
 

 

Fakulta veterinárního léka řství 
(FVL) 
Tel: (+420) 541 562 441 
Fax: (+420) 549 248 841 
E-mail: fvl@vfu.cz 

Členění 
Základními organizačními jednotkami FVL jsou čtyři sekce, 

centrální laboratoř a děkanát. Sekce se dále člení na jednotlivé 
ústavy a kliniky. 

Sekce morfologie a fyziologie 
� Ústav anatomie, histologie a embryologie 
� Ústav fyziologie 

Sekce patobiologie 
� Ústav parazitologie 
� Ústav mikrobiologie a imunologie 
� Ústav genetiky 
� Ústav patologické morfologie 
� Ústav infekčních chorob a epizootologie 

Sekce chorob malých zvířat 
� Klinika chorob psů a koček 
� Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců 
� Ústav farmakologie 

Sekce chorob velkých zvířat 
� Klinika chorob koní 
� Klinika chorob přežvýkavců 
� Klinika chorob prasat 

Centrální klinická laborato ř 

Studium 
Fakulta veterinárního lékařství zajišťuje magisterský studijní 

program v oboru Veterinární lékařství. Studium je šestileté. 
Absolventi získávají titul MVDr. (doktor veterinární medicíny). 

Magisterský studijní program v oboru Veterinárního lékařství 
je možné studovat také v anglickém jazyce. V tomto studijním 
programu studují studenti z Izraele, Norska, Německa, Kypru, 
Švédska, Velké Británie, USA, Slovenska ale i ČR.  

Na FVL lze studovat v sedmnácti oborech doktorského 
studijního programu (DSP). Studium je tříleté, absolventi 
získají titul Ph.D. (doktor). Pět oborů je akreditováno  
v anglickém jazyce. 

Fakulta se podílí i na realizaci kurzů celoživotního 
vzdělávání a Univerzity t řetího věku v oboru Člověk a zvíře.  

Profesní p říležitosti pro absolventy  
� soukromá veterinární praxe 
� státní veterinární správa, potravinářský 

průmysl, hygiena a technologie potravin 
� diagnostika, výzkum, farmaceutické 

firmy, akademická kariéra 

Fakulta veterinární hygieny 
Tel: (+420) 541 562 796 
Fax: (+420) 549 243 020 
E-mail: fvhe@vfu.cz 

Členění 
Základními organizačními jednotkami FVHE jsou čtyři sekce, 

účelové zařízení a děkanát. Sekce se dále člení na ústavy a dále 
na oddělení. 

Sekce základních oborů 
� Ústav biologie a chorob volně žijících 

zvířat 
� Ústav biochemie, chemie a biofyziky  

Sekce živočišné a rostlinné produkce 
� Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny 
� Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce 

Sekce hygieny a technologie potravin 
� Ústav hygieny a technologie mléka 
� Ústav hygieny a technologie masa 

Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví  
� Ústav veterinární ekologie a ochrany životního prostředí 
� Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie 

Účelová zařízení  
� Porážka jatečných zvířat 

Studium  
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

zajišťuje magisterský studijní program 
v oboru Veterinární hygiena a ekologie. 
Studium je šestileté a absolventi 
získávají titul MVDr. (doktor veterinární 
medicíny). Fakulta má v plánu akreditovat magisterský studijní 
program v oboru Veterinární hygiena a ekologie v anglickém 
jazyce.  

Na FVHE je dále možné studovat bakalářský studijní program 
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin. Studium je tříleté a je 
realizováno ve formě prezenční i kombinované. Absolventi 
získávají titul Bc. (bakalář). 

Studium v navazujícím magisterském studijním programu 
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin trvá dva roky. Absolventi 
získávají titul Mgr. (magistr).  

Fakulta dále zajišťuje studium ve 12 oborech doktorského 
studijního programu  (DSP). Studium je tříleté a jeho absolventi 
získají titul Ph.D. (doktor). Pět oborů lze studovat i v anglickém 
jazyce. 

Fakulta se ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání 
a informatiky VFU Brno podílí na realizaci kurzů celoživotního 
vzdělávání a Univerzity t řetího věku v oboru Člověk a zdravé 
potraviny. 

a ekologie (FVHE)  

 
 
 

Profesní p říležitosti pro absolventy  
Magisterský studijní program:  

� státní veterinární správa, zemědělská a potravinářská inspekce (dozor)  
� potravinářský průmysl (hygiena, technologie, 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Věda a výzkum  
Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost 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. 

Farmaceutická fakulta (FAF) 
Tel: (+420) 541 562 801 
Fax: (+420) 541 219 751 
E-mail: dekanfaf@vfu.cz 

Členění 
Základními organizačními jednotkami FAF jsou ústavy, účelová 

zařízení a děkanát. 

Ústavy 
� Ústav aplikované farmacie 
� Ústav humánní farmakologie a toxikologie 
� Ústav chemických léčiv 
� Ústav přírodních léčiv 
� Ústav technologie léků 

Účelová zařízení 
� Fakultní lékárna 
� Knihovna Dr. Protivy 
� Středisko léčivých rostlin 

Studium 
Farmaceutická fakulta zajišťuje magisterský studijní program 

v oboru Farmacie. Studium je pětileté a absolventi získávají titul 
Mgr. (magistr). Po vykonání státní rigorózní zkoušky, jejíž součástí 
je obhajoba rigorózní práce se uděluje akademický titul PharmDr. 
(doktor farmacie). 

Absolventi fakulty mají možnost studovat v prezenční nebo 
kombinované formě v pěti oborech doktorského studijního 
programu. Studium je max. pětileté a jeho absolventi získají titul 
Ph.D. (doktor).  

Fakulta se podílí i na realizaci kurzů celoživotního vzdělávání a 
Univerzity t řetího věku v oboru Zdraví a léky.  

 

Profesní p říležitosti pro absolventy  
� lékárenská praxe 
� výzkum, hodnocení a kontrola léčiv 
� farmaceutický marketing a průmysl 
� školství 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Celoškolská pracovišt ě 
� Institut celoživotního vzdělávání a informatiky 
� Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství 
� Archiv 
� Studijní a informační středisko (knihovna, ediční středisko) 
� Centrum informačních technologií 
� Ústav tělesné výchovy a sportu 
� Institut ekologie zvěře 
� Školní zemědělský podnik Nový Jičín 

Vzdělávací programy 
(zabezpečuje Institut celoživotního vzdělávání a informatiky) 
� přípravné kurzy pro žadatele o studium na VFU Brno 
� atestace pracovníků Státní veterinární správy 
� kvalifikační kurzy dle standardů EU v oblasti ochrany zvířat, 

bezpečnosti potravin a bezpečného používání léčivých přípravků  
� kvalifikační kursy manipulace s laboratorními zvířaty  
� Univerzita třetího věku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spolupráce  

Národní úrove ň 
� Komora veterinárních lékařů ČR  
� Státní veterinární správa ČR 
� Asociace veterinárních lékařů  
� Potravinářská komora  
� Český svaz zpracovatelů masa 

Mezinárodní úrove ň 
� Evropská asociace zařízení pro veterinární vzdělávání 

(EAEVE) 
� Evropská asociace státních veterinářů (EASVO) 
� Evropská unie veterinárních hygieniků (EUVH) 
� Federace veterinárních lékařů Evropy (FVE) 
� Síť evropských univerzit celoživotního vzdělávání (EUCEN) 
� Evropské univerzity 

Brno Centrum Evropských Studií 
� Welfare hospodářských zvířat  
� Ochrana zvířat za mimořádných situací 
� Monitorování infekčních chorob (List A OIE) v ČR i v zemích 

EU 
� Simulační cvičení pro případ výskytu slintavky a kulhavky 
� Ekologické aspekty v zemědělských ekosystémech 

v návaznosti na potravní řetězce 
� Zdravotní nezávadnost potravin 
� Zdraví koní a zvířat v zájmových chovech 
� Zásady radiační hygieny 
� Legislativa EU 
� Farmaceutická péče - teorie a praxe 

Sokrates/Erasmus 
V rámci těchto projektů se zajišťují pobyty studentů na 

univerzitách v zahraničí např. v Rakousku, Německu, Polsku, 
Belgii, Francii, Portugalsku, Maďarsku, Španělsku, Nizozemí, 
Litvě a Velké Británii. 

VetNEST 
V rámci tohoto projektu jsou umožněny mobility studentů ve 

střední a východní Evropě. 

USA 
Zajištění mobility studentů a akademických pracovníků na 

univerzitách v Texasu, Indianě a Illinois. 

 
 
 

Kontakty a historie  

Kontakty 
Tel.:(+420) 541 561 111  
Fax:(+420) 549 250 478 
E-mail: rektor@vfu.cz 
www: http://www.vfu.cz 
 

 

Historie 
Od rozdělení Československa je VFU Brno jedinou univerzitou 

poskytující vzdělání v oblasti veterinární medicíny na území České 
republiky. V prosinci 1918 byla založena Vysoká škola 
zvěrolékařská jako první nová vysoká škola československého 
státu. Zakladatelem a prvním rektorem školy byl prof. MUDr. 
Edward Babák. Škola dostala k dispozici 13 ha areál na 
severovýchodním okraji Brna. V roce 1952 byla škola dočasně 
sloučena s Vysokou školou zemědělskou. Od roku 1968 byla opět 
ustavena jako samostatná Vysoká škola veterinární. V roce 1990 se 
rozdělila na dvě fakulty, a to na Fakultu veterinárního lékařství a na 
Fakultu veterinární hygieny a ekologie. V roce 1991 byla založena 
Farmaceutická fakulta. Od roku 1995 užívá škola název 
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
VVEETTEERRIINNÁÁRRNNÍÍ  AA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCKKÁÁ  

UUNNIIVVEERRZZIITTAA  BBRRNNOO 
 

Založena zákonem č. 76 z 12. 12. 1918 jako první vysoká 
škola na území Československa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V roce 2008 slaví 90. výročí založení. 
 
 
 

 
www.vfu.cz 


