 

lososovitých ryb chovaných v 

recirkulačním systému dánského typu. Mgr. Zdeňka Soukupová 

340 

25/2014/FVHE 

Kolostrum jako zdroj významných 

biomolekul a jejich dynamika v průběhu 

laktace MVDr. Lucia Hodulová 

363 

27/2014/FVHE 

Průkaz mléčné bílkoviny a karagenanů v 

masných výrobcích MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. 
327 

31/2014/FVHE 

Vliv T-2 toxinu na parametry 

oxidativního stresu u pstruhů duhových 

(Oncorhynchus mykiss) Ing. Josef Vakula 

310 

32/2014/FVHE 

Optimalizace metod pro stanovení 

methylrtuti ve vodním ekosystému Mgr. Zuzana Králová 
233 

33/2014/FVHE 

Efekt platinových kovů na reprodukci 

půdního kroužkovce – roupice druhu 

Enchytraeus crypticus. Mgr. Barbora Němcová 

188 

34/2014/FVHE 

Využití metalothioneinů u ryb jako 

biomarkerů kontaminace vodního 

prostředí RNDr. Milena Bušová, CSc. 

244 

Celkem přidělených 5 313 

 

 

 

 

ZAPOJENÍ FVHE DO STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO 

INSTITUTU CEITEC  

 

FVHE je zapojena do výzkumu CEITEC, který je centrem vědecké excelence 

v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním 

je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti. Jedná se o projekt, který 

patří mezi 7 nejprestižnějších projektů v Evropě. Jeho celková dotace je 5 245 000 000 Kč z 

OP VaVpI. Je realizován v období 2011 – 2015 s pětiletým obdobím udržitelnosti. Podíl VFU 

Brno na projektu je 61 841 873 Kč. 
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Partneři: 

 6 partnerů: MU, VUT v Brně, VFU, MENDELU, Ústav fyziky materiálů AV ČR, 

VÚVeL (Partnerská smlouva) 

 7 výzkumných programů (VFU: Molekulární veterinární medicína), 63 výzkumných 

skupin 

Koordinátorem výzkumného programu na VFU Brno je Prof. Hořín. Na půdě univerzity je 

vytvořeno 6 výzkumných skupin, z nichž na dvou se podílí pracovníci FVHE: 

 RG-7-2 Molekulární bakteriologie (prof. Ivan Literák) 

 RG-7-4 Bezpečnost potravin (prof. Iva Steinhauserová) – skupina je 

zaměřena především na analýzu a prevenci šíření zoonotických patogenů 

v potravinovém řetězci – v roce 2014 byly přiděleny provozní prostředky 

ve výši 246 407 Kč. 

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě špičkové přístroje a podstatnou část vědeckého 

kreditu univerzity. 

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

 

V roce 2014 pokračoval projekt VEGA - Monitorovanie 137Cs v lesnom ekosystéme na 

Slovensku. Vedecká grantová agantúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied 

VEGA 1/0415/13 – prof. Dvořák (spoluřešitel) – (500 EUR). 

V roce 2014 byl podán mezinárodní projekt HORIZONT 2020 s názvem „Practice-led 

innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other 

livestock sector“ prof. Večerkem a doc. Voslářovou (spoluřešitelé). Projektu se účastní 7 

evropských univerzit a FVHE se na něm podílí 3,09%. Projekt byl přijat s dobou řešení 30 

měsíců. 

 

 

ODBORNÉ AKCE POŘÁDANÉ FVHE V ROCE 2014 

 

Odborné konference v roce 2014 Termín Místo konání 

Konference IGA VFU Brno (fakultní) 11.12.2014 VFU Brno 

Závěrečná konference IMA VFU Brno (fakultní) 9.12.2014 VFU Brno 

Závěrečná konference IVA VFU Brno 27.11.2014 VFU Brno 

VII. konference studentské vědecké a odborné činnosti 21.11.2014 VFU Brno 

Hygiena a technologie potravin, XLIV. Lenfeldovy a Höklovy dny 15.-16.10.2014 VFU Brno 

21. mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2014  9.10.2014 VFU Brno 

XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí 28.5.2014 VFU Brno 
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DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM VETERINÁRNÍ HYGIENA A 

EKOLOGIE  
  

Počty studentů DSP FVHE k 22.1.2015 
 

Celkem: 

61 studentů  prezenční forma            + 2 přerušení MD                                                       

                                                                                                                   49  žen    + 2 

                                                                                                                  12 mužů 

 

 

37 studentů kombinovaná forma      + 1  přerušení  MD 

                                                                                                                   19 žen  + 1 

                                                                                                                   18 mužů  

 

98 celkem                                            + 3 přerušení MD 

 

 

 
POČTY STUDENTŮ DSP PODLE JEDNOTLIVÝCH OBORŮ 

 

Obor Počet studentů Forma studia 

Veterinární biochemie,  

chemie a biofyzika 
4 2 prez., 2 komb. 

Veterinární ekologie 19 14 prez, 5 komb. 

Veřejné veterinářství a 

ochrana zvířat 
7 3 prez., 4 komb. 

Výživa, dietetika  

hospodářských zvířat a  

hygiena vegetábilií 

5 1 prez., 4 komb. 

Choroby volně žijících  

zvířat a zvířat  

zoologických zahrad 

17 12 prez., 5 komb. 

Hygiena a technologie  

potravin 
34 

21 prez., 13 komb. + 1 

přer.  

Veterinární toxikologie a  

toxikologie potravin 
12 8 prez., 4 komb. + 2 přer. 
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POČTY ABSOLVENTŮ DSP V ROCE 2014 

 

Obor Počty absolventů 

Veřejné veterinářství a ochrana zvířat 0 

Veterinární biochemie, chemie a 

biofyziky 
1 

Hygiena a technologie potravin 7 

Choroby volně žijících zvířat a zvířat 

zoologických zahrad 
1 

Veterinární ekologie 5 

Veterinární toxikologie 4 

Výživa, dietetika hospodářských zvířat a 

hygiena vegetábilií 
2 

Celkem                                                                                      20 

 

 

 

ZAHRANIČNÍ MOBILITY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

 
V roce 2014 pokračovala FVHE VFU Brno v rozšiřování programu mobilit, a to formou 

účasti v programech zejména ERASMUS+ a CEEPUS. V rámci podpory mobilit studentů 

a učitelů byly uzavírány také krátkodobé smlouvy.  Na FVHE uskutečnilo studijní pobyt či 

stáž 11 studentů a 4 učitelé. Vyjelo 12 studentů (Turecko, Španělsko, Německo, Slovinsko, 

Irsko) a 4 učitelé (Maďarsko, Portugalsko, Slovensko). 

 

FVHE VFU Brno v roce 2014 organizovala také další ročník mezinárodní měsíční letní 

školy zaměřené na hygienu potravin. Školy se zúčastnilo 17 studentů z Polska, Turecka, 

Slovinska, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Španělska, Itálie a Srbska. 

 

V roce 2014 fakulta uvítala skupinu 10 akademických pracovníků a 2 studentů DSP 

z Institutu hygieny potravin z Veterinární fakulty Univerzity v Ankaře. Cílem bylo najít 

společné cíle pro budoucí kooperaci v mezinárodních projektech a vědecko-výzkumné 

činnosti. 

V březnu a květnu se uskutečnila tradiční výměna studentů mezi FVHE a Veterinární 

fakultou v Lipsku. Z obou fakult se výměny zúčastnilo 7 studentů. 

 

Velkou finanční podporu pro zejména studenty DSP přinesla Interní mobilitní agentura 

IMA VFU Brno, která v roce 2014 zahájila svoji činnost a FVHE přidělila částku 1 410 760 

Kč. V roce 2014 bylo v rámci agentury podáno 32 projektů a financováno bylo 23 projektů – 

15 studentů a 8 akademických pracovníků. Finanční prostředky umožnily studentům 
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vycestovat na univerzity v zahraničí (Švédsko, Rakousko, Irsko, Kolumbie, Francie, Itálie, 

USA, Rusko, Kanada, Brazílie, Španělsko a získat další dovednosti a zkušenosti v jejich 

vědecko-výzkumné práci a také navázat či prohloubit spolupráci. 

 

 

Druh mobility Studenti Akademičtí pracovníci 

Erasmus, Erasmus+ 23 8 

Letní škola 17 - 

IMA VFU Brno 15 8 

ostatní 9 10 

Celkem      64 26 

 

 

 

V Brně dne 30.1.2015                                   doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. 


