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1. 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 a výzkum z jiných zdrojů, 

  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 a 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 průkaznost 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 2016 FVHE získala od 

MŠMT prostředky institucionálního výzkumu ve výši 23 898 000 Kč (+ dotace CEITEC 430 

tis. Kč). 

 

 

PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE PODPOROVANÉ Z ÚČELOVÝCH 

PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU 

 

FVHE v roce 2016 realizovala celkem 10 projektů v oblasti grantového výzkumu, kde 

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

projekty NAZV a AZV ČR.  
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 NAZV - Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní 

nezávadnosti syrového mléka krav, ovcí a koz – řešitelka prof. Vorlová, projekt 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 

– řešitelka doc. Palíková, projekt končí v roce 2016  

 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 – řešitelka prof. Steinhauserová, projekt končí v 

roce 2018  

 NAZV - Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a 

krmiv s komponenty živočišného původu – spoluřešitelka ing. Bořilová, projekt končí v 

roce 2018  

 NAZV - Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich 

genetické identifikace – spoluřešitelka doc. Palíková, projekt končí v roce 2018  

 NAZV - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen 

lupiny bílé – řešitel prof. Suchý, projekt končí v roce 2018  

 GAČR - Epidemické plazmidy antibiotické rezistence – evoluce, plasticita a fitness – 

řešitelka dr. Dolejská, projekt končí v roce 2018  

 Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní výzkum České Republiky (BV III/1 – VS): 

Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných 

z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat, spoluřešitelka ing. Bořilová, projekt 

končí v roce 2020 

 AZV ČR - Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů 

Enterobacteriacea a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje, 

spoluřešitelka dr. Dolejská, projekt končí v roce 2018 

 AZV ČR - Skrytá hrozba přírodních ohnisek přehlížených, klíšťaty přenosných infekcí. 

Případ rodů Rickettsia, Anaplasma, Babesia, řešitel doc. Široký, projekt končí v roce 

2019 

 

 
Agentura Řešitel Finanční podpora (tis. Kč) 

NAZV prof. Vorlová 968 

NAZV doc. Palíková 292 

NAZV prof. Steinhauserová 956 

NAZV ing. Bořilová 1 383 

NAZV doc. Palíková  222 

NAZV prof. Suchý 1 219 

GAČR dr. Dolejská 2 668 

MV ing. Bořilová 1 032 

AZV ČR dr. Dolejská 1 203 

AZV ČR Doc. Široký 1 231 

Celkem  11 174 
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SEZNAM PROJEKTŮ PODANÝCH V ROCE 2016 

 

 V roce 2016 bylo podáno akademickými pracovníky fakulty 12 projektů, zejména 

projekty typu GAČR a NAZV (modře vyznačené projekty byly přijaty). 

 

Agentura řešitel spoluřešitel Název Doba řešení  

NAZV 

Země 

Dr. 

Kameník, 

FVHE 

Mendelova 

univerzita v Brně 

Proces balení jako faktor zvýšení 

hodnoty potravin určených k přímé 

spotřebě v ČR 

2017-2025 

NAZV 

Země 

VŠCHT 

Praha 

Dr. Kameník, 

FVHE 

Novými potravinami proti civilizačním 

chorobám 

2017-2025 

NAZV 

Země 

Mendelova 

univerzita 

v Brně 

Dr. Kameník, 

FVHE 

Úprava receptur a technologie výroby s 

ohledem na snížení nebo náhradu obsahu 

chloridu sodného u masných a 

pekárenských výrobků 

2017-2025 

NAZV 

Země 

Fakulta 

rybářství a 

ochrany vod 

Jihočeské 

univerzity v 

Českých 

Budějovicíc

h 

Doc. Palíková, 

FVHE 

Ochrana chovů českých národních 

plemen kapra obecného (Cyprinus 

Carpio L.) před novými virovými 

chorobami kaprovitých ryb 

2017-2021 

NAZV 

Země 
ČZU v Praze Doc. Bártová 

Volně žijící zvěř jako zdroj parazitárních 

nákaz pro hospodářská zvířata 

2017-2025 

Min.zdrav

otnictvi 

ČR 

UPOL 

Olomouc 

Prof. Literák, 

FVHE 

Epidemiologie vankomycin-rezistentních 

enterokoků v České republice: One 

Health koncept 

2017-2020 

GAČR 
Doc. Široký, 

FVHE 

Dr.Kvičerová, 

JČU ČB 

Krevní prvoci želv: hrozící paraziti, 

neškodní symbionti nebo něco mezi tím? 

2017-2019 

GAČR 
Doc. Sychra, 

FVHE 
ne 

Ekologie a hostitelská specifita luptoušů 

rodu Menacanthus 

2017-2019 

GAČR Prof. Pikula 

Ústav biologie 

obratlovců AV 

ČR, 

Mikrobiologický 

ústav AV ČR 

Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem 

na dopad mnohočetných stresorů 

2017-2019 

GAČR Prof. Pikula 

Ústav biologie 

obratlovců AV 

ČR, 

Mikrobiologický 

ústav AV ČR 

Netopýři jako rezervoár vztekliny 2017-2019 

MŠMT 

Matej 

Pospiech, 

FVHE 

Human 

Agricultural 

University 

Zvýšení kvality řepkového oleje 

pocházejícího z Číny a České republiky 

2017-2018 

OP VVV–

Excelentní 

výzkum 

VÚVeL 

Brno 

Doc. Palíková, 

FVHE 

Udržitelná produkce zdravých ryb v 

různých akvakulturních systémech – 

PROFISH 

2017-2022 
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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: 

 

ústav Název výzkumného úkolu 

(smluvního výzkumu) 

v roce 2016 

Název partnera 

/podniku/organizace 

řešitel Částka 

(Kč) 

2190 Smlouva o spolupráci při sledování 

zdravotního stavu ryb v rybnících 

Rybářství Hodonín 

Rybářství Hodonín Doc. MVDr. 

Miroslava 

Palíková 

Ph.D. 

30 000 

2190 Smlouva o spolupráci při sledování 

zdravotního stavu ryb ve 

pstruhových revírech Moravského 

rybářského svazu 

Moravský rybářský svaz 

Brno o.s. 

Doc. MVDr. 

Miroslava 

Palíková 

Ph.D. 

25 000 

2190 Smlouva s spolupráci při sledování 

zdravotního stavu ryb ve 

vodárenských nádržích a 

rybochovných objektech Povodí 

Moravy, S.p. 

Povodní Moravy, s.p. Prof. MVDr. 

Stanislav 

Navrátil, 

CSc.  

35.000 

2210 Laboratorní analýzu vzorků 

jablečných moštů  

 

 

 ZO ČSOP Veronica 

 

 Ing. Martina 

Ošťádalová, 

Ph.D. 

 

 Ing. Mgr. 

Bohdana 

Janštová, 

Ph.D. 

16 000 

2350 Vliv různých doplňků selenu na 

užitkovost, zdravotní stav, stav 

zásobení organismu selenem a 

kvalitu masa u brojlerových kuřat 

Probionic, s.r.o. Kuřim Ing. Gabriela 

Bořilová, 

Ph.D. 

129 010 

2350 Mikrobiologické analýzy vzorků Steinhauser Tišnov Ing. Gabriela 

Bořilová, 

Ph.D. 

37 000 

2350 Laboratorní zpracování a analýza 

trávicího traktu a reprodukčních 

orgánů volně žijící zvěře 

Mendelova univerzita 

v Brně 

Ing. Gabriela 

Bořilová, 

Ph.D. 

122 314,05  

2350 Provedení mikrobiologických 

analýz tepelně neopracovaných 

masných výrobků 

Raps-CZ, s.r.o. Ing. Gabriela 

Bořilová, 

Ph.D. 

7 500 

2350 Výroba tepelně neopracovaných a 

trvanlivých fermentovaných 

masných výrobků 

VúVel, v.v.i., Brno Ing. Gabriela 

Bořilová, 

Ph.D. 

24 172 

2340 Stanovení fyzikálně-chemických a 

mikrobiologických parametrů 

kozího mleziva. 

BETULA PENDULA, s.r.o. 

Zahradní 400/1 

 

Mgr. 

Dušková 

Marta, Ph.D. 

171 000 

2007 Provádění vzdělávací, vědecko-

výzkumné a propagační činnosti v 

oblasti veterinární hygieny a 

ekologie.  

Potravinářská komora ČR Dr. Kameník, 

Ph.D. 

350 000  

Celkem    946 996,05  

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

946 996,05 Kč. 
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PODPORA STŘEDOŠKOLSKÉ ODBORNÉ ČINNOSTI  

  V roce 2016 fakulta realizovala následující projekty: 

 

Téma Školitel Pracoviště 

Přidělené 

finanční 

prostředky 

(Kč) 
Sledování mikrobiologické kvality mléka 

z mléčných automatů 

Dr. 

Necidová 

Ústav hygieny a 

technologie 

mléka 

11 000 

Antidepresiva – jak hektický životní styl ovlivňuje 

organismy vodního prostředí? 

Mgr. 

Sehonová 

Ústav veřejného 

a soudního 

veterinárního 

lékařství 

0 

Růst enterotoxigenních kmenů Bacillus cereus 

v kojeneckém mléce 

Dr. 

Bursová 

Ústav hygieny a 

technologie 

mléka 

17 000 

Trvanlivost olivového oleje přechovávaného za 

různých podmínek skladování a jeho antioxidační 

potenciál 

MSc. 

Dordevič 

Ústav hygieny a 

technologie 

masa 

25 000 

Celkem   53 000 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 2016 bylo v rámci IGA VFU Brno podáno 31 projektů, z nichž 21 bylo 

financováno. Celkem bylo přiděleno 5 013 000 Kč. 

 

 

IGA  VFU Brno 2016  

 

číslo projektu Název Řešitel 

přidělená 

částka 

v Kč 

201/2016/FVHE 

Použití různých přípravků 

nahrazujících kuchyňskou sůl na 

senzorické vlastnosti sushi a obsah 

sodíku 

Đorđević Đ. 171 833 

202/2016/FVHE 
Identifikace Helicobacter spp. S 

využitím metody sekvenování 
Jurčeková A. 167 727 

203/2016/FVHE Stanovení nutričně významných Navrátilová P. 299 920 
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látek v kobylím mléce 

205/2016/FVHE 

Rezidua antidepresiv v 

povrchových vodách - vliv na raná 

vývojová stádia ryb 

Sehonová P. 293 940 

206/2016/FVHE 

Stanovení diverzity Listeria 

monocytogenes v potravinovém 

řetězci v České republice 

Tomaštíková Z. 264 040 

207/2016/FVHE 

Vliv solné koupele na vybrané 

ukazatele pstruha duhového při 

léčbě protiferativního onemocnění 

ledvin 

Enevová V. 282 992 

208/2016/FVHE 

Vliv balení na vybrané parametry 

čerstvosti masa kuřecích brojlerů z 

bio chovů 

Abdullah F.A.A. 188 830 

210/2016/FVHE 

Hodnocení exotického a 

tuzemského ovoce českého trhu z 

pohledu kvality, antioxidační 

aktivity a fází zralosti 

Pokorná J. 299 690 

213/2016/FVHE 

Zajištění bezpečnosti a údržnosti 

vybraných potravin s pohledem na 

produkci bakteriálních toxinů 

Necidová L. 289 915 

214/2016/FVHE 

Vliv porušení medu sacharidovými 

sirupy na jeho jakost a zdravotní 

nezávadnost 

Zábrodská B. 192 533 

215/2016/FVHE 

Molekulární taxonomie všenek 

(Phthiraptera) ptáků Latinské 

Ameriky 

Kolenčík S. 176 180 

219/2016/FVHE 

Antibiotická rezistence ichtyo-

patogenních kmenů aeromonád v 

kaprovém rybníkářství 

Jelínková E. 262 269 

220/2016/FVHE 

Vliv probiotik na míru oxidativního 

stresu u pstruha duhového po 

infekci bakterií Aeromonas 

salmonicida 

Jánová K. 170 591 

221/2016/FVHE 
Endoparazitární infekce u 

středoevropských netopýrů 
Linhart P. 297 160 

222/2016/FVHE 

Citlivost spor mikrosporidie 

Nosema ceranae k dezinfekčním 

činidlům 

Papežíková I. 175 640 

224/2016/FVHE 

Nejvýznamnější nákazy 

obojživelníků ve volné přírodě a v 

záchranných chovech 

Baláž V. 297 114 

225/2016/FVHE 

Srovnání chemických parametrů 

masa a orgánů divokých prasat ve 

vybraných lokalitách České 

republiky 

Tesařová S. 223 882 

226/2016/FVHE 

In vitro buněčný model pro 

hodnocení účinku léčiv na vybrané 

druhy zvěře 

Kováčová V. 296 815 

228/2016/FVHE 

Zdravotní problematika starších 

koček v útulcích s ohledem na 

jejich potřeby 

Kovaříková S. 169 774 

229/2016/FVHE Vliv zpracovatelských technologií Pospíšilová E. 202 700 

230/2016/FVHE Posouzení zdravotního stavu dravců Banďouchová H. 289 455 
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a sov v záchranných centrech: 

biochemická, hematologická a 

paraz. Studie 

Celkem přidělených 5 013 000 

 

 

 

ZAPOJENÍ FVHE DO STŘEDOEVROPSKÉHO TECHNOLOGICKÉHO 

INSTITUTU CEITEC  

 

FVHE byla do roku 2015 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. Byl realizován v období 

2011 – 2015 s pětiletým obdobím udržitelnosti. Podíl VFU Brno na projektu byl 61 841 873 

Kč. 
Činnost CEITEC vstoupila v roce 2016 do období prvního roku udržitelnosti (2016 -

2020). Ve dnech 17.–19.10.2016 se uskutečnilo hodnocení činnosti konsorcia CEITEC, které 

provedli zahraniční členové International Scientific Advisory Board (ISAB). Předmětem 

hodnocení byla také činnost CEITEC VFU Brno za uplynulý kalendářní rok. Výsledkem bylo 

velmi pozitivní hodnocení z hlediska kvality získaných výsledků i celkového přístupu 

k programu udržitelnosti včetně výborných parametrů dosažených v kapitole smluvního 

výzkumu. Z obecného hlediska bylo komisí ISAB doporučeno více zviditelnit CEITEC uvnitř 

univerzity, zejména ve smyslu zřízení kanceláře (sekretariátu) CEITEC VFU Brno. V roce 

2016 došlo k plnému obnovení činnosti a struktury CEITEC VFU Brno a naplnění všech 

plánovaných monitorovacích indikátorů udržitelnosti CEITEC a NPU II pro rok 2016. 

Pozitivní hodnocení ze strany komise ISAB potvrdilo dosaženou kvalitu organizace i 

výzkumu. 

 

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 

Zapojení FVHE do projektu přináší univerzitě podstatnou část vědeckého kreditu univerzity. 
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MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

 

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. Vladimírem Večerkem a doc. Evou Voslářovou (spoluřešitelé). Na 

řešení projektu se od 1. ledna 2015 podílí mezinárodní tým složený ze sedmi partnerských 

institucí z pěti států EU: University of Bristol, Velká Británie, University of Exeter, Velká 

Británie, ADAS UK Ltd, Velká Británie, Swedish University of Agricultural Sciences, 

Švédsko, Universitat Autònoma de Barcelona, Španělsko, Wageningen University and 

Research centre, Nizozemí a prostřednictvím Ústavu ochrany zvířat, welfare a etologie také 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR. Projekt HENNOVATION má za cíl 

demonstrovat potenciál inovací určovaných chovateli, přepravci a zpracovateli. Toho bude 

dosaženo prostřednictvím vytvoření inovačních sítí (vedených chovateli nebo 

přepravci/zpracovateli), které budou proaktivně vyhledávat a aplikovat nové myšlenky s 

cílem zefektivnit zemědělské postupy a podniky a posílit jejich udržitelnost. Tyto sítě budou 

spolupracovat s veterinárními lékaři, zemědělskými poradci a vědci, zpracovateli vajec, 

konzumenty a těmi, kteří odpovídají za certifikaci produktů. Hlavním cílem těchto sítí je 

vytvářet a šířit technické inovace založené na praxi, jakož i na ekonomických a vědeckých 

poznatcích, za účelem zvýšení udržitelnosti odvětví chovu nosnic. Na základě výsledků 

projektu vzniknou doporučení, jak nejlépe využít inovační sítě při aplikaci těchto postupů v 

celoevropském měřítku. Výsledky projektu HENNOVATION by měly inspirovat také další 

odvětví chovu hospodářských zvířat a napojit se na koncept Evropských inovačních 

partnerství v oblasti zemědělství, tj. společné platformy pro partnerství a spolupráci při řešení 

klíčových úkolů v oblastech, která jsou zásadní pro hospodářský růst Evropy.  

 

V roce 2015 byl podán projekt mezinárodní projekt řešitele MVDr. Mateje Pospiecha, 

Ph.D. v International Visegrad Funds ve spolupráci s ÚVLF Košice a Zemědělskou 

univerzitou v Krakowě. Projekt má název Quality of traditional specialities garanteed in 

Visegrad Group a poběží do roku 2020. 

 

Podané zahraniční projekty v roce 2016 

Mobility ČR-

ČLR 
Dr. Pospiech  

Zvýšení kvality řepkového 

oleje pocházejícího z Číny a 

České republiky 

2017-2018 270 tisíc na 

projekt ? 

březen 

SoMoPro Prof. Pikula  

Development of computer 

processed video imaging 

system (Flukinator) for in 

vitro testing of drugs 

against trematodes 

2017-2020 začátek 2017, 

jednání 

s partnerem,  
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ODBORNÉ AKCE POŘÁDANÉ FVHE V ROCE 2016 

 

Odborné konference  Termín Místo konání 

XVIII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní 

účastí 
25.5.2016 VFU Brno 

23. mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare 2016 6.10.2016 VFU Brno 

Hygiena a technologie potravin, XLVI. Lenfeldovy a Höklovy dny 19.-20.10.2016 VFU Brno 

IX. konference studentské vědecké a odborné činnosti 25.11.2016 VFU Brno 

Konference IGA VFU Brno (fakultní) 15.12.2016 VFU Brno 

IMA závěrečná konference 14.12.2016 VFU Brno 

IVA závěrečná konference 1.12.2016 VFU Brno 

 

V rámci mezinárodního projektu Quality of traditional specialities garanteed in 

Visegrad Group proběhly v říjnu a prosinci dvě mezinárodní konference zaměřené na kvalitu 

zaručeně tradičních masných výrobků s více než 60 účastníky. 

Dále byly na fakultě realizovány placené kurzy v rámci smlouvy s Potravinářskou 

komorou zaměřené na zaměstnance aplikační sféry s celkovým počtem 30 účastníků. 

 

 

2. ZAHRANIČNÍ MOBILITY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

 
V roce 2016 pokračovala FVHE VFU Brno v rozšiřování programu mobilit, a to formou 

účasti v programech zejména ERASMUS+ a CEEPUS. Výměny studentů a akademických 

pracovníků byly realizovány na základě bilaterálních dohod. V rámci podpory mobilit 

studentů a učitelů byly uzavírány také krátkodobé smlouvy.   

V rámci mobilitního programu Erasmus+ bylo vysláno 5 studentů FVHE..  Naopak VFU 

Brno přijala 11 studentů ze zahraničí (Španělsko, Slovensko, Polsko). Dále bylo vysláno 5 

akademických pracovníků (Bulharsko, Slovensko) a byli přijati 2 akademičtí pracovníci 

(Bulharsko, Slovensko).  

V rámci programu CEEPUS v roce 2016 FVHE přijalo 2 studenty z Chorvatska, kteří se 

zúčastnili Letní školy hygieny potravin.  

 

FVHE VFU Brno v roce 2016 organizovala také další ročník mezinárodní měsíční letní 

školy zaměřené na hygienu potravin. Kurzu se zúčastnilo 13 studentů z Řecka, Chorvatska, 

Rumunska, Polska). Čtrnácti dnů letní školy se zúčastnilo také 6 studentů z Turecka v rámci 

výměnného pobytu s Veterinární fakultou Univerzity v Istanbulu.  

 

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

fakultou v Lipsku. Z obou fakult se týdenní 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 v roce 2016 byla FVHE přidělena 

částka 1 019 000 Kč. V roce 2016 bylo v rámci agentury podáno 21 projektů, 17 z nich bylo 

řešeno. Finanční prostředky umožnily studentům vycestovat na univerzity a na další 

výzkumná pracoviště například ve Velké Británii, Rakousku, Vietnamu, Dánsku, Itálii a 
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získat další dovednosti a zkušenosti v jejich vědecko-výzkumné práci a také navázat či 

prohloubit spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne  30.6.2017                                                doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. 


