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Jedinečnost
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE) je společně s Fakultou veterinárního 
lékařství a Farmaceutickou fakultou součástí Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie je jedinou fakultou v ČR, poskytující 
komplexní vzdělání se zaměřením na veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin. 

Tradice
Historie fakulty a celé univerzity je spjata se vznikem Vysoké školy zvěrolékařské v Brně 
v roce 1918. Základem pro pozdější vznik Fakulty veterinární hygieny a ekologie bylo 
zřízení samostatného oboru Veterinární lékařství – hygiena potravin. 

Kvalita
Kvalita vzdělávání je na fakultě prověřována na národní i mezinárodní úrovni. Národní 
posouzení se uskutečňuje Akreditační komisí MŠMT ČR. Na základě splnění požadavků 
a kritérií pro toto hodnocení byl poslední závěr akreditační komise pozitivní. V rámci 
mezinárodního hodnocení je FVHE uvedena na prestižním seznamu pozitivně posouzených 
veterinárních fakult a univerzit, které sestavuje Evropská asociace veterinárních fakult 
a univerzit. 
Vzdělávání na fakultě je uznáno v rámci Evropské unie směrnicí č. 2005/36/EC, 
o uznávání odborných kvalifi kací, která stanovuje podmínky pro dosažení vzdělávání pro 
výkon povolání, pro něž se vyžaduje z pohledu veřejného zájmu zajištění určené úrovně 
vzdělání.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie se nachází v městě Brně, v krásném areálu 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V současné době studuje na fakultě téměř 950 
studentů.
Fakulta poskytuje studentům výuku i na fakultních jatkách a výukovém centru 
v potravinářském závodě a ve vlastních technologických dílnách.



Studium
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OSOBNÍ PŘÍSTUP
Tradičně je fakultou realizován vstřícný a osobní přístup ke studentovi.

AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
FVHE umožňuje studium bakalářské, navazující magisterské, magisterské, 
doktorské i celoživotní vzdělávání.

Bakalářské studium – Bc.
Studium se uskutečňuje v rámci bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost 
a kvalita potravin. Studium je tříleté a je realizováno ve formě prezenční i kombinované. 
Absolventi získávají titul „Bc“. („bakalář“).

Navazující magisterské studium – Mgr.
Studium se uskutečňuje v rámci navazujícího magisterského studijního programu v oboru 
Bezpečnost a kvalita potravin. Studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin na úrovni 
bakalářské a navazující magisterské je zaměřeno na hygienu a technologii potravin, 
laboratorní analýzu potravin, ekologické aspekty potravin, právní předpisy a dozor 
v oblasti potravin živočišného i rostlinného původu, zejména masa a masných výrobků, 
mléka a mléčných výrobků, drůbeže, vajec, tuků, ryb, mrazírenských výrobků, medu, 
obilovin, olejnin, okopanin, ovoce, zeleniny, sladidel, ochucovadel, čaje, kávy a nápojů. 
Standardní doba studia je dva roky, které navazují na tříleté bakalářské studium. Forma 
studia je prezenční. Absolventi získávají titul „Mgr.“ („magistr“). 

Magisterské studium – MVDr.
Studium se uskutečňuje v rámci magisterského studijního programu v oboru Veterinární 
hygiena a ekologie. Forma studia je prezenční a zahrnuje celé spektrum veterinární 
medicíny se zaměřením na veterinární medicínu potravinových zvířat, zejména skotu, 
prasat a drůbeže, na produkci potravin živočišného původu, hygienickou a zdravotní 
nezávadnost potravin a dozor nad nezávadností těchto potravin a veterinární ekologii. 
Studium je šestileté a absolventi získávají titul „MVDr.“ („doktor veterinární medicíny“). 
Tento program fakulty je uskutečňován i v anglickém jazyce. 
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Doktorské studium – Ph.D.
Studium se uskutečňuje v rámci doktorského studijního programu Veterinární hygiena 
a ekologie. Studium je čtyřleté, je realizováno ve formě prezenční i kombinované. 
Jeho absolventi získají titul „Ph.D.“ („doktor“). Program má 7 oborů vyučovaných v jazyce 
českém a 7 oborů vyučovaných v jazyce anglickém:
• Hygiena a technologie potravin (Food Hygiene and Processing Technology)
• Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií (Nutrition and Dietetics 

of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin)
• Veterinární ekologie (Veterinary Ecology)
• Veterinární biochemie, chemie a biofyzika (Veterinary Biochemistry, Chemistry 

and Biophysics)
• Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (Diseases of Wild and ZOO

Animals)
• Veterinární toxikologie a toxikologie potravin (Veterinary Toxicology and Toxicology

of Foodstuff)
• Veřejné veterinářství a ochrana zvířat (Veterinary Public Health and Animal Protection)

Celoživotního vzdělávání
Studium se uskutečňuje v rámci studijního programu univerzity třetího věku v oblasti 
Člověk a zdravé potraviny. Standardní doba studia je dva roky. Celoživotní vzdělávání se 
uskutečňuje dále také v rámci studijních programů orientovaných na výkon povolání nebo 
zájmově. 



Uplatnění
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Podmínky přijetí
Uchazeči o studium v bakalářském a magisterském studijním programu musí úspěšně 
zvládnout maturitní zkoušku. Pořadí uchazečů se stanoví na základě dosaženého počtu 
bodů, hodnotícím kritériem je také průměr z vysvědčení za jednotlivé ročníky studia 
na střední škole a doložené aktivity související se zvoleným oborem studia nad rámec 
rozsahu středoškolského studia. Uchazeči mají možnost se zúčastnit přípravného kurzu 
středoškolské biologie a chemie.
Uchazeči o studium v navazujícím studijním programu musí doložit získání titulu 
Bc. a úspěšně zvládnout přijímací test z oblasti bezpečnosti a kvality potravin, resp. hygieny, 
technologie a ekologie potravin.

Ubytování studentů
Fakulta pečuje o zajištění ubytování studentům ze vzdálenějších míst na kolejích. Univerzita 
má vlastní Kaunicovy studentské koleje. Pokoje jsou standardně vybaveny, mají připojení 
na internet a v budově kolejí je studentský klub umožňující studentský společenský život.

Studijní a informační středisko
Studijní a informační středisko se nachází v areálu univerzity a zajišťuje přístup studentům 
a zaměstnancům fakulty k tištěným a elektronickým informačním zdrojům. Studenti 
mohou využít studovnu a počítačovou učebnu střediska. Byla vytvořena bohatě zásobená 
knihovna zaměřená na veterinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii a bezpečnost 
a kvalitu potravin. Středisko spravuje přístup ke světovým literárním databázím, 
které jsou nezbytné pro vzdělávání a výzkum fakulty. Fakulta nabízí studentům i vlastní 
počítačové cvičebny.

Školní zemědělský podnik
Školní zemědělský podnik se nachází v Novém Jičíně, Nových Dvorech u Brna a Jinačovicích 
u Brna. Jeho činnost je zaměřena na pěstování zemědělských plodin a živočišnou výrobu 
zejména skot, prasata a chov koní. Součástí školního podniku je také obora s chovem 
daňků, bažantnice s odchovem bažantů a další pernaté zvěře a honitba převážně se srnčí 
zvěří. Školní zemědělský podnik vytváří zázemí pro praktickou výuku studentů.

Zahraniční pobyty studentů
Fakulta podporuje výměnné pobyty studentů i učitelů v rámci mezinárodních projektů 
Sokrates, Erasmus, Life Long Learning, nebo na základě dvoustranných smluv, případně 
formou freemovers v řadě zemí světa, včetně USA. Program studentských mobilit podporuje 
aktivní členství univerzity v organizacích Evropy, které ovlivňují veterinární vzdělávání 
(EUA – Evropská asociace univerzit, EUCEN – Evropská síť univerzit pro celoživotní 
vzdělávání, EAEVE – Evropská asociace veterinárních fakult a univerzit, VETNEST – 
Středoevropská asociace veterinárních fakult, FVE – Federaci veterinárních lékařů Evropy, 
UEVH – Unie veterinárních hygieniků Evropy.

Magisterský studijní program
O ABSOLVENTY FAKULTY JE ZÁJEM V ZAHRANIČÍ – Anglie, Holandsko a další! 
• státní veterinární správa, zemědělská a potravinářská inspekce (dozorová činnost) 
• potravinářský průmysl (hygiena, technologie a zdravotní nezávadnost potravin) 
• asanační ústavy 
• soukromá veterinární praxe
• výzkumné ústavy a laboratoře 
• akademická kariéra

Bakalářský a navazující magisterský program
• potravinářský průmysl na úrovni řídících pracovníků
• laboratoře pro analýzu potravin na úrovni laboratorních a řídících pracovníků
• státní správa (technici v oblasti kontroly chovu zvířat, kontroly výroby, distribuce 

a prodeje potravin) 
• Mgr.- akademická kariéra 



Věda
a výzkum 
Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost fakulty je soustředěna do řešení výzkumných 
záměrů, grantů, projektů a institucionálního výzkumu, který je orientován zejména do 
oblasti zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu, 
případně i vegetábilií, veterinární ekologie, a dále do oblasti výroby, distribuce a prodeje 
potravin živočišného i rostlinného původu. 
Fakulta je zapojena taktéž do řešení projektů EU.
Zapojení studentů do vědeckovýzkumné činnosti se děje na několika úrovních, zejména 
zpracováváním závěrečných prací - bakalářských, diplomových a disertačních a na jednot-
livých ústavech fakulty na pozicích studentských vědeckých sil (honorováno stipendiem). 
FVHE je organizátorkou řady mezinárodních odborných konferencí jako je konference 
o hygieně a technologii potravin Lenfeldovy a Höklovy dny, Konference mladých 
vědeckých pracovníků, Konference studentské vědecké a odborné činnosti, Konference 
Ochrana zvířat a welfare a v dvouletých intervalech konference Kábrtovy dietetické dny 
a konference Lupina.
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Fakulta vytváří prostor pro řadu studentských aktivit. 
V areálu univerzity byl založen kynologický klub, který sdružuje řadu studentů. 
V areálu Školního zemědělského podniku Nový Jičín byl obnoven jezdecký oddíl, který 
vytváří podmínky pro činnost studentů zajímajících se o tento druh sportu. 
Stalo se také tradicí pořádání tradičního studentského Majálesu na začátku května. 
Na univerzitě vyvíjí činnost studentská organizace IVSA a na kolejích Kolejní rada. 
Organizace se podílí na organizaci veterinárního plesu univerzity.
Studenti mají možnost se účastnit celé řady sportovních aktivit, které organizuje 
Ústav tělesné výchovy a sportu. Univerzita má k dispozici velkou sportovní halu a další 
sportoviště. Univerzita dále organizuje množství sportovních akcí a turistických aktivit.
Fakulta podporuje účast studentů na národních i mezinárodních odborných akcích.

Aktivity
studentů



Město Brno 
Brno je druhé největší město České republiky a největší a historické město 
Moravy ležící na soutoku řek Svratky a Svitavy. Je centrem vzdělání s 26 fakultami 
jedenácti vysokých škol včetně čtyř univerzit. Hlavními dominantami města jsou 
hrad Špilberk a Katedrála svatého Petra a Pavla. Město má i druhý dochovaný 
hrad – Hrad Veveří, který se tyčí nad brněnskou přehradou. 
Město se pyšní nejen historickými památkami, které jsou dokladem jeho bohaté 
historie. Brno je také výchozí turistickou destinací pro poznávání přírodních 
a kulturních krás regionu jižní Morava. Na sever od Brna je to chráněná krajinná 
oblast Moravský kras a na jih se rozprostírají vinice se spoustou malebných 
vinných sklípků. 
Město každoročně pořádá kulturní a sportovní akce, festivaly a nabízí bohatou 
škálu kulturního vyžití v divadlech, muzeích, kinech a klubech.
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FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
Palackého 1/3, 612 42 Brno
Česká republika
Telefon: +420 541 562 796
E-mail: fvhe@vfu.cz
www.vfu.cz
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Děkanát FVHE
 Telefon: +420 541 562 796

E-mail: fvhe@vfu.cz

Studijní oddělení
Helena Žůrková

Telefon: +420 541 562 797
E-mail: zurkovah@vfu.cz

Sylva Řezáčová
Telefon: +420 541 562 797
E-mail: rezacovas@vfu.cz

Zdeňka Fejtová
Telefon: +420 541 562 798

E-mail: fejtovaz@vfu.cz

Hana Šírová – DSP studium
Telefon: +420 541 562 671

E-mail: sirovah@vfu.cz

Kontakty


