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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  

 projekty podporované z účelových prostředků státního rozpočtu 

 projekty smluvního výzkumu a výzkumu z jiných zdrojů   

 projekty specifického vysokoškolského výzkumu (IGA) 

 mezinárodní projekty 

 zapojení do středoevropského technologického institutu CEITEC 

 

1.1 INSTITUCIONÁLNÍ VÝZKUM NA FVHE 
 

Fakulta Veterinární hygieny a ekologie (FVHE) Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno (VFU Brno) 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. 

V roce 2017 FVHE získala od MŠMT prostředky institucionálního výzkumu ve výši 23 471 

000 Kč, 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). Tyto prostředky 

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

těchto prostředků k podpoře jejich další vědecké a výzkumné činnosti. 

Výsledky řešení zahraničních grantů, grantů grantových agentur a výsledky získané na 

základě institucionální podpory výzkumným organizacím a specifického vysokoškolského 

výzkumu i dalších projektů byly uplatněny ve formě publikačních výstupů. Podle Metodiky 

Rady vlády pro vědu a výzkum propočítávající body za výstupy vědy, experimentálního 

výzkumu a inovací za posledních 5 let získala FVHE v roce 2017 celkem 9 581,5 bodů. V 
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roce 2017 se zaměstnanci a studenti fakulty podíleli na publikování 90 impaktovaných 

vědeckých pracích. O významnosti začlenění tvůrčí činnosti FVHE v mezinárodním kontextu 

svědčí řada výsledků publikovaných společně se zahraničními pracovišti. 
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1.2 PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE PODPOROVANÉ 

Z ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU 
 

FVHE v roce 2017 realizovala celkem 10 projektů v oblasti grantového výzkumu, kde 

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

projekty GAČR, NAZV a AZV ČR. FVHE v roce 2017 využívala k vědecké a výzkumné 

činnosti prostředky získané z grantových agentur jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel 

grantových projektů. FVHE získala na grantový výzkum v roce 2017 prostředky v celkové výši 

17 882 000 Kč. 

Projekty výzkumu a vývoje podporované z účelových prostředků státního rozpočtu 

řešené v roce 2017 na FVHE: 

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

řešitelka dr. Dolejská, finanční podpora 2 668 tis. Kč 

 GAČR - Fyziologie hibernace netopýrů s ohledem na dopad mnohočetných stresorů – 

řešitel prof. Pikula, finanční podpora 5 317 tis. Kč 

 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, finanční podpora 1 839 tis. Kč 

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

s komponenty živočišného původu – spoluřešitelka ing. Bořilová, finanční podpora 1 277 

tis. Kč 

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

identifikace – spoluřešitelka doc. Palíková, finanční podpora 350 tis. Kč 

 NAZV - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen 

lupiny bílé – řešitel prof. Suchý, finanční podpora 1 622 tis. Kč 

 NAZV - Ochrana chovů českých národních plemen kapra obecného (Cyprinus carpio 

L.) před novými virovými chorobami kaprovitých ryb – spoluřešitelka doc. Palíková, 

finanční podpora 930 tis. Kč 

 AZV ČR - Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů 

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

spoluřešitelka dr. Dolejská, finanční podpora 1 203 tis. Kč 

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

Případ rodů Rickettsia, Anaplasma, Babesia, řešitel prof. Široký, finanční podpora 1 646 

tis. Kč 

 MV - 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, finanční podpora 1 030 tis. Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

SEZNAM PROJEKTŮ PODANÝCH V ROCE 2017 

 V roce 2017 bylo podáno akademickými pracovníky fakulty 17 projektů, zejména 

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

 

Agentura 
Hlavní řešitel, 

název instituce 

Spoluřešitel, 

název instituce  
Název projektu Doba řešení 

OPVVV–

Excelentní 

výzkum 

VÚVeL Brno 

Doc. MVDr. M. 

Palíková, Ph.D., 

FVHE 

Udržitelná produkce zdravých ryb 

v různých akvakulturních 

systémech – PROFISH 

2017-2022 

VES 2018 - 

AZV ČR 

Doc. RNDr., 

M. Dolejská, 

Ph.D., CEITEC 

 

Enterobacteriaceae rezistentní ke 

karbapenemům a kolistinu: 

koncept jednoho zdraví v 

hodnocení humánních a jiných 

zdrojů rizikových mechanizmů 

antimikrobiální rezistence. 

Enterobacteriaceae resistant to 

carbapenems and colistin: One-

Health approach in addressing 

human and non-human sources of 

emerging antimicrobial resistance 

mechanisms 

 

2018-2021 

NAZV 

„ZEMĚ“ 

Mgr. Ing. L. 

Křížová, Ph.D., 

FVHE 

 

Strategie pro efektivní produkci 

kukuřičných siláží pro maximální 

využití produkčního potenciálu 

vysokoprodukčních laktujících 

dojnic s ohledem na zdraví zvířat a 

ekonomiku výroby mléka 

2018 – 2022 

 

NAZV 

„ZEMĚ“ 

Mgr. Ing. L. 

Křížová, Ph.D., 

FVHE 

 

Využití nových biotechnologických 

postupů pro produkci kvalitních a 

hygienicky nezávadných krmiv pro 

maximální využití produkčního 

potenciálu malých přežvýkavců 

s ohledem na zdraví zvířat, kvalitu 

mléka a ekonomiku chovu 

2018 – 2022 

 

NAZV 

MVDr. J. 

Kameník, 

Ph.D., MBA, 

FVHE 

Prof. MVDr. L  

Vorlová, Ph.D., 

FVHE 

VŠCHT Praha, 

VÚVeL, 

Kostelecké 

uzeniny 

Systémy sledování šíření původců 

zoonóz v potravinovém řetězci s 

využitím metod sekvenace nové 

generace 

2018-2022 

NAZV 

„ZEMĚ“ 

Prof. MVDr. L  

Vorlová, Ph.D., 

FVHE 

 

 

VÚVeL 

Metody detekce cizorodých enzymů 

v medu za použití 

multidimenzionálních přístupů 

 

2018-2020 
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GAČR 

Doc. RNDr. O. 

Sychra Ph.D., 

FVHE 

 

Ekologie a hostitelská specifita 

luptoušů rodu Menacanthus 

2018-2020 

GAČR  

Prof. MVDr. P. 

Široký, Ph.D., 

FVHE 

JČU v Českých 

Budějovicích 

Krevní prvoci želv: hrozící 

paraziti, neškodní symbionti, nebo 

něco mezi tím? 

2018-2020 

GAČR 

Doc. RNDr., 

M. Dolejská, 

Ph.D., CEITEC 

 

Multirezistentní vysoce rizikové 

linie Escherichia coli: příběh 

úspěšné souhry mezi 

chromozomem a plazmidem. 

2018-2020 

NAZV 

MVDr. R. 

Dobšíková,  

Ph.D., FVHE 

 

Rozšíření spektra léčivných 

připravků v aquakultuře ČR 

2018-2022 

NAZV Země 

Mgr. Ing. L. 

Křížová, Ph.D., 

FVHE 

Doc.  MVDr.  

Pechová Alena,  

Ph.D., FVHE 

Využití nových biotechnologických 

postupů pro produkci kvalitních a 

hygienicky nezávadných krmiv pro 

maximální využití produkčního 

potenciálu malých přežvýkavců s 

ohledem na zdraví zvířat, kvalitu 

mléka a ekonomiku chovu 

2018-2022 

NAZV Země 

Mgr. Ing. L. 

Křížová, Ph.D., 

FVHE 

Doc.  MVDr.  

Pechová Alena,  

Ph.D., FVHE 

Strategie pro efektivní produkci 

kukuřičných siláží pro maximální 

využití produkčního potenciálu 

vysokoprodukčních laktujících 

dojnic s ohledem na zdraví zvířat a 

ekonomiku výroby mléka 

 

2018-2022 

NAZV Země 

Výzkumný 

ústav 

veterinárního 

lékařství, v.v.i. 

Ing. Gabriela 

Bořilová, Ph.D., 

FVHE, 

Zelinářská unie 

Čech a Moravy, 

z.s. 

Rychlé, komplexní a multiplexní 

metody pro simultánní detekci 

původců alimentárních 

onemocnění v potravinách 

živočišného a rostlinného původu 

2018 - 2022 

NAZV Země VÚVeL Brno . 

Ing. Gabriela 

Bořilová, Ph.D., 

FVHE, 

Rybářství 

Litomyšl, s.r.o.,  

Ústav biologie 

obratlovců, v.v.i., 

Zpracovna ryb 

Šišma, s.r.o.  

Vývoj a zavedení komplexních 

detekčních systémů pro průkaz 

falšování druhové specifity rybích 

mas 

2018 - 2022 

NAZV Země VÚVeL Brno 

Ing. Gabriela 

Bořilová, Ph.D., 

FVHE, VFU Brno 

Steinhauser, s.r.o. 

Metabolomika a proteomika 

steroidních hormonů s výrazným 

anabolickým účinkem na růst 

svalové hmoty a vývoj nových 

analytických metod pro kontrolu 

praktik zneužívání u vybraných 

potravinových 

zvířat a ve vzorcích masa 

pocházejících z dovozu 

2018 - 2022 
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1.3 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. 

Celkem v této kategorii jednotlivé ústavy FVHE získaly v roce 2017 finanční prostředky ve 

výši 2 255 000 Kč. Do uvedené kategorie můžeme zahrnout projekty: 

 

Ústav Název výzkumného úkolu  Název partnera 

/podniku/organizace 

Řešitel Částka v 

Kč 
2350 Nový provoz pro výrobu 

inovovaných masných výrobků 

 

Chovservis, a.s. 

 

Ing. Gabriela 

Bořilová, 

Ph.D. 

 

1 613 000 

2240 

 

Obsah soli v českých masných 

výrobcích 

 

Potravinářská komora ČR 

 

MVDr. Josef 

Kameník, 

Ph.D., MBA 

 

350 000 

2340 

 

Stanovení fyzikálně-chemických 

a mikrobiologických parametrů 

kozího mleziva 

 

Betula Pendula, s.r.o. 

 

Mgr. 

Dušková 

Marta, Ph.D. 

 

292 000 

Celkem: 2 255 000  

 

 

 

 

1.4 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 2017 bylo v rámci IGA VFU Brno podáno na FVHE 37 projektů, z nichž 19 bylo 

financováno. Celkem bylo přiděleno 4 916 927 Kč. 

NAZV Země 

Mendelova 

univerzita v 

Brně 

 

Ing.Alena 

Saláková,Ph.D. 

 

Inovace a reformulace receptur 

masných a pekárenských výrobků 

jako součást prevence civilizačních 

chorob 

2018 - 2022 

NAZV 

Matej 

Pospiech, 

FVHE 

Vodňanská 

drůbež, a.s.  

Petr Komrska 

Posuzování pato-anatomických 

nálezů na jatkách v návaznosti na 

dobré životní podmínky v chovu 

kuřat chovaných na maso 

2018-2021 
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IGA VFU Brno 2017 FVHE: 

Číslo projektu Řešitel Název 
Přidělená 

částka v Kč 

201/2017/FVHE 
Mgr. Veronika Oravcová, 

Ph.D. 

Charakterizace enterokoků rezistentních k 

vankomycinu a jejich epidemiologie v 

České republice 

294 400 

202/2017/FVHE Mgr. Pavla Sehonová 

Vliv vybraných antidepresiv na genovou 

expresi antioxidačních a 

biotransformačních enzymů u embryí 

Danio rerio 

298 724 

203/2017/FVHE MVDr. Hana Čaloudová 

Srovnání vlivu nanočástic stříbra a iontů 

stříbra na embrya dánia pruhovaného 

(Danio rerio) 

295 021 

206/2017/FVHE 
Mgr. Ing. Ludmila 

Křížová, Ph.D. 

Stanovení ruminální degradovatelnosti 

aminokyselin a isoflavonů u dvou různě 

technologicky upravených sojových 

produktů metodou in sacco 

289 445 

207/2017/FVHE MVDr. Vlastimil Šimek 

Začlenění semen lupiny bílé a odlišného 

typu pojidla v dietách odchovávaných 

zakrslých králíků. 

198 697 

212/2017/FVHE 
MVDr. Lenka Necidová, 

Ph.D. 

Sledování mikrobiologické kvality a 

bezpečnosti potravin s ohledem na 

produkci bakteriálních toxinů a použití 

konzervantů 

259 150 

214/2017/FVHE 
Mgr. Bc. Eliška 

Pospíšilová 

Ověřování autenticity a nutriční kvality 

vybraných druhů tuňáků 
246 560 

215/2017/FVHE Ing. Martin Král, PhD. 

Snížení obsahu soli v pekařských 

výrobcích: strategie snižování obsahu 

sodíku a optimalizace technologických 

postupů. 

299 920 

216/2017/FVHE MVDr. Hana Minářová 
Optimalizace testu blastické transformace 

lymfocytů u lososovitých ryb 
286 005 

217/2017/FVHE 
MVDr. Ivana Papežíková, 

Ph.D. 

Vliv zimních zásob na rozvoj infekce 

mikrosporidií Nosema ceranae u včelstev 

včely medonosné (Apis mellifera) 

174 087 

219/2017/FVHE Mgr. Eva Jelínková 

Diagnostika původce proliferativního 

onemocnění ledvin u lososovitých ryb 

pomocí molekulárně biologických metod 

291 778 

222/2017/FVHE Mgr. Daniela Hlávková 
Ekotoxicita nanostříbra pro organismy 

vodních ekosystémů 
218 960 

223/2017/FVHE Mgr. Stanislav Kolenčík 

Taxonomie všenek rodu Myrsidea 

vybraných čeledí volně žijících ptáků 

Latinské Ameriky 

202 630 

225/2017/FVHE Mgr. Iva Kutilová 

Gramnegativní bakterie produkující 

karbapenemázy z krkavcovitých ptáků v 

Severní Americe 

298 632 

226/2017/FVHE Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D. 

Plazmidy nesoucí geny rezistence k 

fluorochinolonům u izolátů enterobakterií 

ze zvířat, člověka a prostředí a role 

antibiotik v jejich šíření 

296 010 

227/2017/FVHE 
RNDr. Monika Dolejská, 

Ph.D. 

Plazmidově kódovaná rezistence k 

fluorochinolonům u aeromonád v českých 

chovech konzumních ryb 

293 273 

228/2017/FVHE 
Mgr. Barbora Havelková, 

Ph.D. 

Studie vlivu dvou vybraných herbicidů 

(atrazinu a terbuthylazinu) a jejich 

metabolitů na vybrané bioindikátory 

161 379 

230/2017/FVHE Mgr. Petr Linhart 
Prevalence a patogenita krevních parazitů 

u evropských netopýrů 
217 810 



 10 

232/2017/FVHE MVDr. Vladimír Piaček 
Možnosti dlouhodobé konzervace 

spermatu dravců 
294 446 

  

 Celkem FVHE přiděleno: 

  

4 916 927 

 

 

1.5 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 

FVHE byla do srpna 2017 zapojena do rámového programu pro výzkum, vývoj a inovace 

Horizon 2020, a to projektem Hennovation (Practice-led innovation supported by science and 

market driven actors in the laying hen and other livestock sector) za koordinace University of 

Bristol (UK). Kromě této univerzity zahrnoval mezinárodní tým 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 farmaceutickou univerzitu Brno (Česká republika). Zaměřením projektu bylo 

posílit potenciál chovatelů, přepravců a zpracovatelů prostřednictvím vytvoření inovačních sítí, 

které budou proaktivně vyhledávat a aplikovat nové myšlenky s cílem zefektivnit postupy v 

chovech nosnic. V rámci projektu bylo uspořádáno několik workshopů na národní i 

mezinárodní úrovni, byly vydány publikace v profesních, odborných i vědeckých časopisech. 

Na Ústavu hygieny a technologie potravin rostlinného původu byl řešen mezinárodní 

projekt s názvem Quality of traditional specialities garanteed in Visegrad Group v International 

Visegrad Funds ve spolupráci s ÚVLF Košice, Zemědělskou univerzitou v Krakowě a 

Veterinární univerzitou v Budapešti. V rámci International Visegrad Funds byl řešen na Ústavu 

biologie a chorob volně žijících zvířat další mezinárodní projekt s názvem Lump Sum related 

to the Visegrad/V4EaP Scholarship. Ústavu ekologie a chorob zvěře, ryb a včel spolupracoval 

v roce 2017 na řešení kanadského výzkumného projektu SARRFO s názvem Identifying 

context-dependent pathogenesis-related genes involved in white-nose syndrome. 

 

Podané zahraniční projekty v roce 2017 

Typ projektu: Název projektu: Řešitelé: 

HORIZONT 2020 

Research Executive 

Agency (REA)  

Hennovation 

Prof. MVDr. Vladimír 

Večerek, CSc., MBA 

Doc. Ing. Eva Voslářová, 

Ph.D. 

International Visegrad 

Funds  

 

Quality of traditional 

specialities garanteed in 

Visegrad Group 

MVDr.  Matej Pospiech, 

Ph.D. 

International Visegrad 

Funds  

 

Lump Sum related to the 

Visegrad/V4EaP 

Scholarship 

Mgr. Stanislav Kolenčík  
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1.6 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).  

Akademičtí pracovníci FVHE se účastní výzkumných aktivit v rámci CEITEC, který 

vstoupil v roce 2017 do období druhého roku udržitelnosti. 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. MVDr. Ivan Literák, CSc.) 

 RG-7-4 Bezpečnost potravin (prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.) – 

skupina je zaměřena především na analýzu a prevenci šíření zoonotických 

patogenů v potravinovém řetězci 

 

2 ODBORNÉ AKCE POŘÁDANÉ FVHE 
 

FVHE je každoročně místem setkání akademických a vědeckých pracovníků a dalších expertů 

z vědecké, výzkumné a aplikační sféry na vědeckých konferencích, které sama pořádá. V roce 

2017 bylo uspořádáno celkem 6 vědeckých konferencí: 

 

Odborné konference  Termín Místo konání 

XII. Kábrtovy dietetické dny 20. 4. 2017 
Brno, Hotel 

Avanti 

XIX. Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí 24. 5. 2017 VFU Brno 

LUPINA 2017 26. 7. 2017 
Kunín u 

Nového Jičína 

24. konference Ochrana zvířat a welfare 2017 4. 10. 2017 VFU Brno 

Hygiena a technologie potravin, XLVII. Lenfeldovy a Höklovy dny 18. - 19. 10. 

2017 
VFU Brno 

X. konference studentské vědecké a odborné činnosti z oblasti "Veterinární 

hygiena, veterinární ekologie, bezpečnost a kvalita potravin" 
 24. 11. 2017 VFU Brno 
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3 ZAHRANIČNÍ MOBILITY STUDENTŮ A AKADEMICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

 
V roce 2017 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 10 studentů FVHE. Naopak VFU 

Brno přijala 7 studentů ze zahraničí. Dále bylo vysláno 7 akademických pracovníků a byli 

přijati 4 akademičtí pracovníci. 

V rámci programu CEEPUS v roce 2017 FVHE přijalo 3 studenty z Chorvatska, kteří se 

zúčastnili Letní školy hygieny potravin.  

 

FVHE VFU Brno v roce 2017 organizovala také další ročník mezinárodní měsíční letní 

školy zaměřené na hygienu potravin (10. 7.- 4. 8. 2017, Letní škola Hygiena potravin "Food 

Hygiene", které se zúčastnilo 12 studentů z Řecka, Chorvatska, Rumunska, Polska). Čtrnácti 

dnů letní školy se zúčastnilo také 5 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. v roce 2017 byla FVHE přidělena částka 1 019 445 Kč. 

V roce 2017 bylo v rámci agentury podáno 14 projektů, 14 z nich bylo řešeno. Finanční 

prostředky umožnily studentům vycestovat na univerzity a na další výzkumná pracoviště 

například ve Velké Británii, Rakousku, USA, Švédsku, Dánsku a Indonésii a získat další 

dovednosti a zkušenosti v jejich vědecko-výzkumné práci a také navázat či prohloubit 

spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne  8. 6. 2018                                              MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. 

Proděkan FVHE pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 


