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ÚVOD
Akademický rok 2020/2021
Základním posláním Fakulty veterinární hygieny a ekologie (FVHE) Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
(VFU Brno) je poskytování univerzitního vzdělání a realizace vědecko-výzkumné činnosti, zaměřené především
do oblastí hygieny potravin. FVHE naplňuje evropský trend pregraduální diferenciace ve veterinárním
vzdělávání, který je podporován Evropskou asociací pro veterinární vzdělávání (EAEVE). FVHE je diferencovaná
do oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin a Fakulta veterinárního lékařství (FVL) do oblasti
klinické veterinární medicíny. Na základě výsledků mezinárodní evaluace EAEVE je FVHE zařazena na prestižní
seznam pozitivně evaluovaných evropských veterinárních fakult, což absolventům umožňuje uplatnění jako
úřední veterinární lékaři ve všech západoevropských zemích.
V rámci magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie připravuje fakulta studenty
na povolání veterinárního lékaře s diferenciací do oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a kvality potravin
a surovin živočišného původu a také chovu, prevence onemocnění a léčení především potravinových zvířat.
V rámci realizace studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin fakulta připravuje studenty na bakalářské
a navazující magisterské úrovni v oblasti výroby, distribuce a prodeje potravin živočišného i rostlinného původu.
Bakalářský a navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare reaguje na potřebu vysokoškolsky
vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, ochrany zvířat proti stresu, bolesti a utrpení, ochrany
zvířat při zacházení se zvířaty, v oblasti aktivního vytváření odpovídajících podmínek pro zvířata a pro kontrolu
těchto podmínek. Od akademického roku 2016/17 je na fakultě otevřeno bakalářské studium Zdravotní
nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, zaměřené na přípravu odborníků, kteří vnímají síť produkce
potravin dle konceptu „od vidlí po vidličku“ s důrazem na poslední úseky potravinového řetězce, kdy se
potraviny dostávají ke spotřebiteli ve formě potravin a pokrmů. Od akademického roku 2019/20 je realizována
výuka prvního ročníku navazujícího magisterského studia v tomtéž programu. Fakulta rovněž realizuje sedm
oborů doktorského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v jazyce českém a anglickém, a to
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 toxikologie a toxikologie potravin (Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff), Choroby
volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (Diseases of Wild and ZOO Animals), Veterinární ekologie
(Veterinary Ecology), Veřejné veterinářství a ochrana zvířat (Veterinary Public Health and Animal Protection) a
Veterinární biochemie, chemie a biofyzika (Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics). Do studijního
programu Veterinární hygiena a ekologie byli studenti přijímáni pouze do akademického roku 2019/2020, pro
akreditace doktorského studijního programu, včetně všech oborů, je do 31.12.2024. FVHE realizuje studium od
akademického roku 2020/2021 v rámci pěti nově akreditovaných doktorských studijních programů českém
jazyce a pěti nově doktorských studijních programů v anglickém jazyce Veterinární ekologie a choroby volně
žijících zvířat (Veterinary Ecology and Wildlife Diseases), Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie (Animal
Husbandry, Animal Nutrition and Biochemistry), Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie (Veterinary Public
Health, Forensic Veterinary Medicine and Toxicology), Ochrana zvířat, welfare a etologie (Animal Protection,
Welfare and Behaviour) a Hygiena a technologie potravin (Food Hygiene and Technology).
Ve všech studijních programech je zaveden kreditní systém výuky (ECTS). K posílení postavení svých absolventů
v rámci Evropské unie pokračuje fakulta ve vydávání dvojjazyčného Dodatku k diplomu (Diploma supplement),
obsahujícího podrobné informace o absolvovaném studijním programu, a pro absolventy magisterského
studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie ve vydávání dokladu, potvrzujícího absolvování
studijního programu pozitivně evaluované fakulty. Snaha o vytvoření společného badatelského prostředí
akademických pracovníků a studentů fakulty je dále prohlubována motivací studentů pregraduálního studia
k zapojení se do výzkumných aktivit fakulty v podobě zpracování bakalářských, diplomových, rigorózních a
doktorských prací studentů. Fakulta je zapojena do systému celoživotního vzdělávání, v rámci programu
Univerzity III. věku je spoluorganizátorem kurzu „Člověk a zdravé potraviny“. Studium poskytuje zájemcům
všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, zároveň univerzitě a fakultě umožňuje
popularizaci vědy široké veřejnosti.
FVHE je integrací výuky vedena k posílení spolupráce v rámci univerzity, a to zejména s FVL. Mimo univerzitu
fakulta významně posiluje spolupráci zejména se Státní veterinární správou, Komorou veterinárních lékařů
České republiky, Asociací veterinárních lékařů, Potravinářskou komorou a Českým svazem zpracovatelů masa.
Mezinárodně pak aktivně působí v EAEVE a zprostředkovaně spolupracuje s Evropskou asociací státních
veterinářů (EASVO), Evropskou unií veterinárních hygieniků (EUVH), Federací veterinárních lékařů Evropy (FVE),
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na úrovni univerzit v Evropě pak s pracovišti orientovanými do oblasti veterinárních aspektů bezpečnosti a
kvality potravin.
Strategický záměr rozvoje vzdělávací a vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti FVHE VFU Brno ve svých
každoročních aktualizacích klade důraz především na zvyšování kvality výuky, uplatnění absolventů v praxi,
jejich mezinárodní mobilitu, rozvoj a zkvalitnění vědecko-výzkumné činnosti fakulty, péči o kvalifikační
strukturu akademických pracovníků, spolupráci s praxí a posílení kultury akademického života.

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
děkanka FVHE
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UNIVERZITA
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla zřízena zákonem č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení
československé státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. Na základě vládního nařízení č. 114/1936 Sb. z. a n. se
začalo užívat názvu Vysoká škola veterinární v Brně. Vládním nařízením č. 30/1952 Sb. byla Vysoká škola
veterinární v Brně sloučena s Vysokou školou zemědělskou a lesnickou v Brně, pozdější Vysokou školou
zemědělskou v Brně, a v jejím rámci pokračovala ve své činnosti jako veterinární fakulta.
Jako samostatná Vysoká škola veterinární v Brně byla opětovně zřízena zákonem č. 169/1968 Sb. V roce 1990
na Vysoké škole veterinární v Brně vznikly dvě fakulty - fakulta veterinárního lékařství a fakulta veterinární
hygieny a ekologie. V roce 1991 byla založena na vysoké škole farmaceutická fakulta. Zákonem č. 375/1992 Sb.
byl dosavadní název nahrazen názvem Vysoká škola veterinární a farmaceutická v Brně. Zákonem č. 192/1994
Sb. se vysoká škola stala univerzitou, v současné době užívá název Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.
Od 1. 7. 2020 jsou na VFU Brno Fakulta veterinárního lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie. V roce
2020 by mělo dojít k legislativnímu ukotvení nového názvu univerzity: Veterinární univerzita Brno.
Univerzitu na úseku výkonném řídí rektor. Rektora zastupují prorektoři a kvestor. Na univerzitě působí tři
prorektoři: prorektor pro vzdělávání, prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy a prorektor pro strategii
a rozvoj VFU Brno. Kvestor řídí hospodářský a správní chod univerzity.
Nejvyšším poradním orgánem rektora je Kolegium rektora, dalšími poradními orgány rektora jsou odborné
komise. K projednávání problematiky vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti je na univerzitě zřízena
Vědecká rada. K projednávání zásadních právních úkonů univerzity je na univerzitě zřízena Správní rada.
Administrativní, hospodářskou a správní činnost univerzity zabezpečuje rektorát univerzity. Na úseku
samosprávy univerzitu řídí Akademický senát univerzity.

Rektorát univerzity
Rektor /2000/
Kancléřka /2001/
Sekretářka /2002/

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
Ing. arch. Gabriela Chmelařová
Zuzana Strnadelová, DiS.

Prorektor pro vzdělávání /2015/
Referentka /2016/
Referent STAG /2014/

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
MVDr. Hana Mášová
Mgr. Pavel Kupka

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, statutární zástupce rektora /2020/
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
Referentka /2017/
Ing. Tereza Kácalová
Referentka /2086/
Mgr. Aneta Kulhánková
Referent /2019/
Martin Vrána
Prorektor pro strategii a rozvoj VFU Brno /2146/ prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Odborný pracovník /2146/
Ing. Petra Kopecká
Kvestor /2035/
Sekretariát /2072/

Ing. Bc. Radko Bébar
Ing. Veronika Plieštiková
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FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE
FVHE je součástí systému univerzitního vzdělávání a centrem výzkumu bezpečnosti potravin a ochrany
veřejného zdraví v České republice. Je jednou ze tří fakult VFU Brno, která byla založena v roce 1918 jako
Vysoká škola zvěrolékařská v Brně v uceleném areálu na rozloze 13 ha v Brně Králově Poli. Fakulta veterinárního
lékařství (FVL) poskytuje komplexní veterinární vzdělání se zaměřením zejména na klinickou problematiku.
FVHE v magisterském studijním programu Veterinární hygiena a ekologie poskytuje komplexní veterinární
vzdělání se zaměřením na veterinární aspekty bezpečnosti a kvality potravin, v bakalářském a navazujícím
magisterském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin fakulta poskytuje vzdělání zaměřené na oblast
výroby, distribuce a prodeje potravin živočišného i rostlinného původu, v bakalářském a navazujícím
magisterském studijním programu Ochrana zvířat a welfare fakulta vzdělává posluchače v oblasti zaměřené
na problematiku ochrany zvířat a hodnocení podmínek ovlivňujících pohodu zvířat a v bakalářském
a navazujícím magisterském studijním programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
připravuje odborníky se zaměřením na zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii s orientací na veterinární
ochranu zdraví před nemocemi z potravin, na bezpečnost a kvalitu potravin a jídel a na veterinární
a potravinovou legislativu.

Historie fakulty
Podmínky pro rozvoj oboru veterinární hygiena byly vytvořeny před 250 lety založením první zvěrolékařské
školy v Lyonu a řadou biologických objevů, které změnily náhled na šíření nemocí a ochranu lidského zdraví.
Odborníci, potřební pro budování nového systému kontroly zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin, byli
připravováni ve Vídni, Budapešti a Lvově, od roku 1918 pak na první nově založené Vysoké školy zvěrolékařské
v Brně. Pilířem výzkumu zdravotní nezávadnosti potravin se stal Ústav pro hygienu masa, mléka
a potravin, který vedl prof. MVDr. Jan Lenfeld. Stal se tak spolutvůrcem první koncepce rozvoje československé
veterinární hygieny. Pracovníci ústavu se zaměřili vedle výuky na metody zajišťování hygienické úrovně
potravin, rozšiřování a zavádění prohlídky jatečných zvířat a masa na nově budovaných městských jatkách
a vytváření prvních veterinárních hygienických požadavků na potravinářské provozy. Profesor Jan Lenfeld
zemřel krátce po okupaci českých zemí.
Na jeho práci navázal po válce doc. MVDr. RNDr. Jan Hökl, který pochopil nutnost vazby výzkumu a přípravy
absolventů pro potravinářské podniky. Vedle studentů a široké základny asistentů na ústavu se zaměřil na
výchovu široké odborné veřejnosti v oblasti hygieny potravin a na zpracování moderní koncepce systematické
kontroly hygieny zpracování potravin a surovin živočišného původu. Se svými kolegy a žáky se mu podařilo
zapracovat řadu závěrů jako součást systému státní veterinární hygienické kontroly. Docent Jan Hökl zemřel
v roce 1951, vedení ústavu následně převzali střídavě jeho žáci, prof. MVDr. RNDr. Miroslav Dobeš, CSc.
a prof. MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., který byl několik let vedoucím oddělení hygieny potravin Světové
zdravotnické organizace (WHO) v Ženevě. Po svém návratu vybudoval prof. Matyáš na Vysoké škole veterinární
v Brně výzkumné centrum pro hygienu potravin (Centrum potravinových řetězců Státního zdravotního ústavu)
a stál při zakládání specializované výuky hygieny potravin na Vysoké škole veterinární v roce 1975. Samostatný
studijní obor hygiena potravin vyplynul z potřeb praxe, která vyžadovala stále vyšší úroveň vzdělání vedoucích
pracovníků a vyšších nároků na bezpečnost potravin.
Úspěšnost zvolené cesty potvrdilo zřízení samostatné FVHE v roce 1990. Jejím prvním děkanem se stal
prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc., který, aby podtrhl nutnost kontroly bezpečnosti potravin v celém průběhu
zpracování včetně enviromentálních vlivů, rozšířil působnost fakulty i do oblasti veterinární ekologie.
V roce 1994 se stal děkanem fakulty prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Fakulta se začala profilovat ve třech
úzce propojených vědních oborech: ve veterinární hygieně a technologii potravin a surovin živočišného původu,
ve veterinární ekologii a v epizootologii a infekčních chorobách ve vztahu k potravinám a surovinám
živočišného původu. FVHE byla poprvé posouzena mezinárodní komisí expertů, organizovanou EAEVE podle
dispozic Poradního výboru pro veterinární vzdělávání Evropské unie. Výsledky tohoto zhodnocení byly
pro fakultu pozitivní a obsahovaly konstatování, že veterinární výuka má vysokou úroveň, že se zakládá
na silných akademických tradicích a dobrých zařízeních a že veterinární vzdělávání v oblasti veterinární hygieny
je jedním z nejlepších, které jsou nabízeny studentům v kterékoli evropské veterinární škole.
Dalšími děkany fakulty byli prof. MVDr. Augustin Buš, CSc. (1997 – 2000), prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
(2000 – 2006) a prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. (2006 – 2010). Od roku 2010 vedl fakultu doc. MVDr. Ladislav
Steinhauser, CSc. a v roce 2014 nastoupila do funkce děkanky fakulty doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.,
která od roku 2018 vykonává funkci děkanky ve druhém volebním období.
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Organizace fakulty
Fakultu na úseku výkonném řídí děkanka. Děkanku zastupuje proděkanka pro vzdělávání a proděkan pro vědu,
výzkum a zahraniční vztahy. Poradními orgány jsou Kolegium děkanky a další odborné komise. K projednávání
problematiky vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti je na fakultě zřízena Vědecká rada. Na úseku
samosprávy fakultu řídí Akademický senát fakulty. Administrativní činnost fakulty zabezpečuje děkanát fakulty.
Pedagogická, vědeckovýzkumná, případně další činnost se uskutečňuje v sekcích na ústavech fakulty
a účelových zařízeních fakulty. V rámci fakulty je od 1. 1. 2020 organizováno šest ústavů do tří sekcí:
Sekce biologie, ekologie, chorob volně žijících zvířat, zvěře, ryb a včel
2150 - Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
2190 - Ústav ekologie a chorob zoozvířat, zvěře, ryb a včel
Sekce chovu a ochrany zvířat a veřejného veterinárního lékařství
2410 - Ústav ochrany a welfare zvířat a veřejného veterinárního lékařství
2420 - Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie
Sekce hygieny a technologie potravin
2360 - Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie
2210 - Ústav hygieny a technologie potravin rostlinného původu
Sekci řídí vedoucí sekce. Ústav řídí přednosta ústavu. Přednostu ústavu zastupuje zástupce přednosty ústavu.
Na ústavech působí profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a ostatní pracovníci. Ústavy se mohou členit
na oddělení. Účelové zařízení fakulty řídí vedoucí účelového zařízení.

Studium na fakultě
FVHE umožňuje studium bakalářské, navazující magisterské, magisterské, doktorské i celoživotní vzdělávání.
Bakalářské studium je uskutečňováno v rámci tří programů, které jsou uskutečňovány v prezenční formě,
a to Bezpečnost a kvalita potravin (ve 3. ročníku i v kombinované formě), Ochrana zvířat a welfare a Zdravotní
nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii. Standardní doba studia je 3 roky. Studium je zakončeno státní
závěrečnou zkouškou a absolventům se uděluje titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem).
Magisterské studium navazující na bakalářské studium se uskutečňuje v programech Bezpečnost a kvalita
potravin, Ochrana zvířat a welfare a Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii. Standardní doba
studia je 2 roky. Studium je prezenční a je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Absolventům se uděluje titul
„magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem).
Magisterské studium se uskutečňuje v programu Veterinární hygiena a ekologie. Standardní doba studia je 6
let. Studium je zakončeno státní rigorózní zkouškou a absolventům se uděluje titul „doktor veterinární
medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné před jménem).
Doktorské studium se uskutečňuje v rámci doktorského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v oborech Hygiena a technologie potravin; Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií;
Veterinární ekologie; Veterinární biochemie, chemie a biofyzika; Choroby volně žijících zvířat a zvířat
zoologických zahrad; Veterinární toxikologie a toxikologie potravin a Veřejné veterinářství a ochrana zvířat.
Nově se od akademického roku 2020/2021 uskutečňuje studium také v rámci pěti nově akreditovaných
doktorských studijních programů - Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat; Chov zvířat, výživa zvířat
a biochemie; Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie; Ochrana zvířat, welfare a etologie a Hygiena a
technologie potravin v českém a anglickém jazyce.
Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje v rámci studijního programu univerzity třetího věku v oblasti Člověk
a zdravé potraviny, standardní doba studia je 2 roky. Celoživotní vzdělávání se rovněž uskutečňuje v rámci
studijních programů orientovaných na výkon povolání nebo zájmově. Standardní doba studia je různá, a to
podle daného studijního programu. Počet studentů je také proměnlivý podle druhu studijního programu.
Studium je zpravidla zakončeno zkouškou. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání se vydává jeho
účastníkům osvědčení.
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Děkanát, sekce a ústavy fakulty
DĚKANÁT [2900]
Děkanka:
Proděkanka:
Proděkan:
Tajemník:
Sekretariát:
Studijní oddělení:

Referentky:

Tremlová Bohuslava, doc. MVDr. PhD.
Dobšíková Radka, doc. MVDr. Ph.D.
Hostovský Martin, MVDr. Ph.D.
Rotrekl Jiří, Ing.
Skálová Dana, Ing.
Řezáčová Sylva
Fejtová Zdeňka
Šírová Hana
Dordević Dani, MSc. Ph.D.
Mikšlová Kristýna, Mgr.
Doleželová Jana, Mgr.
Pavlíčková Ladislava

pro vzdělávání
pro vědu, výzkum a zahr. vztahy

MSP VHE, BSP ZNG, NaMSP OZW
BSP a NaMSP BKP, BSP OZW
doktorský studijní program
anglický studijní program
pro kvalitu činností fakulty
pro propagaci fakulty

SEKCE BIOLOGIE, EKOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT, ZVĚŘE, RYB A VČEL
Vedoucí sekce: Literák Ivan, prof. MVDr. CSc.
ÚSTAV BIOLOGIE A CHOROB VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT [2150]
Přednosta:
Sekretářka:
Vyučující:

Literák Ivan, prof. MVDr. CSc.
Křenová Marta
Bártová Eva, doc. MVDr. Ph.D. (RD)
Bilbija Branka, Mgr.
Dolejská Monika, doc. RNDr. Ph.D.
Dostál Marek, Mgr.
Dvořák Petr, prof. MVDr. CSc.
Kovářík Ladislav, Mgr.
Oravcová Veronika, Mgr. Ph.D.
Ošlejšková Lucie, Mgr.
Ovčiariková Simona, Mgr.
Papoušek Ivo, Mgr. Ph.D,
Rymešová Dana, Mgr. Ph.D.
Sychra Oldřich, prof. RNDr. Ph.D.
Široký Pavel, prof. MVDr. Ph.D.

2630
2631
2633
2645
2643
2608
2622
2647
2639
727 953 712
2635
727 955 278
727 954 256

ÚSTAV EKOLOGIE A CHOROB ZVĚŘE, RYB A VČEL [2190]
Přednosta:
Sekretářka:
Vyučující:

Pikula Jiří, prof. MVDr. Ph.D., Dipl. ECMZ
Nosková Jiřina
Baláž Vojtech, MVDr. Ph.D.
Banďouchová Hana, doc. MVDr. Ph.D., Dipl. ECZM
Beklová Miroslava, prof. RNDr. CSc.
Havelková Barbora, Mgr. Ph.D.
Kobelková Kateřina, Mgr. Ph.D. (MD)
Mikulíková Ivana, MVDr. Ph.D.
Minářová Hana, MVDr.
Palíková Miroslava, doc. MVDr. Ph.D.
Papežíková Ivana, MVDr. Ph.D.
Piaček Vladimír, MVDr.
Sedláčková Jana, Ing. Ph.D.
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2655
2651
2666
2653
2652
2664
2657
2654
2654
2650
2654
2663
2653

2794
2784
2777
2795
2796
2797
2798
2671
2132
2792
2793

Seidlová Veronika, RNDr. Ing. Ph.D.
Vitula František, Ing. Ph.D.

2464
2463

SEKCE HYGIENY A TECHNOLOGIE POTRAVIN
Vedoucí sekce: Tremlová Bohuslava, doc. MVDr. Ph.D.
ÚSTAV HYGIENY A TECHNOLOGIE POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU [2210]
Přednostka:
Sekretářka:
Vyučující

Tremlová Bohuslava, doc. MVDr. Ph.D.
Míšková Marie
Bartlová Marie, Mgr.
Dordević Dani, MSc. PhD
Hodulová Lucia, MVDr. Ph.D. (MD)
Jančíková Simona, ing.
Javůrková Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Král Martin, Ing. PhD.
Ljasovská Simona, Mgr.
Ošťádalová Martina, Ing. Ph.D. (RD)
Pospiech Matej, MVDr. Ph.D.
Tauferová Alexandra, Ing. Ph.D.
Žďárský Michal, Mgr. Ph.D.

2700
2701
2704
2708
2707
2702
2704
2704
2703
2603

ÚSTAV HYGIENY A TECHNOLOGIE POTRAVIN ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU A GASTRONOMIE [2360]
Přednostka:
Sekretářka:
Vyučující:

Bursová Šárka, doc. MVDr. Ph.D.
Nevřalová Marta
Zoufalá Kamila
Abdullah Fouad Abdullah, ing. Ph.D.
Bartáková Klára, ing. Ph.D.
Bednář Jiří, MVDr., Ph.D.
Bednářová Ivana, MVDr. Ph.D.
Bogdanovičová Kateřina, Mgr. Ph.D., MBa
Borkovcová Ivana, RNDr. Ph.D.
Buchtová Hana, doc. MVDr. Ph.D.
Dluhošová Sandra, MVDr. Ph.D.
Doležalová Jana, ing. Ph.D.
Dorotíková Kateřina, Mgr.
Dušková Marta, Mgr. Ph.D.
Fašiangová Miroslava, ing. Ph.D. (MD)
Furmančíková Petra, Mgr.
Hulánková Radka, Mgr. Ph.D.
Janštová Bohumíra, doc. MVDr. Ph.D.
Ježek František, ing. Ph.D.
Kabourková Eliška, ing. Bc. Ph.D.
Kameník Josef, doc. MVDr. CSc., MBA
Karpíšková Renáta, doc. MVDr. Ph.D.
Kašpar Ladislav, MVDr. Ph.D.
Koutková Zuzana, MVDr.
Králík Petr, Mgr. Ph.D.
Králová Michaela, MVDr. Ph.D. (MD)
Macharáčková Blanka, ing. Ph.D.
Mrňousová Bohdana, ing. Mgr. Ph.D.
Navrátilová Pavlína, MVDr. Ph.D.
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2710
2711
2741
2747
2714
2609
2720
2606
2714
2742
2713
2623
2713
2720
2752
2750
2712
2754
2749
2600
2743
2758
2747
2714
2611
2606
2716

Necidová Lenka, MVDr. Ph.D.
Nesvadbová Michaela, ing. Ph.D.
Pospíšil Jan, Mgr.
Steinhauserová Iva, prof. MVDr. CSc.
Svobodová Irena, MVDr. Ph.D.
Škraňková Zuzana, ing.
Šťástková Zora, MVDr. Ph.D.
Tkáč Matej, Mgr.
Veselá Helena, MVDr. Ph.D.
Vorlová Lenka, prof. MVDr. Ph.D.
Zachovalová Hana, ing. Ph.D.

2723
2187
2721
2740
2746
2726
2721
2722
2758
2715
2720

SEKCE CHOVU A OCHRANY ZVÍŘAT A VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ
Vedoucí sekce: Večerek Vladimír, prof. MVDr. CSc., MBA
ÚSTAV OCHRANY A WELFARE ZVÍŘAT A VEŘEJNÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ [2410]
Přednosta:
Sekretářka:

Vyučující:

Večerek Vladimír, prof. MVDr. CSc. MBA
Kožíšková Dita
Červinková Michaela
Tománková Leona
Bedáňová Iveta, doc. RNDr. Ph.D.
Blahová Jana, doc. Ing. Ph.D.
Cahová Jana, MVDr.
Doleželová Petra, MVDr. Ph.D.
Doubková Veronika, Mgr. Ph.D.
Hytychová Taťana, MVDr. Ph.D.
Chloupek Petr, doc. MVDr. PhD.
Jozefová Jana, MVDr. Ph.D.
Kaluža Michal, MVDr.
Konvalinová Jarmila, MVDr. Ph.D.
Kovařík Karel, MVDr.
Kovaříková Simona, MVDr. Ph.D.
Kudělková Lenka, MVDr. Ph.D.
Linhart Petr, Mgr. Ph.D.
Lukešová Gabriela, MVDr.
Macháček Miroslav, MVDr. Ph.D.
Machovcová Zuzana, MVDr. Ph.D.
Maršálek Petr, doc. Mgr. Ph.D.
Mikula Přemysl, MVDr. Ph.D.
Novotná Kružíková Kamila, ing. Ph.D.
Piler Pavel, MUDr.
Pištěková Vladimíra, doc. MVDr. Ph.D.
Plhalová Lucie, Mgr. Ph.D. DiS
Popelková Tereza, MVDr.
Sehonová Pavla, Mgr. Ph.D.
Stehlíková Zdeňka, MVDr. Ph.D. (MD)
Svobodová Zdeňka, prof. MVDr. DrSc.
Široká Zuzana, PharmDr. Ph.D.
Tšponová Zuzana, MVDr.
Urbanová Monika, MVDr. Ph.D.
Vojtkovská Veronika, Mgr.
Volfová Martina, MVDr. Ph.D.
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2770
2771
2501
2501
2775
2781
2760
2510
2508
2769
2500
2512
2768
2762
2771
2765
2515
2513
2760
2504
2762
2782
2503
2502
2771
2514
2781
2502
2767
2788
2779
2505
2783
2787
2762

Voslářová Eva, prof. Ing. Ph.D.
Vošmerová Petra, MVDr. Ph.D.
Zavřelová Veronika, MVDr. Mgr. Ph.D.

2773
2509
2511

ÚSTAV CHOVU ZVÍŘAT, VÝŽIVY ZVÍŘAT A BIOCHEMIE [2420]
Přednostka:
Sekretářka:
Vyučující:

Dobšíková Radka, doc. MVDr. Ph.D.
Šírová Hana
Hostovský Martin, MVDr. Ph.D.
Jakešová Petra, Mgr. Ph.D.
Křížová Ludmila, Mgr. Ing. Ph.D.
Pechová Alena, doc. MVDr. CSc.
Pešková Lucie, Mgr.
Sedálková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Straková Eva, prof. Ing. Ph.D.
Šimek Vlastimil, MVDr. Ph.D.
Štercová Eva, MVDr. Ph.D.
Tšponová Jana, MVDr. Ph.D.
Všetičková Lucie, Ing. Ph.D.
Zapletal David, prof. Ing. Ph.D.

2784
2671
2777
2677
2673
2776
2761
2682
2672
2678
2680
2682
2674
2676

ÚČELOVÉ ZAŘÍZENÍ FAKULTY
Porážka jatečných zvířat
Vedoucí:
Kašpar Ladislav, MVDr. Ph.D.
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2743

Výuka na Fakultě veterinární hygieny a ekologie
V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021
Akademický rok 2020/2021 začíná 1. září 2020 a končí 31. srpna 2021

1. až 5. rok studia:
Zimní semestr:
13 týdnů výuky
2 týdny prázdnin
6 týdnů zkouškové období
1 týden zimních prázdnin

1. až 3. rok studia:
Zimní semestr:
13 týdnů výuky
2 týdny prázdnin
6 týdnů zkouškové období
1 týden zimních prázdnin

Navazující magisterský studijní
program
1. a 2. rok studia:
Zimní semestr:
13 týdnů výuky
2 týdny prázdnin
6 týdnů zkouškové období
1 týden zimních prázdnin

1. až 5. rok studia:
Letní semestr:
14 týdnů výuky
6 týdnů zkouškové období
2 měsíce letních prázdnin

1. a 2. rok studia:
Letní semestr:
14 týdnů výuky
6 týdnů zkouškové období
2 měsíce letních prázdnin

1. rok studia:
Letní semestr:
14 týdnů výuky
6 týdnů zkouškové období
2 měsíce letních prázdnin

6. rok studia:
bloková výuka

3. rok studia – letní semestr:
bakalářská práce + bloková výuka

2. rok studia – letní semestr:
diplomová práce + bloková výuka

Magisterský studijní program

Bakalářský studijní program

Rozpis výuky v akademickém roce 2020/2021
Zimní semestr:
1. – 5. ročník – magisterský studijní program
1. – 3. ročník – bakalářský studijní program - prezenční forma studia
1. a 2. ročník – navazující magisterský studijní program
21.09.2020 – 18.12.2020
21.12.2020 – 31.12.2020
04.01.2021 – 05.02.2021
08.02.2021 – 12.02.2021

výuka (13 týdnů)
studijní volno
zkouškové období (5 týdnů)
zimní prázdniny

Letní semestr:
1. – 5. ročník – magisterský studijní program
1. – 2. ročník – bakalářský studijní program
1. ročník – navazující magisterský studijní program
57.02.2020 – 21.05.2021
24.05.2021 – 02.07.2021
05.07.2021 – 31.08.2021

výuka (14 týdnů)
zkouškové období (6 týdnů)
letní prázdniny

Pro studenty posledního roku studia všech studijních programů platí zvláštní rozpis výuky, který stanoví
děkan fakulty.
Všechny složené zkoušky (řádné a opravné) a zápočty musí být zapsány ve výkazu o studiu a v informačním
systému STAG s datem vykonání nejpozději do dne předcházejícího dni zápisu jednotlivých roků studia.
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VETERINÁRNÍ HYGIENA A EKOLOGIE
Magisterský studijní program
Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie je zaměřen na získání teoretických poznatků
založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na
rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
O studium magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie se ucházejí studenti, kteří mají
úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná
způsobilost k magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia na střední škole a výsledky přijímací
zkoušky. Přijímací zkouška je písemná, a to z biologie a chemie. Od akademického roku 2014/2015 FVHE
využívá v přijímacím řízení rovněž výsledky testů SCIO (OSP – obecné studijní předpoklady, resp. VŠP –
všeobecné študijné předpoklady, nebo testy z přírodních věd, z biologie a chemie). Studenty magisterského
studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při
imatrikulaci.
Magisterské studium Veterinární hygiena a ekologie je šestileté. Studijní program obsahuje soubor povinných,
povinně volitelných a volitelných studijních předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická
cvičení, bloková výuka, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích,
individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty
a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující k získání praktických
dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, předmět je ukončen
zápočtem, nebo zápočtem a zkouškou.
Studijní program obsahuje soubor zkoušek, z nichž 5 je součástí státní rigorózní zkoušky: Hygiena a technologie
masa a masných výrobků, Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, Veterinární ochrana veřejného
zdraví, Infenční choroby zvířat a legislativa, Choroby přežvýkavců a prasat. Student může v rámci jedné z dílčích
rigorózních zkoušek zpracovat a obhájit rigorózní práci.
Studenti fakulty jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také
podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Studijní a informační centrum se
studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární databázové centrum
k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačová učebna
s připojením na internet.
Absolventy studia magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie se studenti stávají
po vykonání státní rigorózní zkoušky. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní
rigorózní zkoušky a je udělen titul „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce MVDr. (uváděné před jménem).
Slavnostně je studium zakončeno doktorským slibem při promoci. Všichni absolventi obdrží podrobné
informace o dosavadním studiu a dosaženém vzdělání v Diploma Supplement.
Absolventi magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie získávají kvalifikaci veterinárního
lékaře s diferenciací do oblasti veterinární ochrany veřejného zdraví se zaměřením zejména na zdravotní
a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, veterinární ekologii a infekční choroby
a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného původu. Takovéto vzdělání umožňuje
uplatnění absolventa ve státní veterinární správě zejména při dozoru nad surovinami a potravinami živočišného
původu při výrobě, distribuci a prodeji, včetně prodeje, kde dochází k úpravě potravin, dále umožňuje uplatnění
v dalších oblastech činnosti státní veterinární správy, ve veterinárních ústavech, státních i soukromých
veterinárních laboratořích, asanačních ústavech, v inspekčních orgánech zemědělské a potravinářské inspekce,
inspekčních orgánech ochrany životního prostředí, v orgánech obchodní inspekce, v potravinářském průmyslu,
v krmivářském průmyslu, ve výzkumných ústavech, na univerzitách a středních školách, případně mohou
absolventi pracovat i jako soukromí veterinární lékaři.
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Studijní plán pro akademický rok 2020/2021
Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
1. rok
Zkratka

1. semestr
Předmět

Garant

2410/H1ET
Lékařská terminologie a etika
2150/H1BF
Biofyzika
2360/H1VC
Chemie
2410/H1SV
Biostatistika
2420/H1ZE
Zemědělská produkce
2210/H1DP
Druhy a složení potravin
2150/H1BI
Biologie
1110/H1AN1 Anatomie I
1110/H1HI1 Histologie a embryologie I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.
MVDr. Vlastimil Šimek, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.
prof. MVDr. František Tichý, CSc.

2150/H1ZO
Zoologie
2420/H1BO
Botanika
1110/H1AN2 Anatomie II
1110/H1HI2 Histologie a embryologie II
1200/H1FY1 Fyziologie I
2420/H1BC1 Biochemie I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
MVDr. Eva Štercová, Ph.D.
doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.
prof. MVDr. František Tichý, CSc.
prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

1
1
1
1
1
2
2
2
2
13

0
1
1
2*
2*
1*
2*
2
2
13
4*

1
2
2
4
4
4
5
4
4

1
1
4
2
2
2
12

1
1
6*
3*
2
2
15
2*

2. rok
Zkratka

30
2. semestr
2
2
10
8
4
4
30

3. semestr
Předmět

1200/H1FY2
2420/H1BC2
9750/H1AJ
2190/H1EK
2360/H1VC1

Garant

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

Fyziologie II
Biochemie II
Anglický jazyk
Ekologie
Výživa člověka I
Ochrana zvířat, welfare
2410/H1OZ1
a etologie I
2420/H1VD1 Výživa zvířat I
1240/H1MI1 Mikrobiologie I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D.

2
2
0
1
1

2*
2*
2*
2
1

7
7
2
2
2

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

1

2

3

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.

2
1
10

2
2
15
3*

4
3

2360/H1VC2

MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D.

1

30
4. semestr
1*
2

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

1

2*

3

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.
MVDr. Petra Bíliková, Ph.D.
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

2
1
2
1
2
1
2
13

2*
2*
2*
2
2
1
2
16
5*

4
4
3
4
4
2
4

Výživa člověka II
Ochrana zvířat, welfare
2410/H1OZ2
a etologie II
2420/H1VD2
Výživa zvířat II
1240/H1MI2
Mikrobiologie II
2420/H1ZT
Zootechnika
1200/H1PF1
Patofyziologie I
1500/H1FF1
Farmakologie a farmacie I
1240/H1IM1
Imunologie I
1230/H1PM1
Patologická morfologie I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

14

30

3. rok
Zkratka

5. semestr
Předmět

1200/H1PF2
1500/H1FF2
1240/H1IM2
2410/H1ZH
2210/H1PPO
1230/H1PM2
1230/H1PA1
1260/H1SG

Garant

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

Patofyziologie II
Farmakologie a farmacie II
Imunologie II
Zoohygiena
Produkce potravin
Patologická morfologie II
Parazitologie I
Speciální genetika
Klinická propedeutika
1660/H1KPZ
zájmových zvířat
2360/H1MP
Mikrobiologie potravin
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

MVDr. Petra Bíliková, Ph.D.
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.
MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.
doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

1
2
1
1
1
2
1
2

2*
2*
1*
2*
1
2
2
1*

4
4
3
4
1
4
3
4

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

1

1

1

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

2
14

2*
16
6*

2

2410/H1TX
2360/H1SA
1230/H1PM3
1230/H1PA2

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.
Ing. František Ježek, Ph.D.
doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

2
1
2
1

30
6. semestr
2*
4
2
2
2*
7
2*
5

doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

2

1

2

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

1

1

1

2

2*

5

2

2*
40
hodin
14
5*

3

Toxikologie
Senzorická analýza potravin
Patologická morfologie III
Parazitologie II
Porodnictví, gynekologie
1680/H1PG1
a andrologie I
Klinická propedeutika
1680/H1KPP
potravinových zvířat
Obecná chirurgie
1660/H1OC
a anesteziologie
2360/H1CP
Chemie potravin
Stáž SVÚ – laboratorní
2360/H1ST1
diagnostika
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D.,
MBA
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Janštová, Ph.D.
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4. rok
Zkratka

30

7. semestr
Předmět

Porodnictví, gynekologie
a andrologie II
Dovednosti - porodnictví
1680/H1DPG
a gynekologie
2190/H1CV
Choroby ryb a včel
2190/H1ZV
Choroby zvěře
1670/H1ZD
Zobrazovací diagnostika
Chirurgie a ortopedie malých
1660/H1OM1
zvířat I
Chirurgie a ortopedie velkých
1670/H1OV1
zvířat I
1240/H1OE
Obecná epizootologie
1660/H1CM1
Choroby psů a koček
Dovednosti – choroby psů
1660/H1DM1
a koček
1670/H1KO1
Choroby koní I
xxxx/H1xx
Povinně volitelný předmět 1
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
1680/H1PG2

1

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

1

2*

6

doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.

0

1

1

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
MVDr. Pavel Proks, Ph.D.

2
2
1

2*
2*
2*

4
4
5

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

1

0

0

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

1

0

0

prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

1
1

1
1

3
3

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

0

1

1

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

2
1
13

0
2*
14
5*

0
3

Garant

15

30

8. semestr
Zkratka

Předmět

1670/H1KO2
1670/H1DKO
1240/H1IC1
xxxx/H1xx

Ekonomika veterinární
činnosti
Chirurgie a ortopedie malých
zvířat II
Dovednosti - chirurgie
a ortopedie malých zvířat
Chirurgie a ortopedie velkých
zvířat II
Dovednosti - chirurgie
a ortopedie velkých zvířat
Choroby prasat I
Choroby přežvýkavců I
Choroby psů a koček II
Dovednosti – choroby psů
a koček
Choroby koní II
Dovednosti - choroby koní
Infekční choroby zvířat I
Povinně volitelný předmět 2

2900/H1ST2

Stáž klinika

2410/H1EV
1660/H1OM2
1660/H1DOM
1670/H1OV2
1670/H1DOV
1680/H1PR1
1680/H1CE1
1660/H1CM2
1660/H1DM2

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

1

1

2

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

1

1*

3

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA

0

1

1

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

1

1*

3

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

0

1

1

doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

2
2
1

2
2
1*

3
3
3

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

0

1

1

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

2
0
2
1

1*
1
1
2*
10
hodin
16
5*

3
1
2
3

Garant

doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.

Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
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5. rok

1
30

9. semestr
Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

Zkratka

Předmět

Garant

1650/H1CD

Choroby drůbeže

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl.
ECZM

2

1*

5

prof. MVDr. David Modrý, Ph.D.

1

1*

5

doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.
doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.
doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

2
0
2

2
1
2

5
1
5

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

0

1

1

prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

2
1
10

1*
2*
11
4*

5
3

Choroby králíků
a kožešinových zvířat
1680/H1PR2
Choroby prasat II
1680/H1DPR
Dovednosti – choroby prasat
1680/H1CE2
Choroby přežvýkavců II
Dovednosti – choroby
1680/H1DCE
přežvýkavců
1240/H1IC2
Infekční choroby zvířat II
xxxx/H1VP3
Povinně volitelný předmět 3
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
1650/H1CK

2410/H1VL
2410/H1VLE
2360/H1PJ
2360/H1HA1
2360/H1DKZ
2360/H1HR

Soudní a veřejné veterinářství
Veterinární legislativa
Evropské unie
Prohlídka jatečných zvířat
a masa
Hygiena a technologie masa
a masných výrobků I
Hygiena a technologie
drůbeže, králíků a zvěřiny
Hygiena a technologie ryb
a rybích produktů

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

2

30
10. semestr
2*
4

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

1

1

1

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

1

3*

5

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

2

2

3

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

1

1

2

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

1

1

2

16

Hygiena a technologie vajec
a medu
Hygiena a technologie mléka
2360/H1HL1
a mléčných výrobků I
2360/H1HAC
HACCP
xxxx/H1xx
Povinně volitelný předmět 4
Stáž jatky, potravinářský
2360/H1ST3
podnik
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
2360/H1HVP

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

1

1*

3

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

2

2

3

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

1
1

1*
2*
40
hodin
15
5*

3
3

MVDr. Irena Svobodová, Ph.D.
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6. rok
Zkratka

1
30

11. a 12. semestr
Předmět

1680/H1PP

Choroby přežvýkavců a prasat
Infekční choroby zvířat
1240/H1ICL
a legislativa
Hygiena a technologie masa
2360/H1HA2
a masných výrobků II
Hygiena a technologie mléka
2360/H1HL2
a mléčných výrobků II
Veterinární ochrana
2410/H1VZ
veřejného zdraví
Počet hodin celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
** zakončeno dílčí státní rigorózní zkouškou

BV
(hod.)

Ukončení

Kredity
(max. 60)

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

600

**

30

prof. MVDr. Dagmar Zendulková, CSc.

150

**

8

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

150

**

8

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

150

**

8

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

150

**

6

5**

60

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

Ing. Klára Bartáková, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

1

2*

3

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

1

2*

3

doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

2

1*

3

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

2
1

1*
2*

3
3

1

2*

3

1

2*

3

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

1

2*

3

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

1
1
1
1

2*
1*
2*
2*

3
3
3
3

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

1

2*

3

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

1
1
1
1

2*
2*
2*
2*

3
3
3
3

Garant

1200

Povinně volitelné předměty
Zkratka

Předmět

2420/H1BP
2410/H1TP

Chemické laboratorní metody
v analýze potravin
Mikrobiologické laboratorní
metody v analýze potravin
Molekulární biologie v
hygieně potravin
Instrumentální metody
v analýze potravin
Biochemie potravin
Toxikologie potravin

2190/H1VE

Veterinární ekologie

2190/H1VT

Veterinární ekotoxikologie
Farmakologie v produkci
potravin
Antibiotická rezistence
Parazitologie potravin
Radiobiologie potravin
Chemie potravinových řetězců
Hygiena a technologie
přípravy pokrmů
Struktura a skladba potravin
Potravinářská technika
Balení potravin
Konzervace potravin

2360/H1CL
2360/H1ML
2150/H1MOB
2410/H1IM

2410/H1FP
2150/H1ABR
1230/H1PA
2150/H1RB
2190/H1CR
2360/H1HG
2210/H1SP
2360/H1PT
2360/H1BA
2360/H1KOP

Garant

17

2190/H1DD
2190/H1OD

DDD v potravinářství
Odpady potravinářské výroby
Hygiena a technologie
2210/H1HV
vegetabilních produktů
Hygiena a technologie včelích
2190/H1THP
produktů
Hygiena a technologie
2360/H1PRY
produktů rybolovu
Veterinární praxe při produkci
2360/H1VXM
a zpracování masa
Veterinární praxe při produkci
2360/H1VPP
mléka
Veterinární praxe při
2360/H1VPM
zpracování mléka
2360/H1SY
Sýrařství
Řízení kvality a bezpečnosti
2210/H1RK
potravin
2360/H1CHP
Choroby z potravin
Laboratorní diagnostika u
1680/H1LDP
potravinových zvířat
Produkční a preventivní
1690/H1PMP
medicína prasat
Produkční a preventivní
1680/H1PMR
medicína přežvýkavců
Veterinární medicína v
1240/H1VMS
mimořádných situacích
1680/H1ARE
Asistovaná reprodukce
1500/H1VKL
Vývoj, výroba a kontrola léčiv
2420/H1BK
Bezpečnost krmiv
2190/H1MY
Myslivost
* zakončeno zkouškou

Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

1
1

2*
2*

3
3

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

1

2*

3

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

0

1*

3

MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

0

1*

3

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

0

2*

3

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

0

2*

3

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

1

1*

3

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

0

1*

3

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

1

1*

3

doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D.

0

2*

3

MVDr. Jana Gricová, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
MVDr. Eva Štercová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

0
0
2
2

2*
2*
2*
2*

3
3
3
3

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

0
1
1
0
0
1
1
2
0

2*
1*
1*
1
2
0
2*
1*
10*

1
1
1
1
1
1
3
3
8

Volitelné předměty
Zkratka

Předmět

9750/H1LA
Latina
2190/H1RY
Rybářství
2190/H1VCE
Včelařství
1670/H1JEZ
Jezdectví
9760/H1TV
Sport
2410/H1MV
Metodologie vědecké práce
2150/H1NVZ
Nemoci volně žijících zvířat
2420/H1ZZ
Chov zájmových zvířat
xxxx/H1RIP
Rigorózní práce
* zakončeno zkouškou

Garant
PhDr. Lenka Řitičková
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
Mgr. Jiří Chodníček
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

-
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Organizace výuky v 6. roce studia
magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie
v akademickém roce 2020/2021
Rigorózní práce
1 týden

1. 9. 2020 - 6. 9. 2020
17. 5. 2021

Příprava rigorózní práce
Obhajoba rigorózní práce

Praxe - Krajská veterinární správa
1 týden
1 týden

7. 9. 2020 - 11. 9. 2020
14. 9. 2020 - 18. 9. 2020

Souhrnná praxe v epizootologii a veterinární legislativě
Souhrnná praxe v hygieně a technologii potravin

Infekční choroby zvířat a legislativa – dílčí státní rigorózní zkouška
4 týdny

21. 9. 2020 - 16. 10. 2020

Bloková výuka
Dílčí státní rigorózní zkouška

Hygiena a technologie masa a masných výrobků – dílčí státní rigorózní zkouška
4 týdny

19. 10. 2020 - 13. 11. 2020

Bloková výuka
Dílčí státní rigorózní zkouška

Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků – dílčí státní rigorózní zkouška
4 týdny

16. 11. 2020 - 11. 12. 2020

Bloková výuka
Dílčí státní rigorózní zkouška

Choroby přežvýkavců a prasat – dílčí státní rigorózní zkouška
20 týdnů

4. 1. 2021 - 23. 5. 2021

Klinická praxe
Dílčí státní rigorózní zkouška

Veterinární ochrana veřejného zdraví – dílčí státní rigorózní zkouška
4 týdny

24. 5. 2021 - 18. 6. 2021

Bloková výuka
Dílčí státní rigorózní zkouška

Praxi u KVS si studenti zajišťují individuálně sami u zvolených KVS (s náplní a podle pokynů garantů předmětů
dílčích rigorózních zkoušek Infekční choroby zvířat a legislativa, Hygiena a technologie mléka, Hygiena
a technologie masa, Veterinární ochrana veřejného zdraví) a dokládají její absolvování potvrzením od KVS.
Studenti si nechají potvrdit vykonanou praxi v záznamech o průběhu praxe (např. deník praxe nebo jinak
zpracovaný dokument) a v indexu v kolonce „ostatní záznamy“. Potvrzení musí obsahovat následující údaje –
od kdy do kdy byla praxe vykonána, podpis a razítko. Záznam v indexu bude kontrolován při zápise a na jeho
podkladě bude udělen zápočet a započten příslušný počet kreditů.
Klinickou praxi si studenti zajišťují individuálně sami u zvolených soukromých veterinárních lékařů (v rozsahu,
s náplní a podle pokynů garantů předmětu dílčí rigorózní zkoušky – Choroby přežvýkavců a prasat) a dokládají
její absolvování potvrzením od soukromého veterinárního lékaře.
Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů
a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Na závěr studia je student povinen absolvovat a zakončit výuku
z předmětů státní rigorózní zkoušky: Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků, Hygiena a technologie
masa a masných výrobků, Veterinární ochrana veřejného zdraví, Infekční choroby zvířat a legislativa a Choroby
přežvýkavců a prasat. Kromě povinnosti zakončení studia z předmětů rigorózní zkoušky může být součástí
závěru studia obhajoba rigorózní práce.
Téma rigorózní práce musí být zaměřeno do oblasti diferenciace absolventa MSP Veterinární hygiena a
ekologie, a to zejména do oblasti zdravotní nezávadnosti masa a masných výrobků, prohlídky jatečných zvířat a
masa, zdravotní nezávadnosti mléka a mléčných výrobků, zdravotní nezávadnosti polotovarů, vajec a medu,
mrazírenských výrobků, rybích výrobků, zdravotní nezávadnosti vegetabilních potravin, dále v oblasti
veterinárního hygienického dozoru a HACCP, ochrany zvířat, veterinární legislativy, veterinární administrativy,
v oblasti mikrobiologie potravin, chemie a biochemie potravin, toxikologie potravin, farmakologických a
genetických aspektů produkce zdravotně nezávadných potravin, radiobiologie potravin, parazitologie potravin,
struktury a skladby potravin, dále pak v oblasti veterinární ekologie, nákaz přenosných na člověka, výživy,
dietetiky, chovu a zoohygieny zvířat a oblasti chorob zvířat v aspektu produkce zdravotně nezávadných surovin
a potravin živočišného původu, případně další v rámci diferenciace studenta FVHE.
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Informace k odborné praxi
pro magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie
Praxe studentů 3. ročníku
Náplň praxe
Ve třetím ročníku studia je povinná odborná praxe studentů v oblasti veterinární laboratorní diagnostiky
v celkové délce dvou týdnů, zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je veterinární laboratorní
diagnostická činnost.
Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní veterinární laboratorní diagnostiky zpravidla na státním
veterinárním ústavu nebo v jiné veterinární diagnostické laboratoři. Povinnou součástí praxe je krátké
zpracování problematiky veterinární laboratorní diagnostiky ve vybraném státním veterinárním ústavu nebo
jiné veterinární diagnostické laboratoři (v rozsahu 2-5 stran textu). Zpracované téma obsahuje krátký popis
státního veterinárního ústavu nebo jiné veterinární diagnostické laboratoře, její členění, nejvýznamnější
diagnostické metody a jejich princip, případně počty vyšetření, jichž se student účastnil.
Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie mléka FVHE.
Informace
Studenti obdrží u zápisu do 3. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Praxe bude studentům ze strany poskytovatele praxe potvrzena po předložení záznamů z průběhu praxe
formou deníku praxe a příslušného formuláře o vykonání odborné praxe. Potvrzení musí obsahovat údaje, od
kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Informace o splnění praxe bude využita jako podklad
pro udělení zápočtu a započítání kreditů za předmět.

Praxe studentů 4. ročníku
Náplň praxe
V průběhu čtvrtého ročníku absolvují studenti klinické stáže v rozsahu celkem 10 hodin (v hodnotě 1. kredit)
podle organizačních možností jednotlivých klinických pracovišť FVL VFU Brno následujícím způsobem:
Každý student absolvuje následující klinické stáže (celkem 10 hodin) na Klinice chorob přežvýkavců a prasat
(7 hodin, z toho 4 hod. na oddělení prasat a 3 hod. na oddělení chorob přežvýkavců) a na Klinice chorob psů
a koček nebo Klinika chorob koní (celkem 3 hodiny).
Uvedené stáže na klinikách se budou realizovat v osmém semestru, tedy od 12. 2. 2020 do 18. 5. 2020, dle
dispozic jednotlivých klinik. Na každé klinice mohou absolvovat klinickou stáž max. 2 studenti v 1 den. Příslušné
kliniky obdrží ze studijního oddělení děkanátu zápisové archy, do nichž se budou studenti na stáže zapisovat.
Zápisové archy budou na klinikách k dispozici na určeném místě přednostou.
Zápočet z předmětu klinické stáže udělí garant předmětu doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
Informace
Studenti obdrží u zápisu do 4. ročníku evidenční list stáží a do tohoto evidenčního listu si nechají potvrdit
absolvované stáže od vyučujícího na příslušné klinice. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech 10
hodin stáží a odevzdání kompletně vyplněného listu stáží garantovi předmětu doc. MVDr. Michalu Crhovi, Ph.D.

Praxe studentů 5. ročníku
Náplň praxe
V pátém ročníku studia je povinná odborná praxe studentů na veterinárních správách v celkové délce dvou
týdnů, zahrnující odbornou praxi z předmětu Prohlídka jatečných zvířat a masa.
Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Prohlídka jatečných zvířat a masa se student účastní činnosti
inspektora veterinární správy na jatkách a prohlídky jatečných zvířat a masa a rozhodování o mase na jatkách.
Povinnou součástí praxe je krátké zpracování problematiky porážky jatečných zvířat, prohlídky jatečných zvířat
a masa na jatkách a rozhodování o mase na vybraném jatečném provozu. Zpracované téma obsahuje krátký
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popis závodu, jeho umístění, členění, zařízení, porážkovou kapacitu a sortiment výroby, případně počty
poražených kusů zvířat a výsledky rozhodnutí o mase.
Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie masa FVHE.
Informace
Studenti obdrží u zápisu do 5. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Praxe bude studentům ze strany poskytovatele praxe potvrzena po předložení záznamů z průběhu praxe
formou deníku praxe a příslušného formuláře o vykonání odborné praxe. Potvrzení musí obsahovat údaje, od
kdy do kdy byla praxe vykonána s razítkem a podpisem. Informace o splnění praxe bude využita jako podklad
pro udělení zápočtu a započítání kreditů za předmět.

Praxe studentů 6. ročníku
1. Odborná praxe z předmětů: Infekční choroby zvířat a legislativa, Hygiena a technologie masa, Hygiena a
technologie mléka a Veterinární ochrana veřejného zdraví
V šestém ročníku studia je povinné řešení praktických případů v rámci činnosti úředního veterinárního lékaře.
Výuka je řešena v rámci odborné praxe studentů na veterinárních správách v celkové délce dvou týdnů,
zahrnující odbornou praxi z předmětu Infekční choroby zvířat a legislativa, z předmětů Hygiena a technologie
masa a masných výrobků, Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků a Veterinární ochrana veřejného
zdraví.
Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Infekční choroby zvířat a legislativa se student účastní činnosti
inspektora veterinární správy pro epizootologii. V rámci této činnosti se podílí na řešení odborných problémů
vyplývajících z aktuální nákazové situace v oblasti působení veterinární správy, u níž student praxi vykonává.
Povinnou součástí praxe je zpracování analýzy epizootologické situace ve vybraném chovu zvířat v oblasti
působení příslušné veterinární správy (zpravidla v rozsahu 5 – 7 stran). Zpracované téma student po ukončení
praxe odevzdá na Ústavu infekčních chorob a epizootologie FVL. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být
potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.
Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Hygiena a technologie masa a masných výrobků se student
účastní činnosti inspektora veterinární správy pro hygienu potravin. V rámci této činnosti se student podílí
na řešení odborných problémů vyplývajících z dozorové činnosti v oblasti hygieny a technologie masa, případně
drůbeže, ryb, zvěřiny, vajec a medu, a to při výrobě, zpracování, distribuci a případně prodeji těchto surovin
a potravin. Povinnou součástí praxe je zpracování přehledu dozorových činností, jichž se student účastnil
v rámci praxe. Zpracovaný přehled student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie masa
FVHE. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.
Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků se student
účastní činnosti inspektora veterinární správy pro hygienu potravin. Posluchač se seznámí s hygienou a
technologií na různých stupních výroby mléka a mléčných výrobků podle možností na jednotlivých KVS. V rámci
této činnosti se student podílí na řešení odborných problémů vyplývajících z dozorové činnosti v oblasti
produkce mléka, hygieny a technologie mléka a mléčných výrobků, a to při jejich výrobě, zpracování, distribuci
a případně prodeji. Povinnou součástí praxe je zpracování deníku z praxe, ve kterém musí být za každý den
praxe uvedena všechna činnost, kterou student prováděl, s přehledem dozorových činností, jichž se student
v rámci praxe účastnil. Zpracovaný deník student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie
mléka FVHE. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena pracovištěm, na kterém student vykonával
praxi.
Pro naplnění obsahu odborné praxe z předmětu Veterinární ochrana veřejného zdraví se student účastní
činnosti inspektorů veterinární správy. V rámci této činnosti se student podílí na řešení odborných problémů
vyplývajících z dozorové činnosti inspektorů veterinární správy. Povinnou součástí praxe je zpracování jednoho
případu dozorové činnosti a jeho možného řešení, a dále vypracování jednoho veterinárního osvědčení pro
přepravu zvířat, jednoho veterinárního osvědčení pro přepravu živočišných produktů, jednoho protokolu o
šetření v chovu nebo výrobním nebo zpracovatelském podniku, vypracování jednoho rozhodnutí o uložení
závazného pokynu, jednoho závazného posudku, jednoho nařízení mimořádných veterinárních opatření,
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jednoho rozhodnutí o uložení pokuty. Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu
veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare FVHE. Tato zpráva je součástí SRZ a musí být potvrzena
pracovištěm, na kterém student vykonával praxi.
2. Odborná klinická praxe
Pro naplnění obsahu odborné klinické praxe se student v šestém ročníku studia účastní výkonu klinické praxe.
Tato odborná klinická praxe zahrnuje zejména oblast chorob přežvýkavců a prasat. Podle pokynů se účastní
každodenní veterinární činnosti z hlediska diagnostiky, terapie a prevence chorob zvířat vykonávané
veterinárním lékařem, jednání s klienty, případně podle možností také získává poznatky z oblasti etiky,
ekonomiky, managementu a marketingu soukromé veterinární činnosti.
Během praxe v rámci Chorob přežvýkavců zpracují studenti pracovní deníky, ve kterých denně evidují pacienty,
se kterými se seznámili – podnik, druh zvířete, diagnóza, terapie, jiná činnost. Pět nejdůležitějších nebo
nejzajímavějších pacientů (zejména sledovaných a léčených v delším časovém úseku) zpracují podrobně formou
chorobopisu. Každý student obhájí jeden až dva vybrané chorobopisy z hlediska etiologie, patogenezy
klinických příznaků, diagnózy, diferenciální diagnózy, terapie a prevence, při vyhodnocení pracovních deníků.
Alternativou k obhajobě vybraného chorobopisu (chorobopisů) je zpracování a obhajoba produkčně zdravotní
analýzy vybraného chovu přežvýkavců.
Během praxe v rámci Chorob prasat student vede a k hodnocení odevzdá samostatný pracovní deník zahrnující
řešenou zdravotní problematiku v chovech prasat. Podle osnovy, kterou student obdrží při úvodní informaci
před nastoupením na praktickou výuku, zpracuje analýzu užitkovosti a zdravotního stavu v jednom vybraném
chovu prasat. Student zpracuje seminární práci na téma, které si samostatně zvolí, a to podle toho jakou
zdravotní problematiku ve spolupráci s praktickým veterinárním lékařem řešil v průběhu výuky. Seminární
práce má obvyklé náležitosti: úvod, literární přehled, vlastní způsob řešení, případně diskusi a doporučení pro
aktivní tvorbu zdraví a stabilizaci zdravotního stavu prasat.
Dále pro naplnění odborné praxe se student účastní blokové výuky na Klinice chorob přežvýkavců a Klinice
chorob prasat a případně praktické výuky na Školním zemědělském podniku a v dalších vybraných podnicích
v délce a podle pokynů Kliniky chorob přežvýkavců a Kliniky chorob prasat. Součástí praxe je zpracování
odborné práce na zadané téma. Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Klinice chorob
přežvýkavců a na Klinice chorob prasat FVL.

Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.
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Absolventi magisterského studijního programu
Veterinární hygiena a ekologie – akademický rok 2019/2020
MVDr. ADAM Šimon

MVDr. MAMRÁK Petr

MVDr. BAŠTOVÁ Jan

MVDr. MILITKÁ Marie

MVDr. BAYEROVÁ Kateřina

MVDr. MORAVOVÁ Iva

MVDr. BOHÁČKOVÁ Barbora

MVDr. NEJEZOVÁ Klára

MVDr. BULAWOVÁ Tereza

MVDr. NĚMCOVÁ Simona

MVDr. ČUREČKOVÁ Veronika

MVDr. NEUGEBAUEROVÁ Aneta

MVDr. DVOŘÁKOVÁ Nikola

MVDr. OLEHLOVÁ Karolina

MVDr. ESTERKA Martin

MVDr. OSUSKÝ Miloš

MVDr. FAJTOVÁ Kateřina

MVDr. PETROVÁ Klára

MVDr. FOJTÍKOVÁ Kristýna

MVDr. PIKNOVÁ Kateřina

MVDr. GREGOROVÁ Veronika

MVDr. PLESKAČ Petr

MVDr. GROSS Jakub

MVDr. POŘÍZKOVÁ Kristýna

MVDr. HADVICHOVÁ Aneta

MVDr. PROCHÁZKA Dominik

MVDr. HORÁKOVÁ Gabriela

MVDr. RÄDISCHOVÁ Kristýna

MVDr. HOUDKOVÁ Jana

MVDr. ŘIHÁČKOVÁ Eva

MVDr. IAROŠOVÁ Martina

MVDr. SIRNÍKOVÁ Lucie

MVDr. JAKEŠOVÁ Alena

MVDr. STEHLÍKOVÁ Iva

MVDr. KOLIDENTSEV Nikita

MVDr. SVOBODA Pavel

MVDr. KRAUSOVÁ Jana

MVDr. SVOBODOVÁ Lenka

MVDr. KRBEČKOVÁ Michaela

MVDr. ŠKURKOVÁ Adéla

MVDr. KŘÍŽOVÁ Soňa

MVDr. ŠTEFLOVÁ Kateřina

MVDr. KUBIŠTA Václav

MVDr. VAŇKOVÁ Iveta

MVDr. LANGEROVÁ Lucie

MVDr. VINKLÁŘOVÁ Michaela

MVDr. LANGOVÁ Kateřina

MVDr. VOTAVOVÁ Michaela

MVDr. LUČANSKÁ Eva

MVDr. VRTALOVÁ Ilona

MVDr. MAIWALDOVÁ Anežka

MVDr. ZIOGA Irini
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BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
Bakalářský studijní program
Bakalářský studijní program obsahuje vybrané teoretické poznatky a je zaměřen na přípravu k výkonu povolání,
při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody, případně je také zaměřen na přípravu pro
studium v navazujícím magisterském studijním programu.
Cílem bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky
na bakalářské úrovni pro oblast hygieny a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, dále pro
oblast analýzy potravin zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin,
hygieny potravin a technologie produkce a zpracování potravin, pro oblast ekologických aspektů výroby,
distribuce a prodeje potravin a dále pro oblast řízení, ekonomiky a legislativy výroby, distribuce a prodeje
potravin.
O studium v bakalářském studijním programu se ucházejí studenti, kteří mají úplné středoškolské vzdělání
zakončené maturitou a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k bakalářskému
studiu se prokazuje zejména výsledky studia na střední škole, doplněné o studentské aktivity nad rámec
běžného studia na střední škole, vztahující se k oboru studia. Od akademického roku 2014/2015 FVHE rovněž
využívá při přijímacím řízení výsledky testů SCIO (OSP – obecné studijní předpoklady, resp. VŠP – všeobecné
študijné predpoklady). Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je
studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.
Bakalářské studium v programu Bezpečnost a kvalita potravin je tříleté. Studijní program obsahuje soubor
povinných studijních předmětů a dále soubor povinně volitelných studijních předmětů, v nichž si student určuje
předmět z dvojic nebo trojic předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou
přednášky, praktická cvičení, bloková výuka, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských
podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových
zařízeních fakulty a univerzity a rovněž samostatné studium. Důraz je kladen na praktickou výuku směřující
k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru,
ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje soubor
zkoušek, z nichž 5 je součástí státní závěrečné zkoušky. Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba
bakalářské práce.
Studenti bakalářského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských
kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Studijní
a informační centrum se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární
databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny,
počítačová učebna s připojením na Internet.
Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů
a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Pro akademický rok 2015/2016 byl Vědeckou radou FVHE schválen
nový studijní plán, schválené změny jsou uskutečňovány postupně. Od akademického roku 2017/2018 je
realizován nový studijní plán ve všech třech ročnících studia.
Absolventy studia bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin se studenti stávají po
vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Těmto absolventům je vydán
diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“ uváděné
před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Vzdělání absolventa bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin umožňuje uplatnění
v potravinářském průmyslu na střední úrovni řídících pracovníků, ve státních i soukromých laboratořích
pro analýzu potravin na úrovni laboratorních a střední úrovně řídících laboratorních pracovníků a dále ve státní
správě jako techničtí pracovníci v oblasti kontroly výroby, distribuce a prodeje potravin.
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Studijní plán pro akademický rok 2020/2021
Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin
1. rok
Zkratka

1. semestr
Předmět

Biologie a molekulárně
biologické metody
2210/H3BF
Biofyzika potravin
Anatomie a fyziologie jatečných
1110/H3AN
zvířat
2420/H3HP
Výživa potravinových zvířat
2420/H3CO
Chov potravinových zvířat
Potravinářské inženýrství a
2360/H3PT
technika
9750/H3JA
Odborná angličtina
Zoologie potravinových zvířat
2150/H3ZP
(PVP)
9760/H3TV
Sport (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2150/H3BI

2210/H3DP

Zoohygiena a veterinární
prevence
Ochrana zvířat a welfare
Produkce potravinových surovin
rostlinného původu
Produkce potravinových surovin
živočišného původu
Analýza surovin rostlinného
původu
Druhy a složení potravin

2190/H3EP

Ekologie v produkci potravin

2410/H3ZH
2410/H3BW
2420/H3PS
2420/H3PZ
2210/H3AS

2420/H3BK

Bezpečnost krmiv (PVP)
Ekologie zemědělské krajiny
2190/H3ZK
(PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

2

2*

4

Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D.

3

2*

5

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

2
1

2*
1*

4
4

Ing. Klára Bartáková, Ph.D.

2

2*

5

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

0

2

3

prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

1

2

2

Garant

Mgr. Jiří Chodníček

0
11-12

2
2
15
6*
30
2. semestr

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.

2

1*

4

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

2*

4

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

2

1*

4

prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

2

1*

4

MSc. Dani Dordevic, Ph.D.

1

2*

4

MSc. Dani Dordevic, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM

2

2*

4

2

1

3

1

2

3

1

2

3

14

12
6*

30

2. rok
Zkratka
1230/H3PAZ
2360/H3CP
2420/H3BL
M
2410/H3TX

3. semestr
Předmět
Patologická anatomie jatečných
zvířat
Chemie potravin a chemické
laboratorní metody
Biochemie potravin
a biochemické laborat. metody
Toxikologie potravin
a toxikologické laborat. metody

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

2

2*

3

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

4

4*

5

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

2

1*

3

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

1

1*

3

Garant

2360/H3VC

Výživa člověka

MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D.

2

2*

5

2410/H3ME

Marketing, management
a ekonomika

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

2

1*

2
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2410/H3BX
xxxx/H3BP1
2410/H3IM
2190/H3MY

Metodologie bakalářské práce
Bakalářská práce I
Instrumentální metody
v analýze potravin (PVP)
Myslivost (PVP)

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
vedoucí práce

1
0

0
3

1
5

doc. Doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

2

1

3

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM

2

2*

3

16

15-16
6-7*

Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
Farmakologie v produkci
potravin
2360/H3SAP Senzorická analýza potravin
2410/H3NH
Nemoci hospodářských zvířat
1240/H3NHZ Nákazy hospodářských zvířat
Mikrobiologie potravin
2360/H3MI
a mikrobiol. laboratorní metody
2190/H3OD
Odpady a DDD v potravinářské
V
výrobě
2410/H3ST
Biostatistika
Bakalářská práce – literární
2150/H3BPL
poznatky
xxxx/H3BP2
Bakalářská práce II
Praxe v laboratoři na SVÚ, SZPI
2360/H3XA
aj. **
Radiační hygiena
2150/H3RH
v potravinářství (PVP)
Molekulárně biologická analýza
2150/H3MB
potravin (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe
2410/H3FAP

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

1

1*

2

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.
MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

1
2
2

3*
1*
2*

4
2
2

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

3

4*

4

2

2*

3

1

1

3

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

0

2

2

vedoucí práce

0

3
40
hodin

4

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

1

1

2

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

1

1

2

13

20
6*

30

5. semestr
Předmět

Technologie a hygiena potravin
živočišného původu
Technologie a hygiena potravin
2210/H3HR
rostlinného původu
2360/H3PP
Technologie přípravy pokrmů
Veterinární prohlídka jatečných
2360/H3PJ
zvířat
2210/H3NP
Nebezpečí z potravin
Veterinární a potravinářská
2410/H3VL
legislativa
xxxx/H3BP3
Bakalářská práce III
Praxe v potravinářském
2360/H3XP
provozu **
Skladba a struktura potravin
2210/H3SR
(PVP)
2150/H3PR
Parazitologie potravin (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2360/H3HZ

xxxx/H3BP4

2

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

3. rok
Zkratka

30
4. semestr

Bakalářská práce IV

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

2

3*

5

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

2

3*

5

Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

1

1*

2

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

2

3*

4

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.

2

1*

2

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

3

2*

4

vedoucí práce

0

6
40
hodin

4

Garant

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

2

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

1

2

2

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

1
13

2
21
6*

2

vedoucí práce
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0

30
6. semestr
80
5

hodin
Ekologické aspekty výroby,
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
2190/H3EDB
0
30***
5
ECZM
distribuce a prodeje potravin
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
2360/H3LAB Laboratorní analýza potravin
0
30***
5
2410/H3MM Legislativa, ekonomika,
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
0
30***
5
B
marketing, management
Prohlídka jatečných zvířat
doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.
2360/H3PJB
0
30***
5
a masa
Technologie a hygiena výroby,
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
2210/H3TDB
0
30***
5
distribuce a prodeje potravin
Počet hodin celkem
0
80+150
Počet zkoušek, Počet kreditů
1+5
30
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe
V průběhu 2. ročníku 2 týdny (40 hodin) v ústavech analýzy potravin (veterinární laboratoře, laboratoře SZPI,
analytické laboratoře, podnikové analytické laboratoře aj.)
V průběhu 3. ročníku 2 týdny (40 hodin) v potravinářských provozech (podniky zaměřené na zpracování
surovin
a výrobu, distribuci a prodej potravin)
*** zakončeno dílčí státní závěrečnou zkouškou (30 hodin blokové výuky v každém předmětu)
Student si v 1. až 5. semestru zvolí vždy jeden z povinně volitelných předmětů (PVP).

Státní závěrečná zkouška
Zkratka
2190/H3EDS
2360/H3LAS
2410/H3MMS
2360/H3PJS
2210/H3TDS

Předmět
Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje
potravin
Laboratorní analýza potravin
Legislativa, ekonomika, marketing, management
Prohlídka jatečných zvířat a masa
Technologie a hygiena výroby, distribuce a
prodeje potravin
Obhajoba bakalářské práce
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Garant

Kredity

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

0

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

0
0
0

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

0

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

0

Organizace výuky ve 3. roce studia
bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin (PF)
v akademickém roce 2020/2021
prezenční forma
Praxe v potravinářském provozu
2 týdny

7. - 18. 9. 2020

Praxe

Výuka v zimním semestru
1. až 13. týden

21. 9. - 18. 12. 2020

Výuka předmětů v zimním semestru

2 týdny

21. 12. 2020 - 1. 1. 2021

Studijní volno

5 týdnů

4. 1. - 5. 2. 2021

Zkouškové období ZS

Bakalářská práce
7 týdnů

15. 2. - 31. 3. 2021

Příprava a odevzdání bakalářské práce

Bloková výuka – státní závěrečná zkouška

5 týdnů

29. 3. - 1. 4. 2021

Legislativa, ekonomika, marketing, management

6. 4. - 9. 4. 2021

Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin

12. - 16. 4. 2021

Prohlídka jatečných zvířat a masa

19. - 23. 4. 2021

Laboratorní analýza potravin

26. - 30. 4. 2021

Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin

Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
3 týdny

3. 5. - 21. 5. 2021

1 týden

24. - 28. 5. 2021

Příprava na obhajobu bakalářské práce a státní závěrečnou
zkoušku
Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
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Studijní plán - akademický rok 2020/2021
Bakalářský studijní program, kombinovaná forma

Bezpečnost a kvalita potravin

1. rok
1. rok studia v akademickém roce 2020/21 není otevřen
v akademickém roce 2020/2021 není zapsán žádný student

2. rok
2. rok studia v akademickém roce 2020/21 není otevřen
v akademickém roce 2020/2021 není zapsán žádný student

3. rok
studují 2 studenti
studenti mají splněnu výuku v ZS, v LS absolvují blokovou výuku, obhajobu bakalářské práce a SZZ

Státní závěrečná zkouška
Zkratka
2190/H4EDS
2340/H4LAS
2380/H4MMS
2350/H4PJS
2210/H4TDS

Předmět

Garant

Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje
potravin
Laboratorní analýza potravin
Legislativa, ekonomika, marketing,
management
Prohlídka jatečných zvířat a masa
Technologie a hygiena výroby, distribuce a
prodeje potravin
Obhajoba bakalářské práce

Kredity
(max. 30)

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM

0

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

0

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

0

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

0

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

0

doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

0

Organizace výuky ve 3. roce studia
bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin
letní semestr akademického roku 2020/2021
kombinovaná forma
Bakalářská práce
7 týdnů

15. 2. - 31. 3. 2021

Příprava a odevzdání bakalářské práce

Bloková výuka – státní závěrečná zkouška

5 týdnů

29. 3. - 1. 4. 2021

Legislativa, ekonomika, marketing, management

6. 4. - 9. 4. 2021

Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin

12. - 16. 4. 2021

Prohlídka jatečných zvířat a masa

19. - 23. 4. 2021

Laboratorní analýza potravin

26. - 30. 4. 2021

Ekologické aspekty výroby, distribuce a prodeje potravin

Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
3 týdny

3. 5. - 21. 5. 2021

1 týden

24. - 28. 5. 2021

Příprava na obhajobu bakalářské práce a státní závěrečnou
zkoušku
Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
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Informace k odborné praxi
pro bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin
Praxe studentů 2. ročníku studia: předmět H3/H4XA Praxe v laboratoři na SVÚ, SZPI
Náplň praxe
Ve druhém roce studia je povinná odborná praxe studentů v oblasti analýzy potravin v celkové délce dvou
týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je seznámit se s prací veterinárních laboratoří,
laboratoří SZPI, soukromých analytických laboratoří, podnikových analytických laboratoří, případně dalších.
Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v laboratořích podnikových i soukromých,
zabývajících se analýzou potravin. Cílem praxe je zapojit se do činností laboratoří, poznat postupy práce a ověřit
si v praxi vědomosti získané v disciplínách Chemie potravin a chemické laboratorní metody, Mikrobiologie
potravin a mikrobiologické laboratorní metody, Biochemie potravin a biochemické laboratorní metody,
Parazitologie potravin a parazitologické laboratorní metody, Toxikologie potravin a toxikologické laboratorní
metody a Farmakologie v produkci potravin a rezidua léčiv v potravinách.
Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 2. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole
garantovi předmětu, doc. MVDr. Bohumíře Janštové, Ph.D. v termínu jím určeném.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.

Praxe studentů 3. ročníku studia: předmět H3/H4XP Praxe v potravinářském provozu
Náplň praxe
Ve třetím roce studia je povinná odborná praxe studentů v potravinářských podnicích v celkové délce dvou
týdnů zahrnující odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je seznámit se s technologií a hygienou,
ekologickými aspekty, ekonomikou, marketingem, managementem a legislativou výroby, distribuce a prodeje
potravin.
Pro naplnění obsahu odborné praxe se student účastní provozu v potravinářských podnicích. Cílem praxe je
zapojit se do činností potravinářského podniku a ověřit si v praxi vědomosti získané v disciplínách Technologie a
hygiena potravin rostlinného původu. Technologie a hygiena potravin živočišného původu, Prohlídka jatečných
zvířat a masa, Technologie a hygiena výroby, distribuce a prodeje potravin, Ekologické aspekty výroby,
distribuce a prodeje potravin, Dezinfekce, dezinsekce, deratizace v potravinářství, Ekonomika, marketing,
management a Veterinární a potravinářská legislativa.
Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 3. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole
garantovi předmětu, doc. MVDr. Bohumíře Janštové, Ph.D.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.
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Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.
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Absolventi bakalářského studijního programu
Bezpečnost a kvalita potravin – akademický rok 2019/20
Prezenční forma:
Bc. BERNATÍKOVÁ Ivana

Bc. PAPPOVÁ Barbora

Bc. FICERIOVÁ Veronika

Bc. PAVLÍKOVÁ Michaela

Bc. GREGAR Jan

Bc. PECHOVÁ Šárka

Bc. HÁJKOVÁ Veronika

Bc. PRAXOVÁ Veronika

Bc. HEBLÁKOVÁ Vendula

Bc. ROJÍČKOVÁ Denisa

Bc. HELLINGEROVÁ Hana

Bc. ŠANTOVÁ Kristýna

Bc. HOLEČKOVÁ Denisa

Bc. TOMÁŠKOVÁ Lenka

Bc. HORÁKOVÁ Natálie

Bc. VEČEŘOVÁ Sabina

Bc. KRENŽELOKOVÁ Veronika

Bc. VINCOVÁ Anna

Bc. KUČERA Petr

Bc. VODĚROVÁ Petra

Bc. LANKOVOVÁ Alexandra

Bc. VOJTĚCHOVÁ Karolína

Bc. LIHOTZKÁ Markéta

Bc. ZAYMLOVÁ Kateřina

Bc. MACKOVÁ Tereza

Bc. ZBROŽKOVÁ Veronika

Bc. NĚMCOVÁ Monika
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BEZPEČNOST A KVALITA POTRAVIN
Navazující magisterský studijní program
Navazující magisterský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin je zaměřen na získání teoretických
poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na jejich aplikaci a na rozvoj
tvůrčí činnosti studentů.
Cílem navazujícího magisterského studijního program Bezpečnost a kvalita potravin je připravit odborníky
na magisterské úrovni pro oblast hygieny a technologie potravin živočišného a rostlinného původu, dále pro
oblast analýzy potravin zejména z hlediska parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin,
hygieny potravin a technologie produkce a zpracování potravin a současně pro oblast ekologických aspektů
výroby, distribuce a prodeje potravin a oblast řízení, ekonomiky a legislativy výroby, distribuce a prodeje
potravin.
O studium v navazujícím magisterském studijním programu se ucházejí studenti, kteří mají ukončené
bakalářské studium v programu Bezpečnost a kvalita potravin nebo v obdobných oborech a prokáží potřebnou
způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména
výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky přijímací zkoušky z oblasti bezpečnosti a kvality
potravin. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.
Navazující magisterské studium Bezpečnost a kvalita potravin je dvouleté. Studijní program obsahuje soubor
povinných studijních předmětů a dále soubor povinně volitelných studijních předmětů, z nichž si student určuje
3 předměty z dvojic nebo trojic předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky jsou
přednášky, praktická cvičení, bloková výuka, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a potravinářských
podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech a účelových
zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí
k podpoře tvůrčích schopností studentů a na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností
studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a
ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje soubor zkoušek, z nichž 6 je součástí státní
závěrečné zkoušky. Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba diplomové práce.
Studenti navazujícího magisterského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni
na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je
k dispozici Studijní a informační centrum se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury,
počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru
veterinární medicíny, počítačová učebna s připojením na Internet.
Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů
a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Pro akademický rok 2015/2016 byl Vědeckou radou FVHE schválen
nový studijní plán, schválené změny byly uskutečňovány postupně. Od akademického roku 2017/2018 je již
realizován nový studijní plán v 1. a 2. ročníku studia.
Na závěr studia je student povinen absolvovat blokovou výuku a složit zkoušku z předmětů představující
předměty státní závěrečné zkoušky. Součástí státní závěrečné zkoušky je zpracování a obhajoba diplomové
práce.
Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin se studenti
stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je
vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“
uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Vzdělání absolventa navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin umožňuje
uplatnění v potravinářském průmyslu na úrovni řídících pracovníků, v státních i soukromých laboratořích
pro analýzu potravin na úrovni řídících laboratorních pracovníků, a dále ve státní správě v oblasti potravin
rostlinného původu v dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem na úrovni dozorových pracovníků a v oblasti
potravin živočišného původu v dozoru při prodeji, kde nedochází k úpravě potravin.
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Studijní plán pro akademický rok 2020/2021
Navazující magisterský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin
1. rok
Zkratka

1. semestr
Předmět

2360/H2MD
xxxx/H2DP1
2360/H2CL

Technologie a hygiena ryb,
měkkýšů a korýšů a výrobků z nich
Technologie a hygiena medu
a včelích produktů
Hygiena a technologie nápojů,
ovoce, zeleniny, hub a suchých
plodů
Hygiena a technologie škrobnatých
surovin, olejnin a luštěnin
Technologie a hygiena mléka
a mléčných výrobků I
Hygiena a technologie
v gastronomii
Laboratorní analýza potravin
rostlinného původu I
Laboratorní analýza mléka
a mléčných výrobků
Metodologie diplomové práce
Diplomová práce I
Chemické laboratorní metody (PVP)

2210/H2MI

Mikroskopie potravin (PVP)

2360/H2TR
2190/H2TP
2210/H2HN
2210/H2HS
2360/H2HM
1
2360/H2HG
2210/H2LR1
2360/H2LM

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

1

2*

2

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

1

1*

2

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

2

2*

4

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

1

3*

4

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

2

2*

4

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc.,
MBA

2

1*

2

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

0

2

2

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

0

2

2

MVDr. Zora Šťástková, Ph.D.
vedoucí práce
Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

1
0
1

0
4
2

2
4
2

1

2

2

11

21
6*

Garant

Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

2

1*

2

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

2

2*

5

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

1

3*

5

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.

1

1*

2

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

2

1*

3

Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.

1

1*

2

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

0

2

4

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

0

2

1

vedoucí práce

0

4

4

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.

1

1

2

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

1

2

2

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

1
10

1
18-20

2

Zkratka

Předmět

Garant

2210/H2FP

Falšování potravin

Hygiena a technologie cukru,
2210/H2HC
cukrovinek, ochucovadel
a pochutin
Hygiena a technologie mlýnských
2210/H2HO
a pekárenských výrobků
Řízení kvality a bezpečnosti
2210/H2RB
potravin
2360/H2HAC HACCP
Ochrana potravin při mimořádných
2210/H2MS
situacích
Laboratorní analýza potravin
2210/H2LR2
rostlinného původu II
Diplomová práce – literární
2150/H2DPL
poznatky
xxxx/H2DP2 Diplomová práce II
Management potravinářské
2210/H2ML
laboratoře (PVP)
Mikrobiologické laboratorní
2360/H2MB
metody (PVP)
2360/H2KP
Konzervace potravin (PVP)
Počet hodin týdně celkem

30
2. semestr
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Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
2. rok

6*

30
3. semestr

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

2

2*

4

2

1*

2

2

3

4

Zkratka

Předmět

Garant

2360/H2HV

Technologie a hygiena masa,
zvěřiny, drůbeže a vajec a výrobků
z nich

prof. MVDr. Iva Steinhauserová,
CSc.

2190/H2EPP

Ekotoxikologie potravin

2410/H2LD
2360/H2CH
O
2360/H2BP
2360/H2GA

Legislativa a dozor nad potravinami

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Choroby z potravin

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

0

1*

2

1*
1*

3
3

0

1

2

0

Praxe v potravinářském provozu**

6
40
hodin

5

2360/H2PX

Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
Ing. Jana Doležalová, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová,
CSc.
vedoucí práce
doc. MVDr. Bohumíra Janštová,
Ph.D.

2
2

xxxx/H2DP3

Balení potravin
Gastronomie
Laboratorní analýza masa, zvěřiny,
drůbeže a vajec a výrobků z nich
Diplomová práce III

Ing. Klára Bartáková, Ph.D.

1

2

2

Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D.
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

1
1
11

2360/H2LA

Technologická zařízení
v gastronomii (PVP)
2210/H2PP
Prodej potravin (PVP)
2360/H2SG
Speciality v gastronomii (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2360/H2TZ

xxxx/H2DP4

Diplomová práce IV

2210/H2APB

Analýza potravin

2190/H2EPB

Ekologie v potravinářství

1
1
17-18
6*
4. semestr
80
hodin

30

0

30***

4

0

30***

4

30***

4

30***

4

30***

4

30***

4

80+180
1+6

30

vedoucí práce
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová,
CSc.

Hygiena a technologie potravin
0
rostlinného původu
2410/H2LKB Legislativa a kontrola potravin
0
Technologie a hygiena masa
2360/H2HVB
0
a masných výrobků
2360/H2HM Technologie a hygiena mléka
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
0
B
a mléčných výrobků II
Počet hodin celkem
0
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe: v průběhu 2. ročníku 40 hodin v potravinářských provozech
*** zakončeno dílčí státní závěrečnou zkouškou (30 hodin blokové výuky v každém předmětu)
2210/H2HTB

3

2
2

6

Student si v 1. až 3. semestru zvolí vždy jeden z povinně volitelných předmětů.
Státní závěrečná zkouška
Zkratka
2210/H2AP
2190/H2EP
2210/H2HTP
2410/H2LKP
2360/H2HVS
2360/H2HMS

Předmět
Analýza potravin
Ekologie v potravinářství
Hygiena a technologie potravin rostlinného původu
Legislativa a kontrola potravin
Technologie a hygiena masa a masných výrobků
Technologie a hygiena mléka a mléčných výrobků II
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Garant
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D. Dipl. ECZM
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Kredity
0
0
0
0
0
0

Obhajoba diplomové práce

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Organizace výuky ve 2. roce studia
navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin
v akademickém roce 2020/2021
Praxe v potravinářském provozu
2 týdny

7. - 18. 9. 2020

Praxe

Výuka v zimním semestru
1. až 13. týden

21. 9. - 18. 12. 2020

Výuka předmětů v zimním semestru

2 týdny

21. 12. 2020 - 1. 1. 2021

Studijní volno

5 týdnů

4. 1. - 5. 2. 2021

Zkouškové období ZS

Diplomová práce
7 týdnů

15. 2. - 31. 3. 2021

Příprava a odevzdání diplomové práce

Bloková výuka – státní závěrečná zkouška

6 týdnů

22. 3. - 26. 3. 2021

Ekologie v potravinářství

29. 3. - 1. 4. 2021

Analýza potravin

6. 4. - 9. 4. 2021

Legislativa a kontrola potravin

12. - 16. 4. 2021

Hygiena a technologie potravin rostlinného původu

19. - 23. 4. 2021

Hygiena a technologie masa a masných výrobků

26. - 30. 4. 2021

Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška
2 týdny

3. 5. - 14. 5. 2021

1 týden

17. - 21. 5. 2021

Příprava na obhajobu diplomové práce a státní závěrečnou
zkoušku
Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška
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Informace k odborné praxi
pro navazující magisterský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin
Praxe studentů 2. ročníku studia: předmět H2PX Praxe v potravinářském provozu
Náplň praxe
Ve druhém roce studia je povinná odborná praxe studentů v oblasti bezpečnosti a kvality potravin
v potravinářském provozu v celkové délce jednoho týdne (40 hodin), zahrnující odbornou praxi z předmětů,
jejichž obsahem je zajištění bezpečnosti a kvality potravin.
Pro naplnění obsahu odborné praxe se student podílí na řešení odborných problémů v oblasti technologie a
hygieny surovin a potravin živočišného i rostlinného původu a to při výrobě, zpracování, distribuci a případně
prodeji těchto surovin a potravin.
Povinnou součástí praxe je zpracování problematiky a přehledu odborných činností, jichž se student účastnil
v rámci praxe v zařízeních potravinářského provozu (v rozsahu 7-10 stran textu). Zpracované téma bude
obsahovat krátký popis pracoviště, systém a provádění odborných činností s popisem absolvovaných aktivit.
Zpracované dokumenty student po ukončení praxe odevzdá na Ústavu hygieny a technologie mléka FVHE.
Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 1. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole
garantovi předmětu, doc. MVDr. Bohumíře Janštové, Ph.D. v termínu jím určeném.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.

Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.

38

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu
Bezpečnost a kvalita potravin – akademický rok 2019/20
Mgr. ANTALOVÁ Natália

Mgr. ONDROVÁ Kristýna

Mgr. BABULOVÁ Adéla

Mgr. PEČOVÁ Martina

Mgr. BARANČINOVÁ Sabina

Mgr. PORUBOVÁ Markéta

Mgr. BONDARCHUK Anastasiya

Mgr. SEDLÁKOVÁ Michaela

Mgr. CÁPÍKOVÁ Jana

Mgr. SLOVÁKOVÁ Lenka

Mgr. DEMJANOVÁ Dominika

Mgr. SOVOVÁ Barbora

Mgr. HAVRÁNKOVÁ Kamila

Mgr. VAŇKOVÁ Eliška

Mgr. HORÁK Vojtěch

Mgr. VESELÁ Kristýna

Mgr. JANUŠOVÁ Martina

Mgr. ZDRAŽILOVÁ Ivana

Mgr. JÍLKOVÁ Denisa
Mgr. KLÍČOVÁ Klára
Mgr. KOŠNAROVÁ Hana
Mgr. KROBOTOVÁ Eliška
Mgr. KUBÍČEK Martin
Mgr. MAKAROVÁ Daria
Mgr. MIKÓCZIOVÁ Zuzana
Mgr. MIKOLAJKOVÁ Marie
Mgr. MLEJNKOVÁ Zuzana
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OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
Bakalářský studijní program
Studijní program Ochrana zvířat a welfare na úrovni bakalářského studia reaguje na potřebu vysokoškolsky
vzdělaných odborníků v oblasti ochrany zvířat proti týrání, ochrany zvířat proti stresu, bolesti a utrpení, ochrany
zvířat při zacházení s nimi, v oblasti aktivního vytváření odpovídajících podmínek pro zvířata a pro kontrolu
těchto podmínek.
Studijní program vytváří znalostní rozměr pro oblast biologie tkání a orgánů, jedinců i populací zvířat v šířce
souvislostí podmínek života, zdraví i nemoci zvířat v prostředí zvířat zájmových chovů, hospodářských zvířat,
volně žijících zvířat i zvířat pokusných, v hloubce poznatků, zkušeností i dovedností reflektujících exponenciální
rozvoj úrovně oboru v dimenzi rostoucího důrazu na povýšení zvířete v právním slova smyslu z věci na vyšší
úroveň věci zvláštní povahy, ve společenském smyslu pak povýšení důrazu na pozitivní kvalitativní změnu
úrovně vztahu člověka ke zvířeti vyjádřeného právními, odbornými i morálními normami vytváření podmínek
pro zacházení se zvířaty a jejich zařazení jako důležitého aspektu běžného života člověka současné civilizace.
V odborném slova smyslu pak obor vychází ze zásadního zvýšení důrazu na podmínky zacházení se zvířaty,
jejich pohodu a zdraví podpořené obrovským rozvojem vědeckých a odborných poznatků v této oblasti
v posledních dvaceti letech. Studijní obor zahrnuje výuku směřující k získání širokých i hlubokých znalostí,
zkušeností a dovedností z oblasti výživy zvířat, podmínek chovu zvířat, chování zvířat, podmínek pohody zvířat,
obsahuje právní rozměr ochrany zvířat v širokém slova smyslu i v jeho hlubokém zaměření na ochranu zvířat
proti týrání. Součástí oboru je také laboratorní aspekt kontroly nad ochranou zvířat a welfare, a to v jeho
hloubce schopnosti laboratorní analýzy biochemické, hematologické a molekulární s využitím nejmodernějších
instrumentálních metod.
Studijní program je svým zaměřením, šíří a hloubkou poznatků v oblasti péče o zvířata, kontroly podmínek
a zdraví zvířat a ochrany zvířat se zvláštním aspektem ochrany zvířat proti týrání součástí spektra oborů
veterinární medicíny, je proto zahrnut do oblasti vdělávání Veterinární lékařství, Veterinární hygiena a je
koncipován pro úroveň tříletého bakalářského studia. Studijní program Ochrana zvířat a welfare se opírá o
velmi kvalitní prostorové a přístrojové zajištění VFU Brno a o vysoké personální zabezpečení představované
profesory, docenty a odbornými asistenty VFU Brno, kde předměty oboru jsou součástí jejich současné
pedagogické a vědecké profilace.
V tvůrčí činnosti je obor zajištěn řešením problematiky ochrany zvířat a welfare na úrovni vědecké a výzkumné
v rámci výzkumných projektů s množstvím vědeckých publikací uveřejňovaných v impaktovaných vědeckých
časopisech, dále aktivní účastí akademických pracovníků na zahraničních konferencích, každoročním pořádáním
vlastní mezinárodní konference Ochrana zvířat a welfare a dále oborem doktorského studijního programu
Veřejné veterinářství a ochrana zvířat s absolventy v tomto oboru a oborem habilitačním Ochrana zvířat a
welfare s úspěšnými habilitačními řízeními v tomto oboru.
Absolvent studijního programu Ochrana zvířat a welfare na úrovni bakalářského studia disponuje poznatky
anatomie a fyziologie zvířat, biologie jedince i populací včetně ekologických aspektů souvisejících s životem
zvířat ve volné přírodě a zvířat chovaných člověkem. Zná a umí tvůrčím způsobem použít znalosti o výživě
zvířat, chovu zvířat a odpovídajících podmínek chovu zvířat a rozumí projevům chování zvířat v různých
podmínkách a fázích jejich života. Je schopen aktivně posoudit úroveň podmínek ovlivňujících pohodu a stav
pohody zvířat v chovech hospodářských zvířat (zejména přežvýkavci, prasata, koně, drůbež, králíci, kožešinová
zvířata), koní, psů, koček a dalších zájmových zvířat (ptáci, plazi a drobní savci) a odpovídající úroveň jejich
využívání v rámci jezdectví, kynologie, soutěží, výstav apod., opuštěných zvířat a úroveň pohody zvířat
v útulcích, cirkusových zvířat a úroveň pohody zvířat v cirkusech, zoozvířat a úroveň pohody zvířat
v zoologických zahradách, zvěře a její využívání v rámci farmových chovů a myslivosti, ryb a vodních živočichů a
jejich využívání v rámci rybářství, včel a jejich využívání v rámci včelařství, zoozvířat a jejich chovu
v zoologických zahradách. Absolvent studijního programu ovládá poznatky z porodnictví a reprodukce zvířat,
umí poskytnout péči poraněným zvířatům a umí rozpoznat nákazy zvířat a učinit odpovídající opatření při jejich
výskytu na úrovni chovatele zvířat. Absolvent ovládá na odpovídající úrovni poznatky laboratorního vyšetřování
vzorků a umí provádět analýzy biologických tekutin a tkání a vzorků prostředí života zvířat na úrovni
biochemické, hematologické, molekulární a instrumentální analýzy a zpracovávat výsledky z této oblasti.
Tvůrčím způsobem umí interpretovat právní předpisy v ochraně zvířat a řešit složité problémy ochrany zvířat.
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Uplatnění absolventa na bakalářské úrovni se předpokládá u orgánů veterinární správy v dozoru nad ochranou
zvířat proti týrání (zejména kontrola a dozor hospodářských a zájmových zvířat) a řešení problematiky ochrany
zvířat, v laboratořích státních veterinárních ústavů a v laboratořích dalších institucí a soukromých podniků
provádějící rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů, u orgánů státní správy
v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů (inspektoráty ochrany životního prostředí), u orgánů
zajišťujících ochranu ohrožených druhů živočichů v rámci mezinárodních úmluv (např. CITES) a předpisů (orgány
celní správy), u institucí a podniků provádějících pokusy na zvířatech (zejména zajišťování pohody pokusných
zvířat a zajišťování činnosti komisí na ochranu zvířat uživatelských zařízení), v zoologických zahradách při
zajišťování ochrany, pohody a chovu zvířat, v institucích zabývajících se ochranou opuštěných a
handicapovaných zvířat (útulky pro zvířata zřizované obcemi a nebo útulky soukromé), u orgánů státní a
veřejné správy a orgánů využívajících zvířata a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti (policie
České republiky, městská policie, hasičské sbory), u obcí, měst a městských částí při řešení problematiky
ochrany zvířat proti týrání (řešení přestupků v této specifické problematice), v organizacích a při podnikání
v oblasti chovu zvířat, přepravy zvířat, nákupu a prodeje zvířat, dovozu a vývozu zvířat, a organizujících výstavy
zvířat, soutěže, závody a sportovní aktivity využívající zvířata, v organizacích zabývajících se hippoterapií,
canisterapií a nebo jinými formami animoterapií, v nadacích a organizacích zabývajících se ochranou zvířat ve
smyslu činnosti např. WSPA, RSPCA aj., v soukromých institucích zabývajících se poradenstvím v oblasti
etologie, poruch chování zvířat, welfare a ochranou zvířat, případně i jako asistenti veterinárních lékařů v jejich
soukromé veterinární praxi, dále ve výzkumných laboratořích a ve výzkumných organizacích a institucích
zabývajících se ochranou zvířat, welfare a etologií zvířat, na univerzitách ve výuce a výzkumu zaměřeném na
výzkum volně žijících zvířat, hospodářských zvířat nebo zvířat zájmových chovů, v médiích a v problematice
mediální komunikace týkající se problematiky zacházení se zvířaty, pohody a ochrany zvířat, v mezinárodních
organizacích a institucích řešících a zabývajících se ochranou zvířat (EU, aj.).
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Studijní plán pro akademický rok 2020/2021
Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare
1. rok

1. semestr

Zkratka

Předmět

Garant

2150/H6BZ

Biologie zvířat

2190/H6AN

Anatomie zvířat

2420/H6FY
2420/H6CZ
2420/H6VZ

Fyziologie zvířat
Chov zvířat
Výživa zvířat

2410/H6ZV1

Základy veterinární péče

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.,
Dipl. ECZM
doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
MBA
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
Mgr. Jiří Chodníček

2410/H6ST
Statistika a informatika
9750/H6SA1 Speciální angličtina I
9760/H6TV1 Tělesná výchova I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2150/H6ZO

Zoologie

2190/H6EZ

Ekologie zvířat

2410/H6ET

Etologie
Welfare, stres, bolest, utrpení
2410/H6WS
u zvířat
2410/H6WH Welfare hospodářských zvířat
Laboratorní vyšetřování vzorků I
2410/H6LA1
- biochemie
9750/H6SA2 Speciální angličtina II
9760/H6TV2 Tělesná výchova II
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

2

2*

4

2

1*

4

2
2
2

1*
2*
2*

4
4
4

2

1*

4

1
0
0
13

prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.,
Dipl. ECZM
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

2
3
2
2
2
1
15
6*
30
2. semestr
4*
5

2

2*

4

2

2*

5

MVDr. Martina Volfová, Ph.D.

2

1*

4

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

2

2*

5

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

2

2*

4

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
Mgr. Jiří Chodníček

0
0
12

2
2
17
6*

2
1

2. rok
Zkratka
2410/H6WP

30

3. semestr
Předmět

Welfare psů a kynologie
Welfare koček a zájmových
1660/H6WK zvířat (ptáci, plazi a drobní
savci)
Welfare zoozvířat a činnost
2410/H6WO zoologických zahrad, welfare
zvířat cirkusů a činnost cirkusů
Welfare opuštěných zvířat
2410/H6WU
a útulky pro zvířata
1670/H6WJ
Welfare koní a jezdectví
Laboratorní vyšetřování vzorků
1200/H6LA2
II - hematologie
2410/H6BP
Bakalářské práce – metodologie
M
zpracování
xxxx/H6BP1
Bakalářská práce I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

1*

4

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc., Dipl.
ECZM

2

0*

4

MVDr. Petra Doležalová, Ph.D.

1

1*

3

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

1

1*

3

doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.

2

1*

4

MVDr. Petra Bíliková, Ph.D.

1

2*

5

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

1

0

2

vedoucí práce

0
10

6
12
6*

5

Garant
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30

4. semestr
2410/H6PP1

Ochrana zvířat a právní
předpisy v ochraně zvířat I

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

2

2

2

2190/H6WZ

Welfare zvěře a myslivost

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM

2

1*

4

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

2

1*

4

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

1*

4

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

1

2*

5

2

2*

2

1
1
1
1
2

1*
1*
1*
1*
0*

2
2
2
2
2

prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

0

2*

2

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

1
1

1*
1*

2
2

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

0

2

2

0
10-13

6
8-11
6*

5

2190/H6WR
2410/H6WV
1200/H6LA3
2190/H6MY

Welfare ryb a rybářství, včel a
včelařství
Welfare pokusných zvířat a
pokusy na zvířatech
Laboratorní vyšetřování vzorků
III - molekulární analýza
Myslivost (PVP 1)

2190/H6RY
2190/H6VC
2150/H6AK
2150/H6EX
1260/H6GZ

Rybářství (PVP 2)
Včelařství (PVP 3)
Akvaristika (PVP 4)
Chov exotických zvířat (PVP 5)
Genetika zvířat (PVP 6)
Zacházení s hospodářskými
2420/H6ZH
zvířaty (PVP 7)
2150/H6RB
Radiobiologie (PVP 8)
2150/H6OR
Ornitologie (PVP 9)
Bakalářské práce – literární
2410/H6BPL
poznatky
xxxx/H6BP2
Bakalářská práce II
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Ing. Leona Vychodilová, Ph.D.

vedoucí práce

3. rok
Zkratka

30

5. semestr
Předmět

1680/H6PG
1660/H6PE
1240/H6NK

Porodnictví a reprodukce zvířat
Péče o poraněná zvířata
Nákazy zvířat
Ochrana zvířat a právní
2410/H6PP2
předpisy v ochraně zvířat II
1500/H6LZ
Léčiva v péči o zvířata
Laboratorní vyšetřování vzorků
2410/H6LA4
IV - instrumentální analýza
xxxx/H6BP3
Bakalářská práce III
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

2
2
2

0*
0*
0*

4
4
4

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

2

2*

4

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

2

1*

4

doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

2

2*

5

vedoucí práce

0
12

6
11
6*

5

Garant

30
6. semestr

2410/H6PO

Praxe v oblasti ochrany zvířat a
welfare **

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

0

xxxx/H6BP4

Bakalářská práce IV

vedoucí práce

0

2410/H6ETB
2410/H6LVB

Etologie
Laboratorní vyšetřování vzorků
Ochrana zvířat a právní
předpisy v ochraně zvířat

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

0
0

56
hodin
80
hodin
30***
30***

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

0

30***

5

2410/H6WE
B

Welfare zvířat

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

0

30***

5

2410/H6PRB

Základy veterinární péče

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.
MBA

0

30***

5

2410/H6OZB
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2
3
5
5

Počet hodin celkem

0

56+80+
150
1+5

Počet zkoušek, Počet kreditů
30
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe: v průběhu 3. ročníku 56 hodin v institucích a podnicích zabývajících se nakládáním
se zvířaty
*** zakončeno dílčí státní závěrečnou zkouškou (30 hodin blokové výuky v každém předmětu)
Student si ve 4. semestru zvolí dva z povinně volitelných předmětů (PVP 1 - 9).

Státní závěrečná zkouška
Zkratka
2410/H6ETO
2410/H6LV
2410/H6OZ
2410/H6WE
2410/H6PR

Předmět
Etologie
Laboratorní vyšetřování vzorků
Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat
Welfare zvířat
Základy veterinární péče
Obhajoba bakalářské práce

Garant
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA

Organizace výuky v letním semestru 3. roku studia
bakalářského studijního programu Ochrana zvířat a welfare
v akademickém roce 2020/2021

Praxe v oblasti ochrany zvířat
2 týdny

15. – 26. 2. 2021

Praxe

Bakalářská práce
7 týdnů

15. 2. - 31. 3. 2021

Příprava a odevzdání bakalářské práce

Bloková výuka – státní závěrečná zkouška

5 týdnů

29. 3. - 1. 4. 2021

Etologie

6. 4. - 9. 4. 2021

Welfare zvířat

12. - 16. 4. 2021

Ochrana zvířat a právní předpisy v ochraně zvířat

19. - 23. 4. 2021

Laboratorní vyšetřování vzorků

26. - 30. 4. 2021

Základy veterinární péče

Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná práce
3 týdny

3. 5. - 21. 5. 2021

2 týdny

24. 5. - 4. 6. 2021

Příprava na obhajobu bakalářské práce a státní závěrečnou
zkoušku
Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
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Kredity
0
0
0
0
0
0

Informace k odborné praxi
pro bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare
Praxe studentů 3. ročníku studia: předmět H6PO Praxe v oblasti ochrany zvířat a welfare
Povinností studenta je v rámci bakalářského studijního programu absolvovat praxi v oblasti ochrany zvířat
a welfare v rozsahu 56 hodin, která představuje studijní praxi uplatňování ochrany zvířat a welfare v provozech
chovu přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže, dále psů, koček a dalších zájmových zvířat, zvěře a volně žijících
zvířat nebo ryb a vodních živočichů, u institucí a podniků provádějících pokusy na zvířatech, v zoologických
zahradách, v institucích zabývajících se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat, u orgánů státní a
veřejné správy využívajících zvířata a nebo přicházející do styku se zvířaty při své činnosti, v organizacích při
přepravě zvířat, nákupu a prodeji zvířat, při výstavách zvířat, soutěžích, závodech a sportovních aktivitách
využívajících zvířata, v organizacích zabývajících se hippoterapií, canisterapií a nebo jinými formami
animoterapií, v nadacích a organizacích zabývajících se ochranou zvířat a v soukromých institucích zabývajících
se poradenstvím v oblasti ochrany zvířat a welfare.
Náplň praxe
Ve třetím ročníku studia je povinná odborná praxe studentů v oblasti ochrana zvířat a welfare zahrnující
odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je ochrana zvířat a welfare. Pro naplnění obsahu odborné praxe se
student účastní provozu v zemědělských podnicích nebo jiných provozech (např. zoo, útulky), zabývajících se
chovem zvířat.
Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 3. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole
garantovi předmětu, prof. Ing. Evě Voslářové, Ph.D. v termínu jím určeném.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.

Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.
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Absolventi bakalářského studijního programu
Ochrana zvířat a welfare – akademický rok 2019/2020
Bc. BALLA Štěpán

Bc. PILLÁROVÁ Daniela

Bc. FILÍPKOVÁ Veronika

Bc. REŽNÁ IVeta

Bc. BAŤOVÁ Klára

Bc. RIESOVÁ Barbora

Bc. BLAHOVÁ Tereza

Bc. RUMPLÍKOVÁ Adéla

Bc. BRADÁČOVÁ Kateřina

Bc. ŘÍHOVSKÁ VACUŠKOVÁ Zdeňka

Bc. BRIEDIKOVÁ Kristína

Bc. SAID Adam

Bc. BUKOVJANOVÁ Iva

Bc. SALAŠOVÁ HÁJKOVÁ Klára

Bc. ČERNÁ Gabriela

Bc. SEČKÁROVÁ Tereza

Bc. HARNA Pavel

Bc SEDLÁKOVÁ Tereza

Bc. CHROMCOVÁ Eliška

Bc. SCHÜTZMEISTEROVÁ Alena

Bc. JANDEROVÁ Dominika

Bc. SMOLÍK Vojtěch

Bc. KADERKOVÁ Anna

Bc. SMRČKOVÁ Dominika

Bc. KOFROŇOVÁ Petra

Bc. SOUČKOVÁ Tereza

Bc. KORDINOVÁ Michaela

Bc. SUROVÁ Sabina

Bc. KOVÁČOVÁ Kristýna

Bc. ŠINDELÁŘOVÁ Adéla

Bc KOZLÍKOVÁ Edita

Bc. ŠKRÁBAL Jan

Bc. KREMLOVÁ Monika

Bc. ŠUBRTOVÁ Lenka

Bc. KURCZOVÁ Laura

Bc. ŠVANCAROVÁ Dominika

Bc. LANÍKOVÁ Petra

Bc. TESAŘOVÁ Lucie

Bc. LECHNEROVÁ Veronika

Bc. TICHÝ Jakub

Bc MALÁ Veronika

Bc. TOMÁŠKOVÁ Kateřina

Bc. MAŠKOVÁ Marie

Bc. TRÁVNÍČKOVÁ Kristýna

Bc. MORDANINCOVÁ Dita

Bc. VACUŠKA Dominik

Bc. MOTÚZOVÁ Veronika

Bc. VOLEŠOVÁ Petra

Bc. PELIKÁNOVÁ Anežka

Bc. VRÁNOVÁ Veronika

Bc. PĚNČÍKOVÁ Silvie

Bc. ZEMANOVÁ Kristýna

Bc. PETLIČOVÁ Karolína

Bc. ŽÁČKOVÁ Barbora

Bc. PETRÁŠOVÁ Adriána

Bc. ŽIVOTSKÁ Nikola
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OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE

Navazující magisterský studijní program
Studijní program Ochrana zvířat a welfare na úrovni navazujícího magisterského studia reaguje na potřebu
vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výkon státního dozoru nad dodržováním právními předpisy
stanovenými požadavky a podmínkami pro zacházení se zvířaty, jejich chov, přepravu, porážení nebo utrácení.
Studjní program zahrnuje výuku směřující k získání znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti výživy zvířat,
podmínek chovu zvířat, poruch chování zvířat, veterinární péče o zvířata, obsahuje právní rozměr výkonu
společenského a státního dozoru nad ochranou zvířat proti týrání. Součástí programu je také problematika
zdraví a nemoci zvířat, směřující k laboratorní diagnostice v oblasti stresu, bolesti, utrpení, poruch vnitřního
prostředí a nemocí souvisejících s ochranou zvířat na úrovní parazitární, bakteriologické, virologické,
mykologické a další.
O studium v navazujícím magisterském studijním programu se ucházejí studenti, kteří mají ukončené
bakalářské studium v progrramu Ochrana zvířat a welfare nebo oboru příbuzném a prokáží potřebnou
způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k navazujícímu magisterskému studiu se prokazuje zejména
výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky přijímací zkoušky z oblasti ochrany zvířat a
welfare. Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.
Navazující magisterské studium v programu Ochrana zvířat a welfare je dvouleté. Studijní program obsahuje
soubor povinných studijních předmětů a dále soubor povinně volitelných studijních předmětů. Z povinně
volitelných předmětů si student určuje dva předměty podle svého zájmu a zaměření. Základními formami výuky
jsou přednášky, praktická cvičení, bloková výuka, semináře, konzultace, praxe studentů v oblasti kontroly a
dozoru nad ochranou zvířat, samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity
a dále samostatné studium. Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí k podpoře tvůrčích schopností
studentů a na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je
kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu
zkouškou. Studijní program obsahuje soubor zkoušek, z nichž 7 je součástí státní závěrečné zkoušky. Součástí
státní závěrečné zkoušky je i obhajoba diplomové práce.
Studenti navazujícího magisterského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni
na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je
k dispozici Studijní a informační centrum se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury,
počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází, počítačová
učebna s připojením na Internet.
Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu Ochrana zvířat a welfare se studenti stávají
po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Těmto absolventům je vydán
diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“
uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Vzdělání absolventa navazujícího magisterského studijního programu Ochrana zvířat a welfare umožňuje
uplatnění u orgánů veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání při řešení nejsložitější
problematiky ochrany zvířat, při řízení laboratoří zaměřených na rozbory biologických materiálů, v orgánech
státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů, v expertní činnosti u orgánů ochrany
ohrožených druhů živočichů, při řízení pokusů na zvířatech, v zoologických zahradách v řízení ochrany, pohody
a chovu zvířat, u orgánů státní a veřejné správy využívajících zvířata, v řízení organizací a při podnikání v oblasti
chovu zvířat, přepravy zvířat, nákupu a prodeje zvířat, dovozu a vývozu zvířat a v řízení výstav zvířat, soutěží,
závodů a sportovních aktivit využívajících zvířata a při dalších expertních činnostech. Absolvent se rovněž může
uplatnit při výzkumu zaměřeném na zvířata zájmových chovů, hospodářská zvířata nebo na volně žijící zvířata,
v problematice mediální komunikace k zacházení se zvířaty a dále jako expert v mezinárodních institucích
zabývajících se ochranou, pohodou, chováním a chovem zvířat.
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Studijní plán akademický rok 2020/2021
Navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare
1. rok
Zkratka

1. semestr
Předmět

2410/H7PC
2420/H7PV

Poruchy chování zvířat
Poruchy zdraví z výživy zvířat
Poruchy zdraví související
2410/H7PZ
se zoohygienou
Poruchy zdraví související
2410/H7PS
s otravami zvířat
Laboratorní diagnostika - stres,
2410/H7LS
bolest, utrpení u zvířat
xxxx/H7DP1
Diplomová práce I
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2410/H7ZW
1

Ochrana zvířat a welfare I

Ochrana ohrožených druhů
zvířat, přírody a krajiny
Nemoci psů, koček a dalších
1650/H7NZ
zájmových zvířat
Nemoci přežvýkavců, prasat
1680/H7NP
a drůbeže
Laboratorní diagnostika 2410/H7LV
poruchy vnitřního prostředí
2410/H7ET
Ekotoxikologie (PVP 1)
Produkce mléka a welfare
2360/H7PL
přežvýkavců (PVP 2)
Produkce vajec a welfare drůbeže
2360/H7PD
(PVP 3)
Produkce masa a welfare prasat a
2360/H7PM
přežvýkavců (PVP 4)
Produkce ryb a welfare ryb
2360/H7PR
(PVP 5)
Jatky a welfare zvířat na jatkách
2360/H7JJ
(PVP 6)
Laboratorní diagnostika –
2150/H7LG
molekulární genetika v ochraně
zvířat (PVP 7)
Ochrana zvířat moří a oceánů
2150/H7OM
(PVP 8)
2150/H7OK
Ochrana zvířat kontinentů (PVP 9)
Diplomová práce – literární
2410/H7DPL
poznatky
xxxx/H7DP2
Diplomová práce II
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
2410/H7OD

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.
doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

2
2

1*
1*

5
5

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.

2

1*

5

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

1

1*

3

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

0

2*

5

vedoucí práce

0
7

7
13
5*

7

Garant

30
2. semestr

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

2

4

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

1*

3

prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc. Dipl.
ECZM

2

0*

3

doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D.

2

1*

3

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

2

2*

3

PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

2

0*

3

MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D.

1

1*

3

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

1

0*

3

MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

1

1*

3

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

1

1*

3

MVDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.

1

0*

3

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

1

1*

3

prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.

1

2*

3

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

1

1*

3

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

0

2

1

0
12-13

7
15-18
6*

7

vedoucí práce
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30

2. rok

3. semestr
Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

Zkratka

Předmět

Garant

2410/H7ZW
2

Ochrana zvířat a welfare II

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2

0*

4

2410/H7ZZ

Záchrana zvířat v extrémních
situacích

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

1

1*

3

2190/H7PH

Péče o hendikepovaná zvířata

1

1*

3

2

2*

4

2

1*

4

prof. MVDr. Alois Čížek, CSc.

2

2*

5

vedoucí práce

0
10

2410/H7SO

Státní správa v ochraně zvířat
Marketing a management
2410/H7MO
v ochraně zvířat
Laboratorní diagnostika 1240/H7LA
parazitární a infekční choroby
xxxx/H7DP3
Diplomová práce III
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková,
Ph.D.

7
7
14
6*
30
4. semestr
56
2
hodin
80
8
hodin

2410/H7PO

Praxe v oblasti kontroly a dozoru
nad ochranou zvířat

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

0

xxxx/H7DP4

Diplomová práce IV

vedoucí práce

0

Laboratorní diagnostika
v ochraně zvířat
Legislativa a státní správa
v ochraně zvířat
Ochrana a welfare přežvýkavců,
prasat, koní a drůbeže
Ochrana a welfare psů, koček
a dalších zájmových zvířat
Ochrana a welfare pokusných
zvířat (PVP 1)
Ochrana a welfare zvěře a volně
žijících zvířat (PVP 2)
Ochrana a welfare ryb
a vodních živočichů (PVP 3)

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc.,
MBA

0

30***

4

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

0

30***

4

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková,
Ph.D.

0

30***

4

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

0

30***

4

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

0

30***

4

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM

0

30***

4

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

0

30***

4

2410/H7LDB
2410/H7LSB
2410/H7OH
B
2410/H7OZB
2410/H7OPB
2410/H7OV
B
2410/H7ORB

56+80+
150
1+5

Počet hodin celkem

Počet zkoušek, Počet kreditů
30
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe: v průběhu 2. ročníku 56 hodin v institucích a podnicích zabývajících se nakládáním
se zvířaty při uplatňování a kontrol nad ochranou zvířat a jejich welfare
*** zakončeno dílčí státní závěrečnou zkouškou (30 hodin blokové výuky v každém předmětu), student si zvolí
jeden
z povinně volitelných předmětů jako povinnou součást státní závěrečné zkoušky
Student si ve 2. semestru zvolí dva z povinně volitelných předmětů (PVP 1 - 9).
Státní závěrečná zkouška
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Zkratka
2410/H7LD
2410/H7LSS
2410/H7OH
2410/H7OZ
2410/H7OP
2410/H7OV

Předmět
Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat
Legislativa a státní správa v ochraně zvířat
Ochrana a welfare přežvýkavců, prasat, koní
a drůbeže
Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových
zvířat
Ochrana a welfare pokusných zvířat (PVP 1)
Ochrana a welfare zvěře a volně žijících zvířat (PVP 2)

Garant
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

0

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

0

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

0
0

Organizace výuky v letním semestru 2. roku studia
v navazujícím magisterském studijním programu Ochrana zvířat a welfare
v akademickém roce 2020/2021

Praxe v oblasti ochrany zvířat
2 týdny

15. - 26. 2. 2021

Praxe

Diplomová práce
7 týdnů

15. 2. - 31. 3. 2021

Příprava a odevzdání diplomové práce

Bloková výuka – státní závěrečná zkouška

5 týdnů

29. 3. - 1. 4. 2021

Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat

6. 4. - 9. 4. 2021

OaW psů, koček a dalších zájmových zvířat

12. - 16. 4. 2021

OaW přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže

19. - 23. 4. 2021

Legislativa a státní správa v ochraně zvířat

26. - 30. 4. 2021

PVP OaW pokus. zv./zvěře a VŽZ/ryb a VŽ

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška
2 týdny

3. 5. - 14. 5. 2021

2 týdny

17. - 28. 5. 2021

Příprava na obhajobu diplomové práce a státní závěrečnou
zkoušku
Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška
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Kredity
0
0

Informace k odborné praxi
pro navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare
Praxe studentů 2. ročníku studia: předmět H7PO Praxe v oblasti kontroly a dozoru nad ochranou
zvířat
Povinností studenta je v rámci navazujícího magisterského studijního programu absolvovat praxi v oblasti
ochrany zvířat a welfare v rozsahu 56 hodin, která představuje studijní praxi např. při:
1. uplatňování dozoru nad ochranou zvířat a welfare orgány veterinární správy, studijní praxi u orgánů státní
správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů, u orgánů zajišťujících ochranu ohrožených
druhů živočichů v rámci mezinárodních úmluv,
2. uplatňování kontrol nad ochranou zvířat a welfare v provozech chovu přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže,
dále psů, koček a dalších zájmových zvířat, zvěře a volně žijících zvířat nebo ryb a vodních živočichů,
u institucí a podniků provádějících pokusy na zvířatech, v zoologických zahradách, v institucích
zabývajících se ochranou opuštěných a handicapovaných zvířat, v organizacích při přepravě zvířat, účasti
na analýzách v laboratořích státních veterinárních ústavů a v laboratořích dalších institucí a soukromých
podniků provádějících rozbory biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů.
Náplň praxe
Ve druhém ročníku studia je povinná odborná praxe studentů v oblasti ochrana zvířat a welfare zahrnující
odbornou praxi z předmětů, jejichž obsahem je ochrana zvířat a welfare. Pro naplnění obsahu odborné praxe se
student účastní dozorových a kontrolních činností či laboratorních analýz v některém z podniků či institucí
uvedených výše.
Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 2. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole
garantovi předmětu, prof. Ing. Evě Voslářové, Ph.D. v termínu jím určeném.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.

Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.
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Absolventi navazujícího magisterského studijního programu
Ochrana zvířat a welfare – akademický rok 2019/2020
Mgr. A DÁMKOVÁ Renata

Mgr. LAKOMÁ Tereza

Mgr. ADAMUŠKOVÁ Lucie

Mgr. LÁNÍKOVÁ Jana

Mgr. ALTRICHTEROVÁ Nikola

Mgr. LAZAR Vítězslav

Mgr. BATOUŠKOVÁ Žaneta

Mgr. LOJDOVÁ Hana

Mgr. BEDNAŘÍKOVÁ Šárka

Mgr. LUŽNÁ Dominika

Mgr. BŘOUŠKOVÁ Lucie

Mgr. MALÁČOVÁ Kristýna

Mgr. CIMROVÁ Katarína

Mgr. MAŇÁKOVÁ Nela

Mgr. ČEŇKOVÁ Gabriela

Mgr. MANCÍROVÁ Marianna

Mgr. DAVIDOVÁ Monika

Mgr. MIŽENKOVÁ Natálie

Mgr. FABIÁNOVÁ Aneta

Mgr. MOCHOWÁ Julie

Mgr. FLODEROVÁ Veronika

Mgr. MUCHOVÁ Kateřina

Mgr. GRMELOVÁ Michaela

Mgr. PALSOVICSOVÁ Veronika

Mgr. HLOUŠKOVÁ Zuzana

Mgr. PICKOVÁ Zuzana

Mgr. HOLUBÁŘOVÁ Pavla

Mgr. PODHORSKÝ Jan

Mgr. HOMOLKA Jan

Mgr. POLÁKOVÁ Kateřina

Mgr. HRUBÁ Lucie

Mgr. PŘIKRYLOVÁ Margita

Mgr. CHAŇO Monika

Mgr. STRYJOVÁ Dominika

Mgr. JIROUŠOVÁ Eva

Mgr. SVITAČOVÁ Kristína

Mgr. JULÍNKOVÁ Pavla

Mgr. SVOBODNÍKOVÁ Markéta

Mgr. KAVALCOVÁ Jitka

Mgr. ŠIMEČKOVÁ Andrea

Mgr. KINDEROVÁ Gabriela

Mgr. TOULOVÁ Ivona

Mgr. KOULOVÁ Kateřina

Mgr. UHLÍŘOVÁ Kristýna

Mgr. KREJČÍ Šimon

Mgr. VEITOVÁ Lucie

Mgr. KUNÍČKOVÁ Michaela

Mgr. VÍTOVCOVÁ Adéla

Mgr. KYSELÁ Nicolette
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ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
Bakalářský studijní program
Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je zaměřen na praktickou
a teoretickou přípravu studentů k výkonu povolání a dále na přípravu pro následné studium v navazujícím
magisterském studijním programu stejného názvu, příp. v příbuzném programu na jiné vysoké škole.
Cílem bakalářského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je připravit
odborníky na bakalářské úrovni, kteří vnímají celou síť produkce potravin dle konceptu „od vidlí po vidličku“.
Hlavní pozornost je zaměřena na zajištění kvality a bezpečnosti potravin v posledních úsecích potravinového
řetězce, kdy se komodity živočišného a rostlinného původu dostávají ke konečnému spotřebiteli ve formě
potravin a pokrmů, a to v různých typech zařízení k tomu určených. Studijní program má za cíl zajistit na trhu
práce vysokoškolsky vzdělané odborníky pro oblast hodnocení a kontroly kvality a bezpečnosti potravin ve
stravovacích provozech, v úzké návaznosti na oblast vědy, zabývající se způsoby, technikami a systémy přípravy
a servisu jídel a nápojů. Studenti získají přehled o gastronomických technologiích, výrobních zařízeních, platné
legislativě pro provozy vyrábějící pokrmy, hygienických pravidlech přípravy zdravotně nezávadných pokrmů.
O studium v bakalářském studijním programu se ucházejí studenti, kteří mají úplné středoškolské vzdělání
zakončené maturitou a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k bakalářskému
studiu se prokazuje zejména výsledky studia na střední škole, doplněné o studentské aktivity nad rámec
běžného studia na střední škole, vztahující se ke studijnímu programu. Od akademického roku 2014/2015 FVHE
rovněž využívá při přijímacím řízení výsledky testů SCIO (OSP, obecné studijní předpoklady, resp. VŠP,
všeobecné študijné předpoklady). Studenty bakalářského studijního programu se uchazeči stávají dnem zápisu
ke studiu. Slavnostně je studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.
Bakalářské studium Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je tříleté. Studijní program obsahuje
soubor povinných studijních předmětů a dále soubor povinně volitelných studijních předmětů, v nichž si
student určuje předmět z dvojic nebo trojic předmětů podle svého zájmu a zaměření. Základními formami
výuky jsou přednášky, praktická cvičení, bloková výuka, semináře, konzultace, výuka v zemědělských a
potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na
ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a rovněž samostatné studium. Důraz je kladen na
praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována
průběžně během semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou, resp.
zápočtem. Studijní program obsahuje soubor zkoušek, z nichž 5 je součástí státní závěrečné zkoušky. Součástí
státní závěrečné zkoušky je i obhajoba bakalářské práce.
Studenti bakalářského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni na vysokoškolských
kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je k dispozici Studijní
a informační centrum se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury, počítačové literární
databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru veterinární medicíny,
počítačová učebna s připojením na Internet. Student v průběhu bakalářského studia plní studijní plán, jehož
součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Studijní plán
pro tento obor byl schválen Vědeckou radou FVHE v roce 2015, v akademickém roce 2020/2021 je realizována
výuka všech ročníků studia v tomto oboru.
Absolventy studia bakalářského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky. Absolventům je vydán diplom s vysvědčením o
vykonání státní závěrečné zkoušky a je jim udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“, uváděný před jménem.
Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Vzdělání absolventa bakalářského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
umožňuje uplatnění v orgánech státní veterinární správy, zemědělské a potravinářské inspekce a dalších
orgánech dozoru, kontroly a analýzy potravin a jídel, dále v podnicích zaměřených na prodej, udržování a
skladování potravin a v podnicích a provozovnách zabývajících se výrobou, uchováváním nebo prodejem jídel a
provozech zaměřených na stravování a gastronomii.
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Studijní plán akademický rok 2020/2021
Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
1. rok
Zkratka

1. semestr
Předmět

Biologie a molekulárně
biologické metody
2360/H8CB
Chemie a biochemie
2210/H8BF
Biofyzika potravin
2420/H8HP
Výživa potravinových zvířat
2420/H8CO
Chov potravinových zvířat
2360/H8PT
Potravinářské technologie
Kvalita, hygiena a zdravotní
2360/H8ZN
nezávadnost potravin
9750/H8AJ
Odborná angličtina
Ekologie v produkci potravin
2190/H8EP
(PVP)
Antinutriční látky v krmivech
2420/H8AK
a potravinách (PVP)
9760/H8TV
Sport (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2150/H8BI

2410/H8NP

Nemoci potravinových zvířat
Produkce potravinových surovin
2420/H8PR
rostlinného původu
Produkce potravinových surovin
2420/H8PZ
živočišného původu
2210/H8DP
Druhy a složení potravin
Analýza surovin rostlinného
2210/H8AR
původu
Mikrobiologie potravin a
2360/H8MP
mikrobiologické labor. metody
Odpady v potravinářské výrobě
2190/H8OD
a gastronomii (PVP)
Instrumentální analýza potravin
2410/H8IM
(PVP)
Maso a masné výrobky
2360/H8MR
v různých regionech světa (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

2

2*

3

MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.
Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.
Ing. Klára Bartáková, Ph.D.

2
1
2
1
2

1*
2*
1*
1*
1*

4
3
4
3
4

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

1

1

3

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM

0

2

2

1

1

2

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

1

1

2

Garant

Mgr. Jiří Chodníček

0
12-13

2
2
13-14
6*
30
2. semestr
1*
4

MVDr. Jarmila Konvalinová, Ph.D.

2

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

2

1*

4

prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

2

1*

4

MSc. Dani Dordevic, Ph.D.

2

1*

4

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

3

4*

5

Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

2

1

3

doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

1

1

3

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

1

0

3

14-15

11-12
6*

30

2. rok
Zkratka
2360/H8HZ
2210/H8HR
2360/H8SA
2410/H8ES
2360/H8CP

3. semestr
Předmět
Hygiena a technologie potravin
živočišného původu
Hygiena a technologie potravin
rostlinného původu
Senzorická analýza potravin
Ekonomika stravovacího
provozu
Chemie potravin a chemické
laboratorní metody

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

2

2*

5

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

2

2*

5

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

1

3*

4

doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

1

1*

2

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

4

4*

5

Garant
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2410/H8BX
xxxx/H8BP1

Metodologie bakalářské práce
Bakalářská práce I
Radiační hygiena
2150/H8RH
v potravinářství (PVP)
2420/H8BC
Biochemie potravin (PVP)
Mléko a mléčné výrobky
2360/H8LR
v různých regionech světa (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
vedoucí práce

1
0

0
3

1
4

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

1

1

2

MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.

1

1

2

MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D.

2

0

2

2360/H8VC
1240/H8NZ

MVDr. Sandra Dluhošová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

2
2

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

2

1*

4

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

2

1*

4

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

2
1

1*
2*

4
2

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

0

2

2

vedoucí práce
Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.
Ing. Klára Bartáková, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

0
1
1
1
13

6
1
1
1
18
6*

4
2
2
2

Výživa člověka
Nákazy potravinových zvířat
Hygiena ve stravovacím
2360/H8HS
provozu
Zdravotní nezávadnost pokrmů
2360/H8ZG
a nápojů v gastronomii
2360/H8OG
Obecná gastronomie
2410/H8ST
Biostatistika
Bakalářská práce – literární
2150/H8BPL
poznatky
xxxx/H8BP2
Bakalářská práce II
2210/H8ZP
Značení potravin (PVP)
2360/H8BA
Balení potravin (PVP)
2360/H8KP
Konzervace potravin (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

13-14

16-17
5*
30
4. semestr
1*
3
2*
3

3. rok
Zkratka

30

5. semestr
Předmět

2360/H8RG
2360/H8TG
2360/H8GS
2360/H8RP

Garant

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

Regionální gastronomie
Technologie v gastronomii
Gastronomický servis
Řízení stravovacího provozu
Infekce a intoxikace z potravin
2360/H8IN
a z pokrmů
2410/H8LE
Legislativa v gastronomii
xxxx/H8BP3
Bakalářská práce III
Praxe v gastronomickém
2360/H8PX
provozu**
2210/H8VG
Víno v gastronomii (PVP)
2210/H8KG
Káva a čaj v gastronomii (PVP)
Skladba a struktura potravin
2210/H8SR
a pokrmů (PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

2
2
2
2

3*
2*
1*
1*

4
4
3
3

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

1

0*

2

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
vedoucí práce

2
0

4
3

2

xxxx/H8BP4

Bakalářská práce IV

vedoucí práce

0

2360/H8GAB

Gastronomie
Hygiena a technologie potravin
a pokrmů
Laboratorní hodnocení potravin
a pokrmů

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

0

18-19
6*
30
6. semestr
80
5
hodin
30***
5

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

0

30***

5

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

0

30***

5

2210/H8HTB
2360/H8LHB

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D.

1
1

2*
6
40
hodin
2
2

Mgr. Zdeňka Javůrková, Ph.D.

1

2

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

13
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3
2
2

2410/H8LGB

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Legislativa v gastronomii
0
Zdravotní nezávadnost potravin
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
2360/H8ZDB
0
v gastronomii
Počet hodin celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe: v průběhu 3. ročníku 2 týdny (40 hodin) v gastronomickém provozu
*** zakončeno dílčí státní závěrečnou zkouškou (30 hodin blokové výuky v každém předmětu)

30***

5

30***

5

80+150
1+5

30

Student si v 1. až 5. semestru zvolí vždy dva z povinně volitelných předmětů (PVP).

Státní závěrečná zkouška
Zkratka
2360/H8GA
2210/H8HT
2360/H8LH
2410/H8LG
2360/H8ZD

Předmět
Gastronomie
Hygiena a technologie potravin a pokrmů
Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů
Legislativa v gastronomii
Zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii
Obhajoba bakalářské práce

Garant
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

Organizace výuky ve 3. roce studia
v bakalářském studijním programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
v akademickém roce 2020/2021
Praxe
2 týdny

7. - 18. 9. 2020

Praxe v potravinářském podniku

Výuka v zimním semestru
1. až 13. týden

21. 9. - 18. 12. 2020

Výuka předmětů v zimním semestru

2 týdny

21. 12. 2020 - 1. 1. 2021

Studijní volno

5 týdnů

4. 1. - 5. 2. 2021

Zkouškové období ZS

Bakalářská práce
7 týdnů

15. 2. - 31. 3. 2021

Příprava a odevzdání bakalářské práce

Bloková výuka – státní závěrečná zkouška

5 týdnů

29. 3. - 1. 4. 2021

Gastronomie

6. 4. - 9. 4. 2021

Zdravotní nezávadnost potravin v gastronomii

12. - 16. 4. 2021

Laboratorní hodnocení potravin a pokrmů

19. - 23. 4. 2021

Hygiena a technologie potravin a pokrmů

26. - 30. 4. 2021

Legislativa v gastronomii

Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
3 týdny

3. 5. - 21. 5. 2021

1 týden

24. - 28. 5. 2021

Příprava na obhajobu bakalářské práce a státní závěrečnou
zkoušku
Obhajoba bakalářské práce a státní závěrečná zkouška
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Kredity
0
0
0
0
0
0

Informace k odborné praxi
pro bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
Praxe studentů 3. ročníku studia: předmět H8PX Praxe v gastronomickém provozu
Náplň praxe
V zimním semestru třetího ročníku studia je povinná odborná praxe studentů v gastronomickém provozu
v celkové délce 40 hodin. Praxe v gastronomickém provozu je zaměřena na posílení a prohloubení teoretických
znalostí a dovedností, které studenti získali studem odborných předmětů. Studenti budou vykonávat praxi ve
vybraných komerčních i institucionálních provozovnách. Praxe zahrnuje především praktický výcvik
v provozovnách poskytujících gastronomické služby. Studenti mohou vykonávat jak provozní, tak také
manažerské pozice. Studenti si mohou sami zvolit místo, kde budou praxi vykonávat, a to podle individuálních
podmínek a požadavků studenta.
Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 3. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole
garantovi předmětu, doc. MVDr. Josefu Kameníkovi, CSc., MBA v termínu jím určeném.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.

Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.
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Absolventi bakalářského studijního programu
Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
– akademický rok 2019/2020
Bc. HAJDÚCHOVÁ Klaudia
Bc. KRÁSENSKÁ Lucie
Bc. MATUROVÁ Nikola
Bc. VÁCLAVÍKOVÁ Karolína
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ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST A KVALITA POTRAVIN V GASTRONOMII
Navazující magisterský studijní program
Navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je zaměřen
na získání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na
jejich aplikaci a na rozvoj tvůrčí činnosti studentů.
Cílem magisterského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je
v návaznosti na bakalářské vzdělávání prohloubit vzdělání studenta se zaměřením na zdravotní nezávadnost a
kvalitu potravin v gastronomii, tzn. poskytnout takové vzdělání, aby měl absolvent na magisterské úrovni
hluboké znalosti a plně rozuměl problematice veterinární hygieny a ekologie se zaměřením na zdravotní
nezávadnost potravin v gastronomii, zahrnující orientaci na veterinární ochranu zdraví před nemocemi
z potravin, na nezávadnost potravin v gastronomii, na zacházení s potravinami z pohledu jejich zdravotní a
hygienické nezávadnosti, na bezpečnost a kvalitu potravin a jídel, na veterinární a potravinovou legislativu,
dozor a kontrolu potravin a jídel.
O studium v navazujícím magisterském studijním programu se ucházejí studenti, kteří mají ukončené
bakalářské studium v programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii nebo v obdobných
programech a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium. Potřebná způsobilost k navazujícímu
magisterskému studiu se prokazuje zejména výsledky studia v bakalářském studijním programu a výsledky
přijímací zkoušky z oblasti zdravotní nezávadnosti a kvality potravin. Studenty navazujícího magisterského
studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.
Navazující magisterské studium Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii je dvouleté. Studijní
program obsahuje soubor povinných studijních předmětů a dále soubor povinně volitelných studijních
předmětů. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, bloková výuka, semináře, konzultace,
výuka v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, individuální stáže a praxe studentů,
samostatná odborná práce na ústavech a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium.
Důraz je kladen na teoretickou výuku vedoucí k podpoře tvůrčích schopností studentů a na praktickou výuku
směřující k získání praktických dovedností studenta. Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během
semestru, ukončením semestru zápočtem a ukončením studia předmětu zkouškou. Studijní program obsahuje
soubor zkoušek, z nichž 5 je součástí státní závěrečné zkoušky. Součástí státní závěrečné zkoušky je i obhajoba
diplomové práce.
Studenti navazujícího magisterského studijního programu jsou podle možností univerzity ubytováni
na vysokoškolských kolejích. Zde se mohou také podle pravidel tohoto zařízení stravovat. V areálu univerzity je
k dispozici Studijní a informační centrum se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury,
počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků ze světových databází z oboru
veterinární medicíny, počítačová učebna s připojením na Internet.
Student v průběhu studia plní studijní program, jehož součástí je absolvování výuky předepsaných předmětů
a jejich zakončování zápočtem a zkouškou. Od akademického roku 2019/2020 je realizováno studium prvního
ročníku studia.
Na závěr studia je student povinen absolvovat výuku a složit zkoušku z předmětů představující předměty státní
závěrečné zkoušky. Součástí státní závěrečné zkoušky je zpracování a obhajoba diplomové práce.
Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin
v gastronomii se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba diplomové
práce. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky a je udělen titul
„magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem. Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Vzdělání absolventa navazujícího magisterského studijního programu Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin
v gastronomii umožňuje jeho uplatnění zejména v orgánech státní veterinární správy, zemědělské a
potravinářské inspekce a dalších orgánech dozoru, kontroly a analýzy potravin a jídel, podnicích zaměřených na
prodej, udržování a skladování potravin a v podnicích a provozovnách zaměřených na výrobu, uchovávání,
prodej jídel a na stravování a gastronomii.
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Studijní plán akademický rok 2020/2021
Navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin
v gastronomii
1. rok
Zkratka

1. semestr
Předmět

Hygiena a technologie nápojů,
ovoce, zeleniny, hub a suchých
plodů
Hygiena a technologie škrobnatých
2210/H9HS
surovin, olejnin a luštěnin
Analýza potravin rostlinného
2210/H9AR1
původu I
Technologie a hygiena masa
2360/H9HM
a masných výrobků
Technologie a hygiena drůbeže,
2360/H9HV
vajec, zvěřiny
Technologie a hygiena mléka
2360/H9HL
a mléčných výrobků
Technologie a hygiena medu
2190/H9TP
a včelích produktů
2360/H9MD Metodologie diplomové práce
xxxx/H9DP1 Diplomová práce I
Ekologické aspekty produkce
2190/H9ED
a zpracování potravin (PVP 1)
Asanace v potravinářství
2190/H9AS
a gastronomii (PVP 2)
Mikroskopická analýza potravin
2210/H9MI
(PVP 3)
Molekulárně biologická analýza
2150/H9MB
potravin (PVP 4)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
2210/H9HN

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

2

1*

3

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

1

3*

4

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

0

2

2

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

1

1*

3

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

2

1*

3

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

2

2*

4

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

1

1*

2

MVDr. Zora Šťástková, Ph.D.
vedoucí práce
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl.
ECZM

1
0

0
4

2
3

2

1

2

Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.

2

1

2

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

1

2

2

Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

2

1

2

13-14

17-18
6*

30

Garant

2. semestr
2210/H9HC
2210/H9HO
2210/H9AR2
2210/H9MS
2360/H9TR
2360/H9AZ
2210/H9FP
2150/H9DPL
2210/H9AN
2360/H9NP

Hygiena a technologie cukru,
cukrovinek, ochucovadel
a pochutin
Hygiena a technologie mlýnských
a pekárenských výrobků
Analýza potravin rostlinného
původu II
Ochrana potravin při mimořádných
situacích
Technologie a hygiena masa ryb,
měkkýšů a korýšů a výrobků z nich
Analýza potravin živočišného
původu
Falšování potravin v gastronomii
Diplomová práce - literární
poznatky
Alkoholické a nealkoholické nápoje
a zdravotní nezávadnost
Nemoci z potravin a pokrmů

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

2

1*

3

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

1

3*

3

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

0

2

2

Mgr. Michal Žďárský, Ph.D.

1

1*

2

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

2

1*

3

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

0

2

2

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.

1

1*

2

prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.

0

2

1

2

1*

3

1

0

2

doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech,
Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová,
CSc.

60

xxxx/H9DP2
2410/H9TX
2150/H9PA
2410/H9FA

Diplomová práce II
Toxikologie potravin (PVP 1)
Parazitologie potravin (PVP 2)
Farmakologie potravin (PVP 3)
Gastronomické a další využití
2190/H9GP
včelích produktů (PVP 4)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou

vedoucí práce
PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

0
2
2
2

6
1
1
1

3
2
2
2

MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.

2

1

2

14

22
6*

30

2. rok
Zkratka

3. semestr
Předmět

xxxx/H9DP3

Gastronomie masa, zvěřiny,
drůbeže a vajec a zdravotní
nezávadnost
Gastronomie mléka a mléčných
výrobků a zdravotní nezávadnost
Gastronomie ryb, měkkýšů, korýšů
a zdravotní nezávadnost
Gastronomie vegetabilních
potravin a zdravotní nezávadnost
Marketing a management
v gastronomii
HACCP v gastronomickém provozu
Právní předpisy, kontrola a dozor
v gastronomii
Diplomová práce III

2360/H9PX

Praxe v gastronomickém provozu**

2360/H9NG

Národní a evropská gastronomie

2360/H9GM
2360/H9GL
2360/H9GR
2210/H9GV
2360/H9MG
2360/H9HAC
2410/H9PG

2360/H9EG
2360/H9VG
2360/H9SG

Enogastronomie (PVP)
Vegetariánská gastronomie (PVP)
Speciality v gastronomii (PVP)
Dietní potraviny v gastronomii
2360/H9DG
(PVP)
Počet hodin týdně celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů

Přednášky
(h/týd.)

Cvičení
(h/týd.)

Kredity
(max. 30)

prof. MVDr. Iva Steinhauserová,
CSc.

1

2*

3

doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.

2

1*

2

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

1

2*

3

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

2

2*

3

1

1*

2

2

1

2

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

2

2*

3

vedoucí práce
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc.,
MBA
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc.,
MBA
MVDr. Jiří Bednář, Ph.D.
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.
Ing. Blanka Macharáčková, Ph.D.

0

6
40
hodin

3

2

2

3

1
1
1

1
1
1

2
2
2

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

1

1

2

15

21
6*

Garant

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc.,
MBA
MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

0

2

30

4. semestr
xxxx/H9DP4

Diplomová práce IV

2360/H9GAB

Gastronomie národní a evropská

2210/H9APB

Analýza potravin a pokrmů

vedoucí práce
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc.,
MBA
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
Ph.D.

Zdravotní nezávadnost potravin
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
a pokrmů živočišného původu
Zdravotní nezávadnost potravin
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,
2210/H9ZRB
Ph.D.
a pokrmů rostlinného původu
Právní předpisy, kontrola a dozor
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
2410/H9PPB
v gastronomii
Počet hodin celkem
Počet zkoušek, Počet kreditů
* zakončeno zkouškou
** povinná odborná praxe: v průběhu 2. ročníku 40 hodin v potravinářských provozech
2360/H9ZZB

61

0

80
hodin

5

0

30***

5

0

30***

5

0

30***

5

0

30***

5

0

30***

5

80+150
1+5

30

*** zakončeno dílčí státní závěrečnou zkouškou (30 hodin blokové výuky v každém předmětu)
Státní závěrečná zkouška
Zkratka
2360/H9GA
2210/H9AP
2360/H9ZZ
2210/H9ZR
2410/H9PP

Předmět
Gastronomie národní a evropská
Analýza potravin a pokrmů
Zdravotní nezávadnost potravin
a pokrmů živočišného původu
Zdravotní nezávadnost potravin
a pokrmů rostlinného původu
Právní předpisy, kontrola a dozor
v gastronomii
Obhajoba diplomové práce

Garant
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
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Kredity
0
0

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

0

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

0

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

0

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA

0

Informace k odborné praxi
pro navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
Praxe studentů 2. ročníku studia: předmět H9PX Praxe v gastronomickém provozu
Náplň praxe
V zimním semestru druhého ročníku studia je povinná odborná praxe studentů v provozovnách stravovacích
služeb v celkové délce 40 hodin. Praxe v provozu je zaměřena na aplikaci teoretických znalostí a dovedností,
které studenti získali studem odborných předmětů. Studenti budou vykonávat praxi ve vybraných komerčních i
institucionálních provozovnách.
Studenti se v rámci své praxe zaměří na poznání a pochopení následujících aktivit: nákup a skladování potravin
a surovin včetně plánování nákupu a provádění kontrol a evidence (příjem a výdej) ve skladech, plánování
práce ve výrobním středisku provozoven stravovacích služeb, sestavování jídelního lístku, činnosti personálu
prováděné v hrubých přípravnách se zaměřením na hygienu potravin, činnosti personálu prováděné při vlastní
přípravě pokrmů, výdej pokrmů, sanitace provozoven stravovacích služeb, plán HACCP provozovny se
zaměřením na zvolené kritické kontrolní body a jejich pravidelný monitoring
Praxe zahrnuje především praktický výcvik v provozovnách stravovacích služeb. Studenti mohou vykonávat jak
provozní, tak také manažerské pozice. Studenti si mohou sami zvolit místo, kde budou praxi vykonávat, a to
podle individuálních podmínek a požadavků studenta.

Informace
Studenti obdrží na zápise do studia 2. ročníku formulář, který obsahuje žádost o umožnění výkonu praxe.
Student je povinen v průběhu praxe vést Deník praxe. E-vzor Deníku praxe je dostupný na studijním oddělení
FVHE, popř. u příslušného garanta praxe. Součástí deníku je i záznamový list „Neshody s doporučenými
praktikami v kuchyních provozoven stravovacích služeb“, který student vyplní na základě přímého pozorování
během odborné praxe.Vypracovaný Deník praxe následně student odevzdá ke kontrole garantovi předmětu,
doc. MVDr. Josefu Kameníkovi, CSc., MBA v termínu jím určeném.
Vykonanou praxi si studenti si nechají potvrdit v příslušném formuláři o vykonání odborné praxe, který
odevzdají garantovi předmětu v jím určeném termínu. Garant předmětu následně v dostatečném předstihu
zašle souhrnnou informaci o splnění předmětu studenty na studijní oddělení. Na podkladě této informace bude
studentovi udělen zápočet a započítány kredity za předmět.

Informace o pojištění studentů v rámci praxe
Studenti FVHE VFU Brno, kteří jsou v rámci studia vysláni na praxi, jsou pojištěni pojistnou smlouvou
č. 8060710511, uzavřenou mezi VFU Brno, pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
a pojišťovnou ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB. Uvedenou pojistnou smlouvou ze dne 14. 3. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 3. 2017 jsou sjednány následující pojistné podmínky:
- limit pojistného plnění je stanoven na výši 3 mil. Kč v případě, že student způsobí poskytovateli praxe
škodu,
- student je pojištěn i pro případ úrazu při praxi a to do výše 3 mil. Kč,
- pojištění je platné na celém území Evropy,
- pojištění odpovědnosti se vztahuje mj. také na obecnou odpovědnost za škodu a zdraví, odpovědnost
za škodu způsobenou vadou výrobku, odpovědnost za jinou majetkovou škodu, odpovědnost za jinou
majetkovou škodu způsobenou vadným výrobkem, která nevyplývá ze škody na zdraví, na životě nebo
na věci, odpovědnost za cizí věci převzaté, odpovědnost za cizí věci užívané a další pojistná plnění.
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INFORMACE K ZÁVĚREČNÉ PRÁCI
Témata bakalářských / diplomových / rigorózních prací a příslušné vedoucí těchto prací navrhují přednostové
ústavů FVHE v počtech stanovených děkanem FVHE. Téma bakalářské / diplomové / rigorózní práce musí být
zaměřeno do oblasti daného studijního programu, to je Veterinární hygiena a ekologie, Bezpečnost a kvalita
potravin, Ochrana zvířat a welfare, nebo Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii.
Přednostové ústavů předají témata a anotace bakalářských / diplomových / rigorózních prací nejpozději
do 30. dubna akademického roku proděkanovi pro vzdělávání. Témata a anotace práce (tj. co konkrétně budou
studenti zpracovávat za vzorky, jaké skupiny vzorků budou porovnávat, jaká je hypotéza práce apod.) budou
následně schváleny garantem studijního programu. Zveřejnění témat bude po schválení děkanem provedeno
vyvěšením na informační tabuli příslušného ústavu, na nástěnce studijního oddělení a na webové stránce FVHE.
Od akademického roku 2018/19 jsou schválená témata vypisována a zveřejňována rovněž prostřednictvím
IS STAG. V IS STAG se uskutečňuje zadávání témat, anotací a literárních zdrojů, registrace studentů na témata a
sepisování smluv.
Bakalářská / diplomová / rigorózní práce může být zpracovávána na ústavech FVHE nebo ústavech a klinikách
FVL nebo Fakulty farmaceutické zabezpečujících integrovanou výuku, výzkumném ústavu, státním veterinárním
ústavu, případně pracovišti obdobném. Vedoucím bakalářské / diplomové / rigorózní práce je přednostou
příslušného ústavu stanovený akademický pracovník VFU Brno na úrovni profesora, docenta, odborného
asistenta nebo asistenta (pracovník na úrovni asistenta je způsobilý pouze pro vedení bakalářské práce a za
podmínky, že je akademický pracovník alespoň 6 měsíců). V případě, že je práce zpracovávána na pracovišti
mimo VFU Brno, je pracovník daného pracoviště mimo VFU Brno, pod jehož vedením je práce zpracovávána,
jmenován vedoucím práce – specialistou.
Student je povinen se přihlásit ke zpracování bakalářské / diplomové / rigorózní práce na vybrané téma
k příslušnému vedoucímu práce nejpozději do 31. října ve třetím semestru studia (bakalářská práce) / v prvním
semestru studia (diplomová práce) / s devátém semestru studia (rigorózní práce). Student má právo navrhnout
vedoucímu práce své téma bakalářské / diplomové / rigorózní práce, zpracování práce na toto téma je však
podmíněno souhlasem vedoucího práce, přednosty ústavu, garanta studijního programu a děkanky. Termín
pro navržení dodatečného tématu studentem je do 30. září třetího semestru studia (bakalářská práce) /
prvního semestru studia (diplomová práce) / devátého semestru studia (rigorózní práce). Pro vypsání nově
navrženého tématu je určen zvláštní formulář.
Do 30. listopadu zajistí přednosta ústavu zadání práce včetně přesného názvu i v angličtině, zásad
pro vypracování práce (postup) a seznamu vhodné literatury do elektronické studijní agendy IS STAG.
Přednostové ústavů předají na studijní oddělení FVHE seznam studentů, jejich témat a příslušných vedoucích
a originál vyplněných formulářů zadání práce opatřený razítkem a podepsaný studentem a přednostou ústavu
do 30. listopadu každého akademického roku. Originál formuláře podepsaný děkanem bude uložen na ústavu.
Jména oponentů se zadávají do elektronické studijní agendy IS STAG nejpozději do 31. prosince pátého
semestru studia (bakalářská práce) / třetího semestru studia (diplomová práce) / jedenáctého semestru studia
(rigorózní práce).
Témata bakalářských / diplomových / rigorózních prací se předpokládají experimentálního charakteru. Práce
mohou být rovněž hodnotícího (tj. vyhodnocení množství údajů získaných ve spolupráci s jiným pracovištěm)
charakteru. Student vypracovává bakalářskou / diplomovou / rigorózní práci pod vedením vedoucího práce
na příslušném pracovišti, a to v průběhu čtvrtého, pátého a šestého semestru studia (bakalářská práce) /
v průběhu prvního a druhého roku studia (diplomová práce) / v průběhu čtvrtého, pátého a šestého ročníku
studia (rigorózní práce).
Student odevzdá vypracovanou bakalářskou /diplomovou / rigorózní práci v souladu s obsahovou i formální
úpravou pro bakalářskou / diplomovou / rigorózní práci ve třech pevně svázaných exemplářích vedoucímu
práce. Pevnou součástí práce je vyplněný formulář „Prohlášení studenta“, „Potvrzení autora“ a „Prohlášení
autora“. Student je povinen odevzdat práci do 31. března šestého semestru studia (bakalářská práce) / třetího
semestru studia (diplomová práce) / dvanáctého semestru studia (rigorózní práce). Přednosta odpovídá za
kontrolu a zadání potřebných údajů do IS STAG (zejména název práce, datum odevzdání práce), kontrola musí
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být provedena do 15. dubna šestého semestru studia (bakalářská práce) / čtvrtého semestru studia (diplomová
práce) / dvanáctého semestru studia (rigorózní práce).
Vedoucí bakalářské / diplomové / rigorózní práce vypracuje na práci studenta posudek – vyjádření vedoucího
práce. Součástí posudku vedoucího práce je vyjádření k plagiátorství. Současně vedoucí práce posoudí
plagiátorství dané práce v IS STAG. Přednosta ústavu požádá oponenta o vypracování oponentského posudku.
Oponent odevzdá vypracovaný oponentský posudek přednostovi příslušného ústavu. Posudky musejí být
zakončeny klasifikací práce stupni: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E, vše
s doporučením k obhajobě, a neprospěl/a F s nedoporučením k obhajobě.
Přednosta předá jeden výtisk bakalářské / diplomové / rigorózní práce a kopie obou posudků nejpozději
do 23. dubna k založení na studijní oddělení FVHE. Student si může vyzvednout posudek na jím vypracovanou
bakalářskou / diplomovou / rigorózní práci osobně u vedoucího práce jeden týden před konáním její obhajoby.
Obhajoba bakalářské / diplomové / rigorózní práce probíhá v termínu určeném děkanem FVHE jako součást
státní závěrečné zkoušky před komisí. Obhajoba probíhá formou rozpravy mezi studentem a členy komise.
Obhajobu řídí předseda komise nebo v případě jeho nepřítomnosti děkanem fakulty pověřený jiný člen komise.
Průběh obhajoby je zpravidla následující:
- předseda komise zahájí obhajobu bakalářské / diplomové / rigorózní práce,
- student uvede základní these bakalářské / diplomové / rigorózní práce,
- předseda nebo jím pověřený člen komise seznámí komisi a studenta s obsahem oponentského
posudku,
- vedoucí bakalářské / diplomové / rigorózní práce seznámí komisi se svým posudkem na studenta,
- student se vyjádří k oponentskému posudku,
- student v rozpravě zodpoví dotazy účastníků rozpravy.
Průběh rozpravy zhodnotí komise v neveřejném zasedání členů komise. Bakalářskou / diplomovou / rigorózní
práci a její obhajobu klasifikuje známkami: výborně A, výborně B, velmi dobře C, velmi dobře D, dobře E,
případně neprospěl/a F. Do protokolu k obhajobě bakalářské / diplomové / rigorózní práce předseda komise
uvede, zda práce odpovídá zaměření daného studijního oboru, to je Veterinární hygiena a ekologie, Bezpečnost
a kvalita potravin, Ochrana zvířat a welfare, nebo Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii, a zda
práce vyhovuje z hlediska hodnocení plagiátorství.
Výsledek obhajoby vyznačí předseda komise do výkazu o studiu studenta. Známka neprospěl/a se do výkazu
o studiu studenta nezapisuje. Výsledek obhajoby bakalářské / diplomové / rigorózní práce včetně známky
neprospěl/a F zaznamená předseda komise do přehledu o vykonaných zkouškách (protokolu) a elektronické
studijní agendy IS STAG. Průběh a výsledek obhajoby bakalářské / diplomové / rigorózní práce předseda komise
zaznamená do protokolu o státní závěrečné zkoušce.
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DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM VETERINÁRNÍ HYGIENA
A EKOLOGIE
Doktorské studium se uskutečňuje v rámci doktorského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie
v sedmi oborech v českém jazyce a v sedmi oborech v anglickém jazyce. Standardní doba studia je 4 roky. Do
studijního programu Veterinární hygiena a ekologie byli studenti přijímáni pouze do akademického roku
2019/2020, pro akreditace doktorského studijního programu, včetně všech oborů, je do 31.12.2024.
Akreditované obory v českém jazyce:
- Hygiena a technologie potravin
- Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
- Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
- Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
- Veterinární ekologie
- Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
- Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Akreditované obory v anglickém jazyce:
- Food Hygiene and Processing Technology
- Diseases of Wild and ZOO Animals
- Veterinary Public Health and Animal Protection
- Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics
- Veterinary Ecology
- Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff
- Nutrition and Dietetics of Farm Animals and Hygiene of Food of Plant Origin
Studijní program obsahuje 6 studijních předmětů. Předměty doktorského studijního programu představují
skupinu předmětů průpravy pro vědeckou práci, předměty rozšiřující znalosti studenta se zaměřením na
poznatky ve vědě a výzkumu ve studovaném programu a dále předměty zahrnující rozsah studijního programu
vymezený státní doktorskou zkouškou. Studijní úspěšnost studenta je kontrolována průběžně během semestru
a ukončením studijního předmětu zkouškou, případně zápočtem. Studijní program obsahuje 5 zkoušek a
obhajobu disertační práce s původními uveřejněnými výsledky nebo s původními výsledky přijatými
k uveřejnění.
Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka v zemědělských
a potravinářských podnicích a institucích a v terénní praxi, stáže a praxe studentů, výuka v zahraničí,
samostatná odborná práce a samostatné studium. Důraz je kladen na přípravu k tvůrčí vědecké práci. Součástí
studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci
v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo
prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
Ve všech oborech doktorského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie, v souladu se Studijním
a zkušebním řádem doktorských studijních programů na VFU Brno, je realizován kreditní systém studia, který
vychází ze zásad kreditového systému založeném na Evropském systému převodu kreditů European Credit
Transfer System (ECTS) a je kvantifikačním kritériem kontroly studia.
Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům tohoto studia je
vydán diplom a vysvědčení o vykonání státní doktorské zkoušky a o obhajobě disertační práce a následně
udělen titul „doktor“ ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem.
Absolventi doktorského studia získávají kvalifikaci pro samostatné vědecké bádání a pro samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Na základě této kvalifikace nacházejí uplatnění především ve
výzkumných ústavech veterinárních, lékařských, farmaceutických, krmivářských, potravinářských, životního
prostředí, zemědělských a dalších biologicky zaměřených výzkumných ústavech, dále pak na univerzitách jako
učitelé a jako výzkumní pracovníci.
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Studijní plány a předměty jednotlivých oborů doktorského studijního
programu Veterinární hygiena a ekologie – akademický rok 2020/2021
Název oboru: Hygiena a technologie potravin
Garant oboru: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Studijní plán oboru Hygiena a technologie potravin
Semestr

Předmět

Ukončení

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Chemie potravin

zkouška

30

3

Mikrobiologie potravin

zkouška

30

4

Výživa člověka / Hygiena a technologie masa a masných
*
výrobků / Hygiena a technologie mléka a mléčných výrobků,
*
*
Veterinární hygienický dozor / Nákazy zvířat / Prohlídka
*
jatečných zvířat a masa / Hygiena a technologie vegetabilních
*
*
*
produktů / Hygiena drůbežích produktů / HACCP

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

**

30

7

*

Hygiena a technologie potravin

zkouška

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*

Povinně volitelný předmět

Předměty a garanti předmětů v oboru Hygiena a technologie potravin

**

Státní doktorská zkouška
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Kreditová
hodnota

20
40

Typ
předmětu*

Název předmětu

-

Metody práce ve výzkumu

Garant
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Chemie potravin

ZT

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Mikrobiologie potravin

ZT

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Výživa člověka

PZ

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Hygiena a technologie masa a masných výrobků

PZ

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Hygiena a technologie mléka a mléčných
výrobků

PZ

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Veterinární hygienický dozor

PZ

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Nákazy zvířat

PZ

prof. MVDr. František Treml, CSc.

Prohlídka jatečných zvířat a masa

PZ

doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.

Hygiena a technologie vegetabilních produktů

PZ

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Hygiena drůbežích produktů

PZ

Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

HACCP

PZ

MVDr. Lenka Necidová, Ph.D.

-

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

Anglický jazyk

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu

Název oboru: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Předměty a garanti předmětů v oboru Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad

Garant oboru: prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
Studijní plán oboru Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Semestr

Předmět

Ukončení

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Patologická morfologie

zkouška

30

3

Nákazy zvířat

zkouška

30

4

Výživa a dietetika zvířat / Toxikologie a farmakologie /
*
*
Mikrobiologie a imunologie / Veterinární ekologie /
*
Parazitologie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

**

30

7

*

*

Choroby zvěře, volně žijících zvířat zoozvířat, ryb a včel

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*
**

zkouška

Povinně volitelný předmět
Státní doktorská zkouška

68

Kreditová
hodnota

20
40

Název předmětu

Typ
předmětu
*

Garant

-

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Patologická morfologie

ZT

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Nákazy zvířat

ZT

prof. MVDr. František Treml, CSc.

Výživa a dietetika zvířat

PZ

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Toxikologie a farmakologie

PZ

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Mikrobiologie a imunologie

PZ

prof. MVDr. Miroslav Toman, CSc.

Veterinární ekologie

PZ

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Parazitologie

PZ

prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.

Anglický jazyk

-

Metody práce ve výzkumu

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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Název oboru: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Garant oboru: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Studijní plán oboru Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Semestr
1
2
3

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu
*

Nákazy zvířat / Veterinární ekologie

*

*

Veterinární hygienický dozor / Veterinární legislativa
*

*

*

*

Kreditová
hodnota

zápočet

20

zkouška

30

zkouška

30

zkouška

30

4

Veterinární toxikologie / Výživa zvířat / Veterinární statistika

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veřejné veterinární lékařství / Ochrana zvířat

zkouška

**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*
**

Povinně volitelný předmět
Státní doktorská zkouška

Předměty a garanti předmětů v oboru Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Název předmětu

Metody práce ve výzkumu

Typ
předmětu
*
-

Garant

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Nákazy zvířat

ZT

prof. MVDr. František Treml, CSc.

Veterinární ekologie

ZT

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Veterinární hygienický dozor

ZT

prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.

Veterinární legislativa

ZT

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
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20
40

Veterinární toxikologie

PZ

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Výživa zvířat

PZ

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Veterinární statistika

PZ

doc. MVDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.

Anglický jazyk

-

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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Název oboru: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Garant oboru: prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
Studijní plán oboru Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Semestr

Předmět

Ukončení

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Fyziologie

zkouška

30

*

*

3

Veterinární biochemie / Veterinární chemie / Veterinární
*
*
*
*
biofyzika / Biologie / Radiobiologie / Chemie potravin

zkouška

30

4

Analytická chemie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární chemie / Veterinární biochemie / Veterinární
biofyzika

zkouška

**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*

Povinně volitelný předmět

Předměty a garanti předmětů v oboru Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Název předmětu

Metody práce ve výzkumu

Typ
předmětu
*
-

Garant

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Fyziologie

ZT

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Veterinární biochemie

PZ

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

**

Kreditová
hodnota

Státní doktorská zkouška
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20
40

Veterinární chemie

PZ

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Veterinární biofyzika

PZ

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Biologie

PZ

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Radiobiologie

PZ

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Chemie potravin

PZ

prof. MVDr. Lenka Vorlová, CSc.

Analytická chemie

ZT

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

-

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

Anglický jazyk

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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Název oboru: Veterinární ekologie
Garant oboru: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Studijní plán oboru Veterinární ekologie
Semestr
1

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu
*

2

Odpady potravinářské výroby / Odpady z chovů
*
hospodářských zvířat

3

Veterinární ekotoxikologie / Veterinární toxikologie

*

*

*

*

Kreditová
hodnota

zápočet

20

zkouška

30

zkouška

30

4

Ekologická legislativa / Nákazy zvířat / Patologická
*
*
morfologie / Radiobiologie

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární ekologie

zkouška

**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*
**

Povinně volitelný předmět
Státní doktorská zkouška

Předměty a garanti předmětů v oboru Veterinární ekologie
Název předmětu

Metody práce ve výzkumu

Typ
předmětu
*
-

Garant

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Odpady potravinářské výroby

ZT

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Odpady z chovů hospodářských zvířat

ZT

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM

Veterinární ekotoxikologie

ZT

prof. RNDr. Miroslava Beklová,

Veterinární toxikologie

ZT

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Ekologická legislativa

ZT

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Nákazy zvířat

PZ

prof. MVDr. František Treml, CSc.

Patologická morfologie

PZ

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Radiobiologie

PZ

prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

Anglický jazyk

-

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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20
40

Název oboru: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Garant oboru: prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
Studijní plán oboru Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Semestr
1

Předmět

Ukončení
zápočet

20

zkouška

30

3

Výživa zvířat / Patologická fyziologie / Patologická anatomie / zkouška
*
Výživa člověka

30

4

Soudní veterinární lékařství / Potravinářská legislativa

5

2

Metody práce ve výzkumu

Kreditová
hodnota

*

Chemie / Chemie potravin

*

*

*

*

*

*

zkouška

30

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Veterinární toxikologie / Toxikologie potravin

zkouška

**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*

Povinně volitelný předmět

Předměty a garanti předmětů v oboru Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Název předmětu

Typ
předmětu
*

Garant

-

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Chemie

ZT

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Chemie potravin

ZT

prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.

Metody práce ve výzkumu

**

Státní doktorská zkouška
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20
40

Výživa zvířat

PZ

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Patologická fyziologie

PZ

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Patologická anatomie

PZ

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

Výživa člověka

PZ

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Soudní veterinární lékařství

PZ

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Potravinářská legislativa

PZ

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.

Anglický jazyk

-

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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Název oboru: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Garant oboru: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
Studijní plán oboru Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Semestr

Předmět

Ukončení

1

Metody práce ve výzkumu

zápočet

20

2

Veterinární biochemie

zkouška

30

3

Fyziologie

zkouška

30

*

*

*

Kreditová
hodnota

4

Toxikologie / Farmakologie / Veterinární ekologie /
*
*
Analytická chemie / Zoohygiena / Hygiena a technologie
*
*
vegetabilních produktů / Výživa člověka

zkouška

30

5

Anglický jazyk

zkouška

10

6

Sepsání disertační práce

obhajoba

30

7

Výživa a dietetika zvířat

zkouška

**

30

Další aktivity (od 1. semestru studia)

minimálně

Autorství nebo spoluautorství na publikaci ve vědeckém časopise s impakt
faktorem
*
**

20
40

Povinně volitelný předmět
Státní doktorská zkouška

Předměty a garanti předmětů v oboru Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Název předmětu
Metody práce ve výzkumu

Typ
předmětu*
-

Garant
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

Veterinární biochemie

ZT

doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Fyziologie

ZT

prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.

Toxikologie

PZ

prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, CSc.

Farmakologie

PZ

MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.

Veterinární ekologie

PZ

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.

Analytická chemie

PZ

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Zoohygiena

PZ

MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D.

Hygiena a technologie vegetabilních produktů

PZ

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Výživa člověka

PZ

prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Anglický jazyk

-

Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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Složení oborových rad jednotlivých studijních oborů doktorského studijního
programu Veterinární hygiena a ekologie
Oborová rada: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
členové:
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. - garant a předseda
prof. MVDr. Miriam Smutná, CSc.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.
prof. RNDr. Michael Pöschl, CSc.
prof. Ing. Lubomír Lapčík, CSc.
doc. MVDr. Katarína Beňová, Ph.D.
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
RNDr. Milan Fránek, DrSc.

Oborová rada: Veterinární ekologie
členové:
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM - garant a předseda
prof. MVDr. Zdenka Svobodová, DrSc.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
prof. RNDr. Emanuel Šucman, CSc.
pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. DrSc
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Oborová rada: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
členové:
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. - garant a předseda
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Karel Hruška, CSc.
prof. MVDr. Zdeněk Pospíšil, DrSc.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
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Oborová rada: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
členové:
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. – garant a předseda
prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.
prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
prof. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D.
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. Ing. Jan Trávníček, CSc
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.
prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

Oborová rada: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
členové:
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. - garant a předseda
prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
doc. MVDr. Peter Lazar, Ph.D.
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D.
doc. MVDr. Juraj Toporčák, CSc.
Oborová rada: Hygiena a technologie potravin
členové:
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. - garant a předsedkyně
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D.
doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
doc. Ing. Jarmila Vytřasová, CSc.
Oborová rada: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
členové:
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. - garant a předsedkyně
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
prof. Ing. Jan Mareš, Ph.D.
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

79

Seznam studentů doktorského studijního programu Veterinární hygiena a
ekologie v jednotlivých oborech
k 1. 10. 2020
Obor: Hygiena a technologie potravin
Jméno studenta:
Ing. Bojan Antonić
Mgr. Petra Furmančíková
Mgr. Aneta Gřondělová
Ing. Simona Jančíková
Mgr. Simona Ljasovská
Mgr. Kateřina Dorotíková
Mgr. Jana Doleželová
MVDr. Dana Kučerová
Mgr. Matej Tkáč
Ing. Ondřej Král
Ing. Lucie Hlucháňová
Ing. Mgr. Simona Křepelová
Mgr. Marie Bartlová
Ing. Jan Javorský
Přerušení:
Mgr. Jan Strejček

Ročník
2.
2.
2.
2.
2.
3.
4.
4.
4.
3.
4.
4.
5.
5.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.

Školitel
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
MVDr. Pavlína Navrátilová, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
doc. MVDr. Kameník Josef, CSc., MBA
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.
doc. MVDr. Kameník Josef, CSc., MBA
doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.

4.

Komb.

doc. MVDr. Kameník Josef, CSc., MBA

Obor: Food Hygiene and Processing Technology
Jméno studenta:
Henok Ayalew Tegegne

Ročník
5.

Forma studia
Prez.

Školitel
doc. MVDr. Renata Karpíšková, Ph.D.

Obor: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Jméno studenta:
Mgr. Nikola Kašpárková
MVDr. Lenka Rozsypalová
MVDr. Pavlína Pittermannová
MVDr. Kristína Zechmeisterová
MVDr. Tomáš Heger
MVDr. Kateřina Kobédová
MVDr. Pavel Kvapil
MVDr. Hana Minářová
MVDr. Vladimír Piaček
Mgr. Eva Syrová
Přerušení:
MVDr. Lucie Filásová
MVDr. Eliška Kličková
Ing. Michal Madžunkov

Ročník
3.
3.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
5.
5.
3.
4.
5.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.

Školitel
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.

Komb.
Komb.
Komb.

doc. MVDr. Miroslava Palíková, Ph.D.
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D
prof. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
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Obor: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Jméno studenta:
Mgr. Jaroslav Nádeníček
MVDr. Michaela Němečková
Mgr. Lucie Pešková
MVDr. Tereza Popelková
MVDr. Zuzana Tšponová
MVDr. Gabriela Lukešová
MVDr. Michal Kaluža
MVDr. Dora Satinská
Mgr. Veronika Vojtkovská
Mgr. Vendula Renčínová
Přerušení:
Mgr. Tereza Křivánková

Ročník
3.
3.
3.
3.
3.
2.
3.
3.
3.
5.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.
Komb.

Školitel
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
MVDr. Martin Hostovský, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

2.

Prez.

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA

Obor: Veterinární biochemie, chemie a biofyzika:
Jméno studenta:
MVDr. et MVDr.Viola Zentrichová
Mgr. Ladislav Kovářík
Přerušení:
MVDr. Milada Holasová

Ročník
3.
5.

Forma studia
Prez.
Komb.

Školitel
doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.

5.

Komb.

doc. MVDr. Alena Pechová, CSc.

Obor: Veterinární ekologie:
Jméno studenta:
Mgr. Eliška Čukanová
Mgr. Marek Dostál
Mgr. Tomáš Nohejl
Mgr. Simona Ovčiariková
Mgr. Monika Němcová
Mgr. Jana Palkovičová
MVDr. Michal Přibyl
PharmDr. Petra Šišmová
Mgr. Alena Balážová
Mgr. Kristína Nešporová
Mgr. Jaroslav Ondruš
Mgr. Lucie Ošlejšková
Mgr. Kateřina Zukalová
Mgr. Miroslava Kaňová
Přerušení:
Ing. Pavla Palíková
Mgr. Aneta Kubíčková
Mgr. Markéta Zelendová

Ročník
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
4.
4.
4.
4.
2.
5.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Komb.
Komb.

Školitel
MVDr. Ivana Papežíková, Ph.D.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
Mgr. Vojtech Baláž, Ph.D.
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D.
doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
RNDr. Ing. Veronika Seidlová, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.

1.
3.
4.

Prez.
Prez.
Komb.

prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.
Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.

Ročník
4.

Forma studia
Prez.

Obor: Veterinary ecology
Jméno studenta:
Kamal Hassan Tarabai
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Školitel
doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Obor: Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Jméno studenta:
Mgr. Aneta Hollerová
MVDr. Denisa Medková
MVDr. Jana Cahová
MVDr. Zuzana Koutková
MVDr. Josef Václavík
MVDr. Hana Čaloudová
MVDr. Nikola Hodkovicová
Přerušení:
Ing. Vladimíra Enevová

Ročník
2.
2.
3.
3.
4.
5.
5.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Komb.
Komb.

5.

Komb.

Školitel
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

Obor: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Jméno studenta:
MVDr. Ivana Timová
MVDr. Martin Kutlvašr

Ročník
2.
2.

Forma studia
Prez.
Komb.
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Školitel
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Absolventi doktorskýho studijního programu Veterinární hygiena a ekologie –
akademický rok 2019/2020

Obor: Hygiena a technologie potravin
MVDr. Bc. Hana Běhalová, Ph.D.
Mgr. Radek Horák, Ph.D.
Mgr. Ludmila Kalčáková, Ph.D.
Obor: Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Ehdaa Eltayeb Eltigani Abdelsalam, BVM, Dr.
Ing. Lenka Černíková, Ph.D.
Mgr. Petr Linhart, Ph.D.
MVDr. Jiřina Marková, Ph.D.
Obor: Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
MVDr. Monika Urbanová, Ph.D.
Obor: Veterinární ekologie
Mgr. Bilbija Branka, Ph.D.
Mgr. Daniela Hlávková, Ph.D.
Mgr. Iva Kutilová, Ph.D.
Mgr. Adam Valček, Ph.D.
Obor: Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Ing. Martin Jeřábek, Ph.D.
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NOVĚ AKREDITOVANÉ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY
FVHE byly s získala akreditaci nových doktorských studijních programů dne 10.02.2020 Doktorské studium se
uskutečňuje od akademického roku 2020/2021 v rámci pěti nově akreditovaných doktorských studijních
programů českém jazyce a pěti nově doktorských studijních programů v anglickém jazyce:
Akreditované programy v českém jazyce:
- Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
- Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
- Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
- Ochrana zvířat, welfare a etologie
- Hygiena a technologie potravin
Akreditované programy v anglickém jazyce:
- Veterinary Ecology and Wildlife Diseases
- Animal Husbandry, Animal Nutrition and Biochemistry
- Veterinary Public Health, Forensic Veterinary Medicine and Toxicology
- Animal Protection, Welfare and Behaviour
- Food Hygiene and Technology
Na FVHE jsou ke studiu v doktorských studijních programech přijímáni uchazeči, kteří mají ukončeno
pregraduální studium v magisterském studijním programu a prokáží potřebnou způsobilost pro postgraduální
studium. Potřebnou způsobilost ke studiu uchazeči prokazují zejména složením přijímací zkoušky, která je
vedena formou pohovoru, v němž uchazeč před přijímací komisí prokazuje zejména odborné schopnosti
a předpoklady pro studium a pro tvůrčí činnost v příslušném doktorském studijním programu. Studentem
doktorského studijního programu se uchazeč stává dnem zápisu ke studiu. Standardní doba studia je 4 roky.
Předměty doktorských studijních programů představují skupinu předmětů průpravy pro vědeckou práci,
předměty rozšiřující znalosti studenta se zaměřením na poznatky ve vědě a výzkumu ve studovaném programu
a dále předměty zahrnující rozsah studijního programu vymezený státní doktorskou zkouškou. Studijní
úspěšnost studenta je kontrolována průběžně během semestru a ukončením studijního předmětu zkouškou,
případně zápočtem. Základními formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka
v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích a v terénní praxi, stáže a praxe studentů, výuka
v zahraničí, samostatná odborná práce a samostatné studium. Každý doktorský studijní program obsahuje 9
studijních předmětů
Důraz je rovněž kladen na přípravu k tvůrčí vědecké práci. Součástí požadavků na tvůrčí činnost v doktorských
studijních programech je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo
účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná
forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci. Dalším požadavkem je prokázání schopnosti
samostatné tvůrčí činnosti v průběhu studia a to předkládáním výsledků jednotlivých činností a uznání jejich
odpovídající úrovně školitelem. Další povinností je prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných tvůrčí
činností, a to v rámci alespoň jednoho příspěvku v odborném časopise a dvou příspěvků na konferenci,
případně v jiných uznaných obdobných formách uplatnění výsledků vědecké a výzkumné činnosti. Povinností je
rovněž prokázání schopnosti prezentace poznatků získaných v rámci studijního programu, a to v rámci výuky
pro pregraduální nebo postgraduální studenty. Podmínkou pro řádné ukončení studia všech doktorských
studijních programech je publikovánín alespoň jednoho vědeckého článku v časopise s impakt faktorem s
tématem souvisejícím s disertační prací, a to jako první nebo korespondující autor tohoto článku.
Ve všech doktorských studijních programech, v souladu se Studijním a zkušebním řádem doktorských studijních
programů na VFU Brno, je realizován kreditní systém studia, který vychází ze zásad kreditového systému
založeném na Evropském systému převodu kreditů European Credit Transfer System (ECTS) a je kvantifikačním
kritériem kontroly studia.
Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou obhajobou disertační práce s původními
uveřejněnými výsledky nebo s původními výsledky přijatými k uveřejnění. Absolventům tohoto studia je vydán
diplom a vysvědčení o vykonání státní doktorské zkoušky a o obhajobě disertační práce a následně udělen titul
„doktor“ ve zkratce Ph.D., uváděné za jménem.
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Studijní plány a předměty jednotlivých oborů doktorských studijních
programů – akademický rok 2020/2021
Název programu: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat / Veterinary Ecology
and Wildlife Diseases
Garant programu: prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
Studijní plán doktorského studijního programu
Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat / Veterinary Ecology and Wildlife
Diseases
Vzdělávací část
Doporučený
ročník

1
1
1-2

2
2
3
3
4

Doporučený
ročník

1-4
3
3
3
3

4

PV/P*

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science and
Research
Molekulární biologie ve vědě a výzkumu / Molecular Biology in
Science and Research; Etologie volně žijících zvířat ve vědě a
výzkumu / Ethology of Wild Animals in Science and Research;
Patologická morfologie a parazitologie ve vědě a výzkumu /
Pathological Morphology and Parasitology in Science and
Research; Ekotoxikologie ve vědě a výzkumu / Ecotoxicology in
Science and Research; Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu /
Infectious diseases of wild animals in Science and Research
Biologie a zoologie ve vědě a výzkumu / Biology and Zoology in
Science and Research
Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu
Odborná angličtina / Professional English
Choroby zoozvířat a zvěře ve vědě a výzkumu / Zoo Animals
and Wildlife Diseases in Science and Research
Choroby ryb a včel ve vědě a výzkumu / Diseases of Fish
and Bees in Science and Research
Tvůrčí část
Předmět

zápočet
zkouška

P
P

3 x zkouška

PV

3 x 13

zkouška

P

15

zápočet
zkouška
zkouška

P
P
P

7
10
15

zkouška

P

15

Vědecká a výzkumná činnost směřující k disertační práci
Zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíce
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti v odborném
časopise nebo na dalších 2 domácích nebo zahraničních
konferencích
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve vědecké
publikaci v časopise s impakt faktorem

*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
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Kreditová
hodnota
9
10

Ukončení

PV/P*

4 x zápočet
zápočet
zápočet

P
P
P

Kreditová
hodnota
4 x 15
10
5

zápočet

P

5

zápočet

P

10

zápočet

P

30

Předměty a garanti předmětů doktorského studijního programu
Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat / Veterinary Ecology and Wildlife
Diseases
Název předmětu
Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Odborná angličtina / Professional English
Molekulární biologie ve vědě a výzkumu / Molecular Biology
in Science and Research
Etologie volně žijících zvířat ve vědě a výzkumu / Ethology of Wild
Animals in Science and Research
Patologická morfologie a parazitologie ve vědě a výzkumu
/ Pathological Morphology and Parasitology in Science
and Research
Ekotoxikologie ve vědě a výzkumu / Ecotoxicology in Science
and Research
Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu / Infectious diseases of wild
animals in Science and Research
Biologie a zoologie ve vědě a výzkumu / Biology and Zoology
in Science and Research
Choroby zoozvířat a zvěře ve vědě a výzkumu / Zoo Animals
and Wildlife Diseases in Science and Research
Choroby ryb a včel ve vědě a výzkumu / Diseases of Fish and Bees
in Science and Research

Typ
předmětu*
-

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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Garant

PZ

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová,
Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
doc. MVDr. Eva Bártová, Ph.D.

PZ

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.

PZ

prof. MVDr. Pavel Široký,
Ph.D.

PZ
PZ

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.,
Dipl. ECZM
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

ZT

prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.

ZT

prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.,
Dipl. ECZM
doc. MVDr. Miroslava
Palíková, Ph.D.

-

ZT

Název programu: Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie / Animal Husbandry, Animal
Nutrition and Biochemistry
Garant programu: doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
Studijní plán doktorského studijního programu
Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie / Animal Husbandry, Animal Nutrition
and Biochemistry
Vzdělávací část
Doporučený
ročník

1
1
1-2

2
2
3
3
4

Doporučený
ročník

1-4
3
3
3
3

4

PV/P*

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Analýza biologických materiálů ve vědě a výzkumu / Analysis
of Biological Materials in Research and Science; Fyziologie
zvířat ve vědě a výzkumu / Physiology in Science
and Research;Patobiochemie
ve
vědě
a
výzkumu
/ Pathobiochemistry in Science and Research; Poruchy
metabolismu zvířat ve vědě a výzkumu / Disorders of Animal
Metabolism in Science and Research; Toxikologie ve vědě
a výzkumu / Toxicology in Science and Research
Chov zvířat ve vědě a výzkumu / Animal Husbandry in Science
and Research
Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu
Odborná angličtina / Professional English
Výživa zvířat ve vědě a výzkumu / Animal Nutrition in Science
and Research
Biochemie ve vědě a výzkumu / Biochemistry in Science
and Research
Tvůrčí část
Předmět

zápočet
zkouška

P
P

3 x zkouška

PV

3 x 13

zkouška

P

15

zápočet
zkouška
zkouška

P
P
P

7
10
15

zkouška

P

15

Vědecká a výzkumná činnost směřující k disertační práci
Zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíce
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti v odborném
časopise nebo na dalších 2 domácích nebo zahraničních
konferencích
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve vědecké
publikaci v časopise s impakt faktorem

*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
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Kreditová
hodnota
9
10

Ukončení

PV/P*

4 x zápočet
zápočet
zápočet

P
P
P

Kreditová
hodnota
4 x 15
10
5

zápočet

P

5

zápočet

P

10

zápočet

P

30

Předměty a garanti předmětů doktorského studijního programu
Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie / Animal Husbandry, Animal Nutrition and
Biochemistry
Název předmětu
Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science and
Research
Odborná angličtina / Professional English
Analýza biologických materiálů ve vědě a výzkumu / Analysis
of Biological Materials in Research and Science
Fyziologie zvířat ve vědě a výzkumu / Physiology in Science
and Research
Patobiochemie ve vědě a výzkumu / Pathobiochemistry in Science
and Research
Poruchy metabolismu zvířat ve vědě a výzkumu / Disorders
of Animal Metabolism in Science and Research
Toxikologie ve vědě a výzkumu / Toxicology in Science
and Research
Chov zvířat ve vědě a výzkumu / Animal Husbandry in Science
and Research
Výživa zvířat ve vědě a výzkumu / Animal Nutrition in Science
and Research
Biochemie ve vědě a výzkumu / Biochemistry in Science
and Research

Typ
předmětu*
-

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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PZ
PZ

Garant
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová,
Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

PZ

doc. MVDr. Radka Dobšíková,
Ph.D.
MVDr. Martin Hostovský,
Ph.D.
doc. MVDr. Alena Pechová,
CSc.
PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

ZT

prof. Ing. David Zapletal, Ph.D.

ZT

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

ZT

doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

PZ
PZ

Název programu: Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie / Veterinary Public Health,
Forensic Veterinary Medicine and Toxicology
Garant programu: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Studijní plán doktorského studijního programu
Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie / Veterinary Public Health, Forensic
Veterinary Medicine and Toxicology
Vzdělávací část
Doporučený
ročník

1
1
1-2

2
2
3
3
4

Doporučený
ročník

1-4
3
3
3
3

4

PV/P*

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu / Infectious Diseases
of Animals in Science and Research; Zdravotní nezávadnost
potravin ve vědě a výzkumu / Food Safety in Science
and Research; Toxikologie potravin ve vědě a výzkumu / Food
Toxicology in Science and Research; Farmakologie ve vědě
a výzkumu / Pharmacology in Science and Research;
Patologická morfologie ve vědě a výzkumu / Pathological
Morphology in Science and Research
Soudní veterinářství ve vědě a výzkumu / Forensic Veterinary
in Science and Research
Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu
Odborná angličtina / Professional English
Veterinární právo ve vědě a výzkumu / Veterinary Law
in Science and Research
Toxikologie ve vědě a výzkumu / Toxicology in Science
and Research
Tvůrčí část
Předmět

zápočet
zkouška

P
P

3 x zkouška

PV

3 x 13

zkouška

P

15

zápočet
zkouška
zkouška

P
P
P

7
10
15

zkouška

P

15

Vědecká a výzkumná činnost směřující k disertační práci
Zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíce
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti v odborném
časopise nebo na dalších 2 domácích nebo zahraničních
konferencích
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve vědecké
publikaci v časopise s impakt faktorem

*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
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Kreditová
hodnota
9
10

Ukončení

PV/P*

4 x zápočet
zápočet
zápočet

P
P
P

Kreditová
hodnota
4 x 15
10
5

zápočet

P

5

zápočet

P

10

zápočet

P

30

Předměty a garanti předmětů doktorského studijního programu
Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie / Veterinary Public Health, Forensic
Veterinary Medicine and Toxicology
Název předmětu
Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Odborná angličtina / Professional English
Nákazy zvířat ve vědě a výzkumu / Infectious Diseases of Animals
in Science and Research
Zdravotní nezávadnost potravin ve vědě a výzkumu / Food Safety
in Science and Research
Toxikologie potravin ve vědě a výzkumu / Food Toxicology
in Science and Research
Farmakologie ve vědě a výzkumu / Pharmacology in Science
and Research
Patologická morfologie ve vědě a výzkumu / Pathological
Morphology in Science and Research
Soudní veterinářství ve vědě a výzkumu / Forensic Veterinary
in Science and Research
Veterinární právo ve vědě a výzkumu / Veterinary Law in Science
and Research
Toxikologie ve vědě a výzkumu / Toxicology in Science
and Research

Typ
předmětu*
-

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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PZ
PZ

Garant
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová,
Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Lány, Ph.D.

PZ

doc. MVDr. Bohuslava
Tremlová, Ph.D.
PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D.

PZ

MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

PZ

doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.

ZT

doc. MVDr. Petr Chloupek,
Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek,
Ph.D.
doc. MVDr. Radka Dobšíková,
Ph.D.

ZT
ZT

Název programu: Ochrana zvířat, welfare a etologie / Animal Protection, Welfare
and Behaviour
Garant programu: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
Studijní plán doktorského studijního programu
Ochrana zvířat, welfare a etologie / Animal Protection, Welfare and Behaviour
Vzdělávací část
Doporučený
ročník

1
1
1-2

2
2
3
3
4

Doporučený
ročník

1-4
3
3
3
3

4

PV/P*

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Welfare hospodářských zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare of
Farm Animals in Science and Research; Welfare zájmových
zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare of Pets in Science
and Research; Welfare pokusných zvířat ve vědě a výzkumu /
Welfare of Experimental Animals in Science and Research;
Welfare volně žijících zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare
of Wild Animals in Science and Research; Laboratorní
diagnostika pohody zvířat ve vědě a výzkumu / Laboratory
Diagnostics of Animal Welfare in Science and Research
Etologie ve vědě a výzkumu / Ethology in Science and Research
Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu
Odborná angličtina / Professional English
Pohoda zvířat a její hodnocení ve vědě a výzkumu / Animal
Welfare and its Evaluation in Science and Research
Právo v ochraně zvířat ve vědě a výzkumu / Law in Protection
of Animals in Science and Research
Tvůrčí část
Předmět

zápočet
zkouška

P
P

3 x zkouška

PV

3 x 13

zkouška
zápočet
zkouška
zkouška

P
P
P
P

15
7
10
15

zkouška

P

15

Vědecká a výzkumná činnost směřující k disertační práci
Zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíce
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti v odborném
časopise nebo na dalších 2 domácích nebo zahraničních
konferencích
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve vědecké
publikaci v časopise s impakt faktorem

*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
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Kreditová
hodnota
9
10

Ukončení

PV/P*

4 x zápočet
zápočet
zápočet

P
P
P

Kreditová
hodnota
4 x 15
10
5

zápočet

P

5

zápočet

P

10

zápočet

P

30

Předměty a garanti předmětů doktorského studijního programu
Ochrana zvířat, welfare a etologie / Animal Protection, Welfare and Behaviour
Název předmětu
Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Odborná angličtina / Professional English
Welfare hospodářských zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare
of Farm Animals in Science and Research
Welfare zájmových zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare of Pets
in Science and Research
Welfare pokusných zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare
of Experimental Animals in Science and Research
Welfare volně žijících zvířat ve vědě a výzkumu / Welfare of Wild
Animals in Science and Research
Laboratorní diagnostika pohody zvířat ve vědě a výzkumu
/ Laboratory Diagnostics of Animal Welfare in Science
and Research
Etologie ve vědě a výzkumu / Ethology in Science and Research
Pohoda zvířat a její hodnocení ve vědě a výzkumu / Animal
Welfare and its Evaluation in Science and Research
Právo v ochraně zvířat ve vědě a výzkumu / Law in Protection
of Animals in Science and Research

Typ
předmětu*
-

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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PZ
PZ
PZ
PZ

Garant
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová,
Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra
Pištěková, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
Mgr. Lucie Plhalová, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D.

PZ
ZT
ZT
ZT

prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek,
CSc., MBA

Název programu: Hygiena a technologie potravin / Food Hygiene and Processing
Technology
Garant programu: prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
Studijní plán doktorského studijního programu
Hygiena a technologie potravin / Food Hygiene and Processing Technology
Vzdělávací část
Doporučený
ročník

1
1
1-2

2
2
3
3
4

Doporučený
ročník

1-4
3
3
3
3

4

PV/P*

Předmět

Ukončení

Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Chemie potravin ve vědě a výzkumu / Food Chemistry
in Science and Research; Mikrobiologie potravin ve vědě
a výzkumu / Microbiology in Science and Research; Hygiena
a technologie medu ve vědě a výzkumu / Hygiene
and Technology of Honey in Science and Research; Hygiena
a technologie ryb ve vědě a výzkumu / Hygiene and Technology
of Fish in Science and Research; Hygiena a technologie drůbeže
a vajec ve vědě a výzkumu / Hygiene and Technology of Poultry
and Eggs in Science and Research
Hygiena a technologie masa ve vědě a výzkumu Meat Hygiene
and Technology in Science and Research
Prezentační dovednosti v oblasti zaměření studijního programu
Odborná angličtina / Professional English
Hygiena a technologie mléka ve vědě a výzkumu / Hygiene
and Technology of Milk in Science and Research
Hygiena a technologie potravin rostlinného původu ve vědě
a výzkumu / Hygiene and Technology of Food of Plant Origin
in Science and Research
Tvůrčí část
Předmět

zápočet
zkouška

P
P

3 x zkouška

PV

3 x 13

zkouška

P

15

zápočet
zkouška
zkouška

P
P
P

7
10
15

zkouška

P

15

Vědecká a výzkumná činnost směřující k disertační práci
Zahraniční stáž v délce alespoň 1 měsíce
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Prezentační dovednosti výsledků tvůrčí činnosti – prokazované
na domácí nebo zahraniční konferenci
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti v odborném
časopise nebo na dalších 2 domácích nebo zahraničních
konferencích
Publikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti ve vědecké
publikaci v časopise s impakt faktorem

*P – povinný předmět, PV – povinně volitelnýc předmět
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Kreditová
hodnota
9
10

Ukončení

PV/P*

4 x zápočet
zápočet
zápočet

P
P
P

Kreditová
hodnota
4 x 15
10
5

zápočet

P

5

zápočet

P

10

zápočet

P

30

Předměty a garanti předmětů doktorského studijního programu
Hygiena a technologie potravin / Food Hygiene and Processing Technology
Název předmětu
Metody práce ve výzkumu / Methods in Science
Biostatistika ve vědě a výzkumu / Biostatistics in Science
and Research
Odborná angličtina / Professional English
Chemie potravin ve vědě a výzkumu / Food Chemistry in Science
and Research
Mikrobiologie potravin ve vědě a výzkumu / Microbiology
in Science and Research
Hygiena a technologie medu ve vědě a výzkumu / Hygiene
and Technology of Honey in Science and Research
Hygiena a technologie ryb ve vědě a výzkumu / Hygiene
and Technology of Fish in Science and Research
Hygiena a technologie drůbeže a vajec ve vědě a výzkumu
/ Hygiene and Technology of Poultry and Eggs in Science
and Research
Hygiena a technologie masa ve vědě a výzkumu Meat Hygiene
and Technology in Science and Research
Hygiena a technologie mléka ve vědě a výzkumu / Hygiene
and Technology of Milk in Science and Research
Hygiena a technologie potravin rostlinného původu ve vědě
a výzkumu / Hygiene and Technology of Food of Plant Origin
in Science and Research

Typ
předmětu*
-

*PZ – předmět profilujícího základu, ZT – základní teoretický předmět profilujícího základu
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PZ
PZ
PZ
PZ

Garant
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová,
Ph.D.
Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová,
Ph.D.
Mgr. Marta Dušková, Ph.D.
prof. MVDr. Lenka Vorlová,
Ph.D.
doc. MVDr. Hana Buchtová,
Ph.D.
Mgr. Radka Hulánková, Ph.D.

PZ

ZT
ZT

ZT

prof. MVDr. Iva
Steinhauserová, CSc.
prof. MVDr. Lenka Vorlová,
Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava
Tremlová, Ph.D.

Složení oborových rad jednotlivých doktorských studijních programů
Oborová rada: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat / Veterinary Ecology and Wildlife Diseases
Předseda:
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM (FVHE, VFU Brno)
Členové:
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc. (FVHE, VFU Brno)
prof. MVDr. Pavel Široký, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
pplk. prof. RNDr. Miroslav Pohanka, Ph.D. DrSc. (UNOB)
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D. (MENDELU)
doc. RNDr. Ivo Rudolf, Ph.D. (AV ČR)
MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D. (SVÚ Praha)

Oborová rada: Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie / Animal Husbandry, Animal Nutrition and Biochemistry
Předseda:
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
Členové:
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. (FVHE, VFU Brno)
prof. Ing. David Zapletal, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. Ing. Jana Blahová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Alena Pechová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
MVDr. Martin Hostovský, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D. (MENDELU)
doc. MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D. (ČZU Praha)

Oborová rada: Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie / Veterinary Public Health, Forensic Veterinary
Medicine and Toxicology
Předseda:
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
Členové:
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA (FVHE, VFU Brno)
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
PharmDr. Zuzana Široká, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D. (RECETOX, MU Brno)
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D. (MENDELU)
Oborová rada: Ochrana zvířat, welfare a etologie / Animal Protection, Welfare and Behaviour
Předseda:
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA (FVHE, VFU Brno)
Členové:
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. (FVL, VFU Brno)
doc. MVDr. Daniela Takáčová, PhD. (UVLF Košice)
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D. (MěVS Praha SVS)
Oborová rada: Hygiena a technologie potravin / Food Hygiene and Processing Technology
Předseda:
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc. (FVHE, VFU Brno)
Členové:
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Josef Kameník, CSc. MBA (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Hana Buchtová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. (FVHE, VFU Brno)
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. (FVHE, VFU Brno, SZU Praha)
prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D. (MENDELU)
doc. MVDr. Jan Bardoň, Ph.D. (SVÚ Olomouc)
doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. (PF MU)
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Seznam studentů jednotlivých doktorských studijních programů
k 1. 10. 2020
Program: Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat
Jméno studenta:
Mgr. Šárka Bednaříková
MVDr. Vendula Kalocsányiová
MVDr. Nikita Kolidentsev
Mgr. Šimon Krejčí
Mgr. Andrea Šimečková
MVDr. Adam Šimon
Mgr. Jana Šišková
Mgr. Lucie Veitová

Ročník
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.

Školitel
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.
Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
Mgr. Ivo Papoušek, Ph.D.
doc. MVDr. Hana Banďouchová, Ph.D.

Program: Chov zvířat, výživa zvířat a biochemie
Jméno studenta:
Mgr. Michaela Grmelová

Ročník
1.

Forma studia
Školitel
Komb.
doc. MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

Program: Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie
Jméno studenta:
Mgr. Jana Láníková
Mgr. Kristýna Maláčová
MVDr. Tereza Novotná

Ročník
1.
1.
1.

Forma studia
Školitel
Prez.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, Ph.D.
Prez.
Mgr. Pavla Sehonová, Ph.D.
Prez.
doc. Mgr. Petr Maršálek, Ph.D.

Program: Ochrana zvířat, welfare a etologie
Jméno studenta:
MVDr. Markéta Suchá
MVDr Lenka Válková
Ing. Michaela Švestková

Ročník
1.
1.
1.

Forma studia
Prez.
Prez.
Komb.

Školitel
doc. MVDr. Markéta Sedlinská, Ph.D.
prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.

Forma studia
Prez.
Prez.
Prez.
Prez.
Komb.

Školitel
MSc. Dani Dordević, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
doc. Doc. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Program: Hygiena a technologie potravin
Jméno studenta:
Mgr. Jana Cápíková
Ing. Nikola Chrástová
Mgr. Martina Pečová
Ing. Karolína Těšíková
Mgr. Boris Pleva

Ročník
1.
1.
1.
1.
1.
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CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Univerzita třetího věku
FVHE ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání (ICV) realizuje celoživotního vzdělávání (CŽV) seniorů
v rámci programu Univerzity třetího věku (U3V) cíleným programem s názvem Člověk a zdravé potraviny.
Program prvních čtyř semestrů označujeme jako program Člověk a zdravé potraviny I (Potraviny I) a navazující
čtyři semestry Člověk a zdravé potraviny II (Potraviny II). Vzdělávání je určeno zejména pro uchazeče, kteří jako
spotřebitelé potravin mají zájem rozšířit si své znalosti v oblasti technologie zpracování, zdravotní bezpečnosti,
hygieny a jakosti potravin živočišného i rostlinného původu a vybraných nápojů. Studium U3V poskytuje
zájemcům všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské úrovni a současně umožňuje
univerzitě a fakultě otevření se co nejširší veřejnosti, popularizaci vědy, vědeckých objevů a nových technologií
zpracování potravin a nápojů.
U3V je otevřeným zájmovým vysokoškolským programem studia občanů v důchodovém věku, podporovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy cestou Asociace univerzit třetího věku ČR (AU3V). Témata
jednotlivých semestrů v programu Potraviny I nabízejí možnost navázání učební látky na osobní a životní
zkušenosti zejména seniorů-maturantů, bez ohledu na předchozí profesní orientaci. Program Potraviny II je
náročnější, předpokládá dosažené odborné vzdělání zejména ve vztahu k biologii a technologii potravin
na středoškolské, příp. vysokoškolské úrovni nebo absolvování našeho programu Potraviny I.
Studium programu Potraviny I je dvouleté (čtyři semestry) a k úspěšnému absolvování je požadována 75 %
účast ve výuce. Na závěr studia účastníci obdrží osvědčení o absolvování této části studia, a to v rámci
slavnostního ukončení studia za účasti akademických představitelů univerzity a FVHE.

Název oboru: Člověk a zdravé potraviny I
Doba trvání programu 4 semestry, tj. dva akademické roky, intenzita výuky 2 hodiny přednášek jedenkrát
za 14 dní. Na podzim roku 2020 bude pokračovat další běh U3V oboru Člověk a zdravé potraviny I.

Název oboru: Člověk a zdravé potraviny II
Doba trvání programu 4 semestry, tj. dva akademické roky, navazující na programy Potraviny I, intenzita výuky
jsou 2 hodiny přednášek jedenkrát za 14 dní. Na podzim roku 2020 bude pokračovat další běh U3V programu
Člověk a zdravé potraviny II. Tato forma studia je primárně určena posluchačům, kteří absolvovali obor Člověk a
zdravé potraviny I a jsou absolventy farmaceutických, veterinárních a humanitních vysokých škol. Vzhledem ke
kapacitním možnostem a specifické formě výuky je k dispozici do cca 100 míst.

Odborné kurzy, semináře a jiné formy celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání se také uskutečňuje v rámci dalších studijních programů, orientovaných na výkon
povolání nebo zájmově. Toto vzdělávání zahrnuje např. atestační vzdělávání veterinárních lékařů I. a II. stupně,
funkční kurzy, tematické kurzy, nabídkové kurzy a semináře. Podmínky přijetí, délka studia, způsob ukončování
tohoto vzdělávání jsou určovány podle typu jednotlivých programů vzdělávání.
Standardní doba studia je různá, a to podle daného studijního programu. Počet studentů je také proměnlivý
v závislosti na druhu studijního programu, studium je zpravidla zakončováno testem či zkouškou. O úspěšném
absolvování studia v rámci CŽV se vydávají jeho účastníkům různé typy osvědčení.
Absolventi některých studijních programů CŽV získávají kvalifikace, které zvyšují úroveň jejich odborných
informací a činností. Ta je vyjádřena rozšířením znalostí až po např. získání specializace pro určitou odbornou
veterinární činnost.
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ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU V BAKALÁŘSKÝCH
A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VETERINÁRNÍ A
FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO
ze dne 20. června 2018
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních programech Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno (dále jen „Studijní a zkušební řád“) je vydán na základě § 17 odst. 1 písm. g) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) a v souladu se Statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
(2) Studijní a zkušební řád stanoví pravidla studia v magisterských a bakalářských studijních programech
uskutečňovaných podle zákona na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále jen „VFU Brno“)
a pravidla rigorózního řízení absolventů magisterských studijních programů, kteří získali akademický titul
„magistr“ v oblasti farmacie.
Článek 2
Organizace studia
(1) Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců; jeho začátek a konec stanoví rektor. Akademický rok se člení
na zimní a letní semestr. Časové rozvržení akademického roku je dáno harmonogramem VFU Brno, který
před zápisem do akademického roku zveřejňuje, ve spolupráci s děkany, rektor. Časové harmonogramy
jednotlivých fakult VFU Brno, informace o zápisu do studia, rozvrh jednotlivých studijních předmětů (dále
jen „předmět“), praxí a bloků zveřejňuje děkan ve veřejné části internetových stránek VFU Brno, v části
příslušné fakulty, a případně ve studijní agendě elektronického informačního systému VFU Brno (dále jen
„elektronický informační systém STAG“).
(2) Za organizaci, administrativu a kontrolu studia ve studijních programech fakulty odpovídá děkan. Děkan
může tuto odpovědnost nebo její část ve své působnosti přenést na určeného proděkana.
Článek 3
Studijní program, garant studijního programu, studijní plán, studijní předměty
(1) Vzdělávání studentů probíhá studiem v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných fakultami
podle studijního plánu v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia. Studijní program je
sestavován v souladu s obsahem příslušné oblasti vzdělávání, posláním a strategickým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VFU Brno a jeho
každoročním plánem realizace tak, aby byly splněny standardy pro akreditaci studijního programu daného
typu a profilu absolventa podle § 78a odst. 2 písm. b) zákona. Studijní program v rozsahu § 44 odst. 2
zákona navrhuje garant programu a děkan jej předkládá po vyjádření akademického senátu fakulty ke
schválení vědecké radě fakulty.
(2) Obsahem studijního programu je zejména
a) název studijního programu,
b) oblast vzdělávání, v níž je studijní program uskutečňován,
c) typ (bakalářský, magisterský) studijního programu,
d) forma (prezenční, kombinovaná, distanční) studijního programu,
e) cíle studijního programu,
f) standardní doba studia při průměrné zátěži vyjádřená v akademických rocích,
g) profil studijního programu (profesně zaměřený, akademicky zaměřený),
h) profil absolventa studijního programu (příslušný podle dané oblasti vzdělávání),
i) charakteristika předmětů,
j) délka praxe,
k) podmínky studia pro řádné ukončení studia,
l) obsah státních zkoušek,
m) udělovaný akademický titul.
(3) Pro studijní programy na VFU Brno jsou jmenováni z řad docentů, profesorů nebo mimořádných profesorů,
kteří jsou akademickými pracovníky VFU Brno, garanti studijních programů. Garanta studijního programu
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jmenuje a odvolává děkan. Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního
programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.
(4) Studijní program je sestavován v souladu s obsahem příslušné oblasti vzdělávání a s ohledem na profil
absolventa tak, aby získání kvalifikace odpovídalo předpokládanému rámcovému uplatnění absolventů.
Studijní program je strukturován do jednotlivých předmětů, nebo skupin přednášek a případně praktické
výuky, jejichž obsah odpovídá jednotlivým směrům vzdělávání v rámci příslušného profilu absolventa.
Obsahová a časová návaznost musí mít logickou strukturu a musí odpovídat výukové strategii daného
studijního programu.
(5) Studijní program obsahuje předměty profilujícího základu a základní teoretické předměty profilujícího
základu. Předmět profilujícího základu studijního programu je předmět, jehož absolvováním student
získává znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností
uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze
základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou.
(6) Základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu je teoretický předmět, související
s teoretickým a metodologický základem příslušné oblasti vzdělávání, jehož absolvováním student získává
klíčové znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu absolventa a
které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti ze základních tematických okruhů ověřované státní
zkouškou. Základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu patří mezi předměty
profilujícího základu studijního programu.
(7) Standardní doba studia odpovídá průměrné studijní zátěži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa.
Standardní doba studia v bakalářském studijním programu je tři roky. Standardní doba studia
v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program je dva roky. Standardní
doba studia v magisterském studijním programu nenavazujícím na bakalářský studijní program je pět let.
Standardní doba studia v magisterském studijním programu nenavazujícím na bakalářský studijní program
v oblasti vzdělávání Veterinární lékařství, veterinární hygiena je šest let.
(8) Studijní plán stanoví závaznou časovou a obsahovou posloupnost předmětů, formu jejich studia a způsob
ověření studijních výsledků. Studijní plán uvádí pro každý předmět počet hodin jednotlivých forem výuky,
předepsaný způsob ukončení předmětu a jeho kreditní hodnotu, včetně praxe realizované v rámci
studijního plánu.
(9) Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinným se rozumí předmět, jehož absolvování,
včetně předepsaného způsobu ukončení, je pro studium závazné. Povinně volitelným se rozumí předmět,
který je součástí povinného bloku, ze kterého si student může vybrat. Ostatní předměty jsou ve vztahu ke
studiu volitelné.
(10) Předmět je charakterizován svým sylabem. Ten blíže vymezuje zejména cíle předmětu, obsah předmětu,
vyučovací a hodnotící metody, podmínky pro splnění předmětu a doporučenou studijní literaturu. Předmět
je ukončen zápočtem nebo zkouškou. Pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou, může být předepsán i
zápočet před zkouškou.
Článek 4
Garant předmětu
(1) Garant předmětu odpovídá za obsah, úroveň a rozvoj daného předmětu. Zpracovává charakteristiku
předmětu, obsah a formy výuky a soupis literatury doporučené ke studiu, formuluje pro předmět tzv.
výstupy z učení.
(2) Garant předmětu ve spolupráci s garantem příslušného studijního programu koordinuje rozvoj předmětu
s ohledem na návaznosti s ostatními předměty a zvyšování kvality výukového procesu. Navrhuje garantovi
programu rozsah a průběh výuky daného předmětu, počet kreditů a způsob ukončení předmětu a
požadavky na ukončení předmětu.
(3) Garant předmětu ve spolupráci s přednostou ústavu nebo přednostou kliniky odpovídá za zajištění výuky
předmětu. Navrhuje přednostovi ústavu nebo kliniky podíl jednotlivých vyučujících na výuce a připravuje
ve spolupráci s ostatními vyučujícími studijní materiály pro studenty.
(4) Garant předmětu odpovídá za správnost a úplnost všech zápisů do informačního systému za daný předmět
podle požadavků v elektronickém informačním systému STAG.
(5) Garant předmětu zajišťuje vypsání potřebného počtu zkušebních termínů a podíl jednotlivých vyučujících
na zkoušení daného předmětu a odpovídá za zapisování známek, zápočtů a zápočtů před zkouškou
do elektronického informačního systému STAG.
(6) Garant předmětu se vyjadřuje k žádosti studenta o uznání zápočtu nebo zkoušky získaných při předchozím
studiu na VFU Brno nebo na jiné fakultě, vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
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(7) Garant předmětu může určit způsob náhradní výuky studenta v případě neúčasti studenta na výuce.
(8) Garant předmětu a jednotliví vyučující předmětů jsou povinni sledovat pokyny ke studiu zveřejňované
děkanem na místě k tomu určeném, zejména na webové stránce fakulty, případně VFU Brno,
v elektronickém informačním systému STAG a komunikovat prostřednictvím elektronické pošty VFU Brno.
(9) Garanta předmětu jmenuje a odvolává děkan.
Článek 5
Kreditní systém studia
(1) Na VFU Brno je aplikován Kreditní systém studia, který vychází ze zásad kreditového systému založeném
na Evropském systému převodu kreditů European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“) a je
kvantifikačním kritériem kontroly studia. Každý předmět studijního plánu je ohodnocen daným počtem
kreditů. Kreditové ohodnocení předmětu nebo jeho semestrální části schvaluje vědecká rada fakulty.
(2) Jeden kredit je definován jako 1/60 průměrné roční studijní zátěže studenta studujícího ve studijním
programu ve standardní době studia. Je to numerická hodnota přidělená jednotce výuky, která
charakterizuje množství pracovního zatížení, jež student musí vynaložit na její absolvování (přednášky,
praktická a laboratorní cvičení, semináře, konzultace, práce mimo ústav nebo kliniku, samostudium,
zkoušení a další aktivity spojené s hodnocením studenta).
(3) Student získává kredity úspěšným absolvováním předmětu nebo jeho semestrální části předepsaným
způsobem; u předmětů zakončených zápočtem udělením zápočtu a u předmětů zakončených zkouškou až
po složení této zkoušky s klasifikací alespoň „dobře E“ (3; E).
(4) V každém studiu lze za stejný předmět získat kredity pouze jednou.
Článek 6
Přijímání ke studiu
(1) Uchazeči o studium podávají přihlášky ke studiu předepsaným způsobem studijnímu oddělení fakulty
do termínu, který stanoví děkan. V případě neúplnosti přihlášky nebo jejích formálních nedostatků vyzve
studijní oddělení fakulty uchazeče, aby v přiměřené lhůtě přihlášku doplnil. Neučiní-li tak uchazeč v určené
lhůtě, nesplnil jednu z podmínek pro přijetí ke studiu.
(2) Způsobilost uchazečů ke studiu se ověřuje přijímacím řízením. Jeho obsah, rozsah, formy a počet
přijímaných uchazečů na návrh děkana schvaluje akademický senát fakulty. Podmínky pro přijímací řízení
v akreditovaných studijních programech, schválené akademickým senátem příslušné fakulty, musí být
zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně čtyři měsíce před ukončením lhůty pro
podání přihlášek ke studiu. V souladu se statutem VFU Brno může fakulta stanovit poplatek za úkony
spojené s posouzením splnění podmínek pro přijetí ke studiu.
(3) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního
vzdělání s maturitní zkouškou. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který
navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního
programu.
(4) Podmínkou přijetí ke studiu, vyžaduje-li to povaha studijního programu, může být podle § 49 zákona
i zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu.
(5) Místo a čas konání přijímací zkoušky oznámí děkan uchazeči nejpozději čtyři týdny před jejím konáním
prostřednictvím elektronického informačního systému STAG, případně jiným prokazatelným způsobem.
(6) K provedení přijímacího řízení jmenuje děkan z akademických pracovníků fakulty potřebný počet komisí.
Vypracování a hodnocení testů a zkoušek, které jsou součástí přijímacího řízení, je vždy anonymní.
(7) Uchazeči o studium konají přijímací řízení v jazyce příslušného studijního programu.
(8) Nemůže-li se uchazeč z vážných, zejména zdravotních, a hodnověrně doložených důvodů dostavit k přijímací
zkoušce, může mu děkan povolit na základě písemné žádosti vykonání přijímací zkoušky
ve stanoveném náhradním termínu. Žádost je třeba doručit společně s doklady o důvodu neúčasti
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání řádné přijímací zkoušky děkanovi prostřednictvím
studijního oddělení. Neomluvená neúčast na přijímací zkoušce je hodnocena jako nesplnění podmínek pro
přijetí ke studiu.
(9) O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne na základě výsledků přijímacího řízení děkan. Rozhodnutí musí být
vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 50 odst. 4 zákona.
(10) VFU Brno není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče o možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí.
(11) V řízení o přijetí uchazečů ke studiu doručuje VFU Brno písemnosti uchazečům o studium sama nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím žádosti uchazeče o přijetí vyhověno, je
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rozhodnutí možno doručit prostřednictvím elektronického informačního systému STAG za podmínky, že se
způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce souhlasil. Za den doručení a oznámení rozhodnutí se
v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči.
(12) Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává
děkanovi, způsobem uvedeným v poučení. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo
vydáno v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy VFU Brno, vnitřními předpisy fakulty nebo
podmínkami stanovenými pro dané přijímací řízení, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní. Neshledá-li děkan
důvody pro změnu rozhodnutí, postoupí jej rektorovi.
(13) Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy,
vnitřními předpisy VFU Brno, vnitřními předpisy fakulty nebo podmínkami stanovenými pro dané přijímací
řízení, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí.
Článek 7
Evidence studia
(1) Průběh studia každého studenta je zaznamenáván v elektronickém informačním systému STAG. Evidence
každého studia studenta je vedena samostatně.
(2) Doklady o studiu vydávané VFU Brno jsou:
a) průkaz studenta,
b) výkaz o studiu,
c) vysokoškolský diplom,
d) doklad o vykonaných zkouškách,
e) potvrzení o studiu,
f) dodatek k diplomu.
Článek 8
Průběh studia
(1) Průběh studia je zajišťován akademickými pracovníky případně dalšími odborníky, kteří splňují požadavek
odpovídajícího vzdělání a mají zkušenosti ve vzdělávací a v souvislosti s ní ve vědecké a výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a ve vědecké publikační
činnosti.
(2) Studentům jsou zpřístupněny studijní materiály v závislosti na obsahu zvoleného studijního programu
a v rozsahu, který bude vyžadován při ověřování výsledku studia. Studijní programy uskutečňované
v kombinované nebo distanční formě studia jsou zajištěny souborem informací, které nahradí studentovi
výuku v prezenční formě.
(3) Studenti mají možnost využívat knihovny, výukové a studijní prostory, vybavení učeben a laboratoří s
přístroji a pomůckami a informační technologie za podmínek stanovených VFU Brno.
Článek 9
Zápis do studia a do dalšího akademického roku studia
(1) Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Uchazeči se zapisují ve
lhůtě stanovené VFU Brno nebo její součástí.
(2) Uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a zapsal se do studia, se dnem zápisu stává studentem
VFU Brno a získává práva a povinnosti studenta podle zákona.
(3) Zápis do studia nebo do dalšího roku studia se koná v termínech stanovených děkanem. Studijního
oddělení fakulty potvrdí platnost zápisu studentovi do výkazu o studiu. Pravidla pro elektronický zápis
stanoví děkan. Studentovi, který se ve stanoveném termínu nezapíše do studia a do 5 pracovních dnů se
písemně neomluví pro vážné důvody, zejména zdravotní, nebo mu omluva není uznána, je studium
ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
(4) Pro postup do dalšího akademického roku studia musí student splnit tyto podmínky:
a) pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 50 kreditů,
b) pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů,
c) pro postup do 4. roku studia musí získat celkem nejméně 150 kreditů,
d) pro postup do 5. roku studia musí získat celkem nejméně 200 kreditů,
e) pro postup do 6. roku studia musí získat celkem nejméně 250 kreditů.
(5) Pokud student požadovaný počet kreditů nezíská nebo neukončí podruhé zapsaný povinný nebo povinně
volitelný předmět předepsaným způsobem, nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle
tohoto studijního a zkušebního řádu a studium je mu ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona.
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Článek 10
Zápis předmětů
(1) Student si vytváří pro příslušný akademický rok vlastní studijní plán při dodržení časové a obsahové
návaznosti předmětů určené studijním programem. Vlastní studijní plán pro příslušný akademický rok si
student sestavuje zápisem povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů podle doporučeného
studijního plánu tak, aby při jejich úspěšném absolvování získal minimálně počet kreditů potřebný
pro postup do dalšího roku studia.
(2) Při zápisu povinně volitelných předmětů s omezenou kapacitou rozhoduje pořadí studentů při elektronické
registraci v elektronickém informačním systému STAG, případně další podmínky stanovené garantem
předmětu. V případě, že počet studentů zapsaných do předmětu nedosáhne minimálního počtu
stanoveného děkanem, může garant předmětu ve lhůtě 14 dnů po začátku semestru zrušit otevření
předmětu.
(3) Zrušit zápis do povinně volitelného a volitelného předmětu je možné v průběhu prvního týdne semestru,
v tomto případě má student právo si zapsat jiný předmět.
(4) Zapsaný povinný a povinně volitelný předmět, který se studentovi nepodařilo ukončit předepsaným
způsobem, je student povinen si znovu zapsat v nejbližším možném termínu, kdy je předmět znovu
vypisován. V případě, že neúspěšně ukončený povinně volitelný předmět není vypsán v následujícím
akademickém roce, musí si student zapsat jiný povinně volitelný předmět. Část předmětu, za kterou
student získal zápočet, není povinen znovu absolvovat.
(5) Zápis povinného předmětu nemůže být podmíněn absolvováním povinně volitelného předmětu.
Článek 11
Výuka a kontrola studia
(1) Výuka se uskutečňuje formou přednášek, praktických cvičení, odborných praxí, stáží, konzultací, případně
dalších forem výuky. Povinností přednostů ústavů a klinik je zabezpečit výuku pro studenty v rozsahu
a formách, určených studijním programem.
(2) Účast na všech formách výuky, s výjimkou přednášek a konzultací, je povinná.
(3) Vyučovací hodina trvá 45 minut.
(4) Výuku koordinuje garant předmětu ve spolupráci s přednostou ústavu nebo kliniky.
(5) Účast odborníků z jiného pracoviště než z VFU Brno na výuce schvaluje děkan na návrh přednosty ústavu
nebo kliniky.
(6) Ústavy a kliniky zveřejní v termínech a způsobem stanoveným děkanem informace o každém předmětu
vyučovaném v následujícím akademickém roce (zejména podmínky zápisu předmětu, rozsah hodin a formy
výuky, kreditní hodnotu, jména vyučujících, anotaci předmětu, sylaby, doporučenou studijní literaturu,
způsoby průběžné kontroly studia, podmínky udělení zápočtu).
Článek 12
Zápočty
(1) Zápočet a zápočet před zkouškou lze konat nejvýše třikrát. Rozlišuje se řádný termín a dva opravné termíny.
V předmětech, kde je studijním plánem předepsán zápočet a zkouška, je získání zápočtu podmínkou
pro konání zkoušky. Zápočty jsou veřejně přístupné členům akademické obce.
(2) Pro udělení zápočtu je vypsán v každém semestru zápočtový týden. Garant předmětu může stanovit, že
při splnění předepsaných požadavků pro udělení zápočtu může student získat zápočet před i po
zápočtovém týdnu. Student v případě, že splňuje požadavky pro udělení zápočtu, má právo na udělení
termínu pro zápočet v průběhu zápočtového týdne.
(3) Zápočet uděluje studentovi vyučující, případně na návrh garanta předmětu jiný učitel pověřený přednostou
ústavu nebo kliniky, za splnění požadavků, stanovených pro dotyčný předmět. Požadavky na získání
zápočtu zveřejňuje garant předmětu na začátku každého semestru.
(4) Zápočet (ve formě „splnil“/„nesplnil“) zaznamenává vyučující nebo garant předmětu do elektronického
informačního systému STAG a výkazu o studiu studenta, bez prodlení, nejpozději do 5 pracovních dnů
po ukončení řádného zkouškového období.
(5) Zápočet před zkouškou (ve formě „splnil“/„nesplnil“) zaznamenává vyučující nebo garant předmětu
do elektronického informačního systému STAG a výkazu o studiu studenta bez prodlení, nejpozději
do 3 pracovních dnů po vykonání zápočtu.
Článek 13
102

Zkoušky
(1) Zkouška uzavírá výukový cyklus předmětu. Jejím účelem je ověřit, zda student zvládl teoretické a praktické
vědomosti v rozsahu a formě stanovené studijním plánem. S přihlédnutím k výsledkům průběžné kontroly
studia může garant předmětu povolit studentovi po získání zápočtu konat zkoušku i před ukončením výuky
předmětu.
(2) Zkoušku ze zapsaného předmětu lze konat nejvýše třikrát. Rozlišuje se řádná zkouška, první opravná
zkouška a druhá opravná zkouška. Tento předpis neumožňuje povolení mimořádného opravného termínu
zkoušky. Zkoušky jsou veřejně přístupné členům akademické obce.
(3) Zkoušky konají studenti u garantů daného předmětu nebo u dalších zkoušejících pověřených děkanem.
Na žádost studenta nebo zkoušejícího se koná zkouška před komisí jmenovanou děkanem. Děkan má právo
nařídit vykonání zkoušky před komisí také svým rozhodnutím.
(4) Zkoušející zpřístupní v elektronickém informačním systému STAG nejpozději čtyři týdny před zahájením
zkouškového období termíny řádných zkoušek v množství odpovídajícím nejméně 1,4násobku počtu
studentů zapsaných na předmět. Uvedou také maximální počty studentů na jednotlivé termíny. Termíny
zkoušek musí být rovnoměrně rozloženy během celého zkouškového období. Zkoušející je povinen
vypisovat termíny opravných zkoušek, i mimo zkouškové období, s ohledem na počet studentů, kteří
nevykonali zkoušku v řádném termínu. Řádné i opravné zkoušky je možno konat po dohodě zkoušejícího se
studentem i mimo zkouškové období, nejpozději však 3 dny před zápisem studenta do dalšího
akademického roku. V době prázdnin není zkoušející povinen zkušební termíny vypisovat.
(5) Student má právo volby zkoušejícího, pokud předmět paralelně zkouší více akademických pracovníků než
jeden.
(6) Zveřejnění okruhů témat ke zkouškám zabezpečí garant předmětu nejpozději čtyři týdny před začátkem
zkouškového období.
(7) Student smí být zapsán pouze na jednom termínu zkoušky.
(8) Student má právo odhlásit se ze zkoušky bez udání důvodu nejpozději tři pracovní dny před zkouškou,
nestanoví-li zkoušející termín kratší.
(9) Nemůže-li se student ke zkoušce dostavit z vážných, zejména zdravotních, a hodnověrně doložených
důvodů, může mu garant předmětu povolit na základě písemné žádosti zapsat se na další vypsaný termín.
Žádost je třeba doručit společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
konání zkoušky garantovi předmětu. Pokud se student ke zkoušce nedostaví a v uvedené lhůtě svou
neúčast neomluví, je klasifikován stupněm „neprospěl/a F“ (4; F).
(10) Pokud se student bez omluvy ve zkouškovém období nezapíše k předepsané zkoušce nebo zápočtu, je
klasifikován stupněm „neprospěl/a F“ (4;F). Tuto skutečnost je povinen zkoušející nebo garant předmětu
zapsat do elektronického informačního systému STAG bez prodlení, nejpozději do 5 pracovních dnů
po ukončení řádného zkouškového období.
(11) Zkouška může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná z těchto forem. Písemnou zkouškou se
rozumí též zkouška konaná s využitím výpočetní techniky. Formu zkoušky určuje garant předmětu.
(12) Výsledek zkoušky se v souladu se zásadami ECTS klasifikuje takto:
Označení
ECTS

Výborně A
Výborně B

A
B

Číselná
hodnota
1
1,5

Velmi dobře C

C

2

Velmi dobře D

D

2,5

Dobře E

E

3

Neprospěl/a F

F

4

Slovně

Definice hodnocení
Výborné, téměř bezchybné znalosti
Výborný výkon s ojedinělými chybami
Dobré znalosti s větším množstvím
chyb
Přijatelné znalosti s některými
nedostatky
Znalosti vykazují minimální kritérium
úspěšnosti
Složení zkoušky vyžaduje další
studium

Anglický
ekvivalent
Excellent
Very good
Good
Satisfactory
Sufficient
Fail

(13) Odstoupení studenta od zkoušky v jejím průběhu se klasifikuje jako „neprospěl/a F“ (4; F).
(14) Výsledek úspěšně vykonané zkoušky zapíše zkoušející studentovi do výkazu o studiu. Výsledek se zapisuje
slovně (případně i označením); k výsledku se připojuje datum zkoušky a podpis zkoušejícího.
(15) Výsledek zkoušky, včetně každé klasifikace „neprospěl/a“ (4; F), zapíše zkoušející nebo garant předmětu
do elektronického informačního systému STAG
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v případě zkoušky ústní nejpozději do dvou pracovních dnů od konání ústní zkoušky,
v případě kombinované praktické a ústní části zkoušky nejpozději do tří pracovních dnů od konání
poslední části zkoušky,
c) v případě písemné zkoušky nejpozději do pěti pracovních dnů od konání poslední části zkoušky.
(16) Student je povinen své studijní výsledky v elektronickém informačním systému STAG, a jejich soulad
s výkazem o studiu, v případě že je na fakultě zaveden, průběžně kontrolovat a na nesrovnalosti
neprodleně upozornit zkoušejícího či garanta předmětu.
(17) V případě, že jsou nesrovnalosti v údajích uvedených v odstavci 16, platí údaje uvedené v elektronickém
informačním systému STAG.
(18) Student může písemně požádat děkana o přezkoumání udělené klasifikace zkoušky nebo zápočtu. Žádost
musí obsahovat důvody, pro které student požaduje přezkoumání, a musí být děkanovi podána
do 7 pracovních dnů od udělení klasifikace.
a)
b)

Článek 14
Uznání předmětů a započítání kreditů
(1) Děkan po posouzení obsahové náplně předmětu jeho garantem a se zřetelem k době, která uplynula od
jeho absolvování, rozhodne o započítání kreditů za předměty absolvované v rámci jiného studia na vysoké
škole a vyšší odborné škole.
(2) Absolvované předměty a k nim náležející kredity lze studentovi započítat, pokud uplynulo méně než pět let
od úspěšného absolvování předmětu za předpokladu, že byl předmět klasifikován nejhůře známkou „velmi
dobře C“.
(3) Součásti nebo dílčí části státní zkoušky se neuznávají.
(4) Kreditová hodnota uznaného předmětu se studentovi započítává v rozsahu, který náleží příslušnému
předmětu ve studijním programu studenta.
(5) Úspěšně ukončené předměty získané při zahraničním studijním pobytu v rámci studia na VFU Brno se
studentovi uznávají v souladu s dohodou o studiu v rámci mobility. K uznaným předmětům se přiřadí
kreditová hodnota v souladu s dohodou o studiu v rámci mobility.
(6) O uznávání zkoušek a započítání kreditů rozhoduje děkan.
Článek 15
Přerušení studia
(1) Děkan může studentovi na jeho žádost povolit přerušení studia, přičemž zároveň stanoví začátek a konec
tohoto přerušení. Celková délka přerušení během studia nesmí přesáhnout dobu tří let; jednotlivá dílčí
přerušení se sčítají.
(2) Student má právo na přerušení studia
a) před zápisem do akademického roku v případě, že splňuje podmínky pro postup do dalšího roku
studia,
b) v průběhu akademického roku z vážných, zejména zdravotních důvodů,
c) vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu rodičovství.
Právo na přerušení studia je studentovi po tuto dobu přiznáno i v souvislosti s převzetím dítěte do
péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle občanského zákoníku
nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu. Doba přerušení studia po uznanou dobu
rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia podle odstavce 1 ani do maximální
doby studia.
(3) Po dobu přerušení studia nemá osoba postavení studenta.
(4) Přerušení studia zaznamená studentovi studijní referent do výkazu o studiu a do elektronického
informačního systému STAG.
(5) Na žádost studenta může děkan povolenou dobu přerušení studia zkrátit nebo prodloužit.
(6) Po uplynutí doby přerušení studia má osoba, které bylo přerušeno studium, právo se zapsat do dalšího
studia. Nedostaví-li se k zápisu do 5 pracovních dnů po uplynutí doby přerušení studia nebo nepožádá-li
v této lhůtě o jiný termín zápisu, je posuzována, jako kdyby nesplnila požadavky vyplývající ze studijního a
zkušebního řádu a podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona se její studium ukončuje.
Článek 16
Paralelní a individuální studium
(1) Paralelním studiem se rozumí souběžné studium více studijních programů. Při paralelním studiu vykonává
student zápočty a zkoušky v tom studijním programu, kde absolvoval výuku. V dalším studijním programu,
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mu mohou být zápočty a zkoušky uznány. Žádost o uznání zápočtů a zkoušek podává student písemně
děkanovi prostřednictvím studijního oddělení.
(2) Z důvodů hodných zvláštního zřetele (zejména uznaná doba rodičovství, vážné studijní, sociální, zdravotní
a rodinné důvody, specifické potřeby studenta, reprezentace České republiky ve sportovním odvětví
a dlouhodobé studium na zahraničních vysokých školách) může děkan na základě žádosti studenta povolit
individuální studium, v rámci kterého stanoví pro daného studenta podmínky dalšího studia a nejmenší
počet kreditů pro postup do dalších roků studia.
(3) Žádost o individuální studium může podat student písemně děkanovi prostřednictvím studijního oddělení
nejpozději do začátku příslušného semestru. Později lze žádost podat pouze v případě, že důvody uvedené
v odstavci 2 nastaly až v průběhu semestru.
(4) O individuální studium nelze žádat se zpětnou platností. Individuální studium děkan nepovolí, v případě kdy
jsou dány důvody pro ukončení studia.
Článek 17
Státní závěrečná zkouška
(1) Studium v bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studijním programu se ukončuje státní
závěrečnou zkouškou.
(2) Studium v magisterském studijním programu v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny se
ukončuje státní rigorózní zkouškou. Ustanovení o státní závěrečné zkoušce platí pro státní rigorózní
zkoušku v oblasti veterinárního lékařství a veterinární hygieny obdobně.
(3) Státní závěrečnou zkoušku skládá student před zkušební komisí, která má nejméně tři členy. Právo zkoušet
při státní závěrečné zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení vědeckou radou fakulty.
Předsedou zkušební komise může být pouze docent, profesor nebo mimořádný profesor.
(4) Předsedu a členy zkušební komise jmenuje děkan z akademických pracovníků, vyučujících příslušné
předměty, vědeckých pracovníků nebo odborníků, schválených vědeckou radou fakulty. Další členy
zkušební komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(5) Pro státní závěrečnou zkoušku lze zřídit i více zkušebních komisí.
(6) Státní závěrečná zkouška se může podle studijního programu skládat z dílčích částí. Dílčí částí státní
závěrečné zkoušky může být i praktická část, která musí být úspěšně vykonána před účastí studenta na
teoretické části.
(7) Podmínkou účasti na státní závěrečné zkoušce je úspěšné absolvování všech povinných a zapsaných povinně
volitelných předmětů (s výjimkou podle čl. 10 odst. 4 věty třetí) a získání dostatečného počtu kreditů
(v magisterských studijních programech nejméně 300 kreditů, v bakalářských studijních programech
nejméně 180 kreditů a v navazujících magisterských studijních programech nejméně 120 kreditů).
(8) Státní závěrečné zkoušky, případně dílčí části státní závěrečné zkoušky, se konají v termínech, které stanoví
děkan. Student, který splnil podmínky pro účast na této zkoušce, je povinen se jí zúčastnit v nejbližším
řádném vypsaném termínu.
(9) Nemůže-li se student z vážných důvodů dostavit ke státní závěrečné zkoušce, případně dílčí části státní
závěrečné zkoušky, ve stanoveném termínu, je povinen se omluvit předsedovi zkušební komise a sdělit
tuto skutečnost studijnímu oddělení písemně, případně elektronicky prostřednictvím elektronického
informačního systému STAG. V případě, že se student ke státní závěrečné zkoušce nedostaví a do tří
pracovních dnů hodnověrně nedoloží důvody své neúčasti, ztrácí právo na tento termín státní závěrečné
zkoušky a je klasifikován „neprospěl/a F“ (4; F).
(10) Rozhodnutí zkušební komise o výsledku státní závěrečné zkoušky vyhlásí předseda v den konání státní
závěrečné zkoušky. Toto rozhodnutí je konečné. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledků jsou
veřejné. Průběh a výsledek státní závěrečné zkoušky, případně dílčí části státní závěrečné zkoušky,
zaznamená předseda zkušební komise do protokolu s názvem „Zápis o státní závěrečné
zkoušce“ a zajistí zaznamenání výsledků státní závěrečné zkoušky studenta do elektronického informačního
systému STAG.
(11) Výsledek dílčí části státní závěrečné zkoušky se klasifikuje podle čl. 13 odst. 12. Celkový výsledek státní
závěrečné zkoušky se hodnotí jako aritmetický průměr dílčích částí státní zkoušky: 1,0 až 1,25 „výborně A“,
1,26 až 1,50 „výborně B“, 1,51 až 2,00 „velmi dobře C“, 2,01 až 2,50 „velmi dobře D“, 2,51 až 3,00 „dobře
E“.
(12) V případě konání opravné dílčí části státní závěrečné zkoušky se do celkového prospěchu započítává pouze
úspěšný výsledek opravné dílčí části státní závěrečné zkoušky.
(13) Pokud student neuspěje u státní závěrečné zkoušky, případně u dílčí části státní závěrečné zkoušky
v řádném termínu, je povinen přihlásit se na nejbližší vypsaný první opravný termín státní závěrečné
105

zkoušky. Pokud student neuspěje ani u první opravné státní závěrečné zkoušky, je povinen přihlásit se na
nejbližší vypsaný druhý opravný termín státní závěrečné zkoušky. Třetí a další opravné státní závěrečné
zkoušky, případně příslušné dílčí části státní závěrečné zkoušky, nelze povolit. Neúspěšné složení druhé
opravné státní závěrečné zkoušky se posuzuje jako nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona
a je důvodem pro ukončení studia.
(14) Student je povinen absolvovat všechny dílčí části státní závěrečné zkoušky, včetně případných opravných
zkoušek, ve lhůtě 24 měsíců ode dne konání první dílčí části státní závěrečné zkoušky. Nedodržení
stanovené lhůty se posuzuje jako nesplnění požadavků podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona a je důvodem
pro ukončení studia. Do této doby se nezapočítává doba přerušení studia podle ustanovení čl. 15 odst. 2
písm. b) a c).
Článek 18
Závěrečné práce
(1) Studijní program může předepisovat nebo umožňovat jako součást státní závěrečné zkoušky obhajobu
závěrečné práce. Závěrečnou prací je zejména bakalářská, diplomová, rigorózní nebo odborná práce.
Zpracováním a obhajobou práce prokazuje student schopnost samostatné odborné tvůrčí činnosti.
Závěrečná práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky
daného oboru, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru.
(2) Obhajoba závěrečné práce je součástí státní závěrečné zkoušky a je na ni pohlíženo jako na dílčí závěrečnou
zkoušku.
(3) Témata závěrečných prací schválená garantem studijního programu jsou vyhlašována prostřednictvím
děkana nebo také prostřednictvím přednostů ústavů a klinik podle pokynů děkana. Témata závěrečných
prací mohou navrhovat i studenti.
(4) Závěrečné práce vede vedoucí práce, který je absolventem alespoň magisterského studijního programu a se
zkušeností akademického pracovníka v oboru nejméně 6 měsíců.
(5) Děkan stanoví zásady pro vypracování a formální úpravy závěrečné práce a termín, do kterého jsou studenti
povinni ji odevzdat. Závěrečná práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován studijní program,
popřípadě v jiném jazyce, pokud tak na základě písemné žádosti studenta povolil děkan.
(6) Autor závěrečné práce dbá, aby svým jednáním neporušil zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména neoprávněné užití díla podle § 47c odst. 2 písm. b) zákona.
(7) Vedoucí práce poskytuje studentovi konzultace a vede studenta při tvorbě závěrečné práce tak, aby byly
dodrženy zásady ochrany duševního vlastnictví a formální a obsahové náležitosti závěrečné práce
stanovené děkanem.
(8) Text odevzdané závěrečné práce podléhá porovnání s texty závěrečných prací uložených v univerzitní nebo
meziuniverzitní databázi závěrečných prací a případně s texty dalších publikací. Výsledky porovnání se vždy
zpřístupňují studentovi, a vedoucímu práce. Výsledek porovnání posoudí vedoucí práce a pojme-li vedoucí
práce důvodné podezření, že hodnocená závěrečná práce vykazuje znaky neoprávněného užití díla je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečných odkladů děkanovi.
(9) Závěrečná práce musí být vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána ve vazbě vhodné k
archivaci. Elektronická verze práce musí být nahrána do databáze pro zveřejňování závěrečných prací.
Shodnost elektronické a listinné verze stvrzuje student svým podpisem. Odevzdáním závěrečné práce
vyslovuje autor souhlas s jejím zveřejněním a to bez ohledu na výsledek obhajoby podle § 47b zákona.
(10) Na postup zveřejňování závěrečných prací se uplatní § 47b zákona. Zveřejňování závěrečných prací je
naplňováno prostřednictvím databáze závěrečných prací umístěné ve veřejné části internetových stránek
VFU Brno a prostřednictvím Ústřední knihovny VFU Brno.
(11) Děkan určí další pravidla pro obhajobu závěrečné práce, zejména způsob jmenování a práce oponenta.
(12) Na odevzdanou závěrečnou práci zpracovává posudek vedoucí práce a oponent.
(13) Student má právo se seznámit s posudkem své závěrečné práce od vedoucího práce a od oponenta
nejpozději pět kalendářních dní před datem obhajoby práce.
(14) Komise pro obhajoby závěrečných prací je nejméně tříčlenná. Členy komise jmenuje děkan. Obhajoba
závěrečné práce se koná zpravidla za přítomnosti vedoucího a oponenta práce.
(15) Obhajobu závěrečné práce hodnotí komise pro obhajoby závěrečných prací s přihlédnutím k posudkům
vedoucího práce a oponenta a k průběhu obhajoby.
(16) Výsledek obhajoby musí být zveřejněn nejpozději tři týdny po datu konání obhajoby.
Článek 19
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Výsledek studia
(1) Celkový výsledek studia se hodnotí podle výsledků zkoušek a státní závěrečné zkoušky stupnicí „prospěl/a
s vyznamenáním“ a „prospěl/a“.
(2) Studium s vyznamenáním absolvuje student, který vykonal státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu
s celkovým prospěchem „výborně A“ nebo „výborně B“ a během celého studia dosáhl průměrný prospěch
ze všech předmětů do 1,50, přičemž ze žádného předmětu nebyl hodnocen známkou „dobře E“, nekonal
žádnou opravnou zkoušku nebo zápočet a neměl opakovaně zapsán povinný nebo povinně volitelný
předmět.
(3) Děkan může na žádost studenta, který získal počet kreditů nutný pro účast na státní závěrečné zkoušce,
výjimečně povolit opakovaní zkoušky nejvýše ze dvou předmětů, ze kterých byl klasifikován při řádné
zkoušce stupněm „dobře E“. Do průměrného prospěchu se pak započítává pouze výsledek opakované
zkoušky, pokud ji student úspěšně vykonal.
(4) Studentovi, který ani u opravné dílčí části státní závěrečné zkoušky neprospěl a který požádá o vystavení
potvrzení o studiu, je zapsán výsledek „neprospěl/a F“.
Článek 20
Ukončení studia
(1) Studium je řádně ukončeno absolvováním studia ve studijním programu. Podmínkou je získání kreditů
minimálně ve výši šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a úspěšné složení zkoušek a zápočtů
ze všech povinných předmětů a zapsaných povinně volitelných předmětů v příslušném studijním
programu. Dnem řádného ukončení studia je den, kdy byla vykonána státní závěrečná zkouška nebo její
poslední část nebo státní rigorózní zkouška nebo její poslední část.
(2) Absolventům, kteří řádně ukončili studium ve studijním programu státní závěrečnou zkouškou nebo státní
rigorózní zkouškou, vydá VFU Brno doklady o ukončení studia:
a) vysokoškolský diplom s uvedením studijního programu a akademického titulu a dne řádného
ukončení studia,
b) dodatek k diplomu.
(3) Student může ukončit studium z vlastního rozhodnutí. Tuto skutečnost oznámí písemně děkanovi
prostřednictvím studijního oddělení. Studentovi, který oznámil, že zanechává studia, je vydáno potvrzení
o získaných kreditech a úspěšně vykonaných zkouškách. V potvrzení se uvede, že student studia zanechal
na vlastní žádost. Dnem ukončení studia je den, kdy bylo VFU Brno nebo fakultě, kde je student zapsán,
doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona.
(4) Studentovi, který nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního řádu
je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Dnem ukončení studia je datum nabytí právní
moci rozhodnutí o ukončení studia.
(5) Studium je možno studentovi ukončit vyloučením ze studia podle § 56 odst. 1 písm. g) zákona. Vyloučit lze
studenta ze studia také podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 zákona.
Článek 21
Rigorózní řízení
(1) Absolvent magisterského studijního programu farmacie, který získal titul „magistr“, může vykonat v téže
oblasti studia státní rigorózní zkoušku. Po jejím vykonání se uděluje akademický titul „doktor farmacie“
(ve zkratce „PharmDr.“).
(2) Rigorózní řízení zahajuje děkan svým rozhodnutím na základě podané přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.
(3) Za kvalitu, koncepci rigorózního řízení a návrhy předsedů komisí pro státní rigorózní zkoušku odpovídá rada
pro rigorózní řízení, kterou po vyjádření vědecké rady fakulty jmenuje děkan.
(4) Uchazeč, se kterým bylo zahájeno rigorózní řízení, má právo za úplatu využívat při přípravě na státní
rigorózní zkoušku zařízení a informační technologie VFU Brno podle § 46 odst. 5 zákona, a to za podmínek
stanovených děkanem.
(5) Uchazeč má právo na volbu konzultanta ze sboru konzultantů. Členy sboru konzultantů jmenuje s jejich
souhlasem děkan.
(6) Státní rigorózní zkoušku skládá uchazeč před rigorózní komisí.
(7) Státní rigorózní zkouška se koná v jazyce příslušného studijního programu. Na žádost uchazeče se může
zkouška konat i v jiném jazyce obvyklém pro daný vědní obor, pokud této žádosti děkan vyhoví.
(8) Státní rigorózní zkouška se skládá z obhajoby rigorózní práce a ústní zkoušky z předmětů stanovených
pro daný obor v obsahu studijního programu. Úspěšná obhajoba rigorózní práce je podmínkou přístupu
uchazeče k další součásti státní rigorózní zkoušky.
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(9) Na rigorózní práci a její obhajobu se použijí ustanovení čl. 18 o závěrečných pracích obdobně.
(10) Výsledek státní rigorózní zkoušky se hodnotí slovy: „prospěl(a)“ nebo „neprospěl(a)“.
(11) Státní rigorózní zkouška a vyhlášení výsledku jsou veřejné.
(12) Rigorózní řízení se ukončuje
a) úspěšným složením státní rigorózní zkoušky (hodnocením „prospěl“) a udělením příslušného
akademického titulu, nebo
b) neúspěšným ukončením státní rigorózní zkoušky (hodnocením „neprospěl“), nebo
c) na základě písemného oznámení uchazeče.
(13) Na rozhodování o právech a povinnostech a doručování písemností v rigorózním řízení se použijí
ustanovení čl. 25 a 26 obdobně.
(14) Bližší podmínky rigorózního řízení stanoví rigorózní řád fakulty.

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Článek 22
Přijímání a podmínky studia cizinců
Cizinci jsou přijímáni ke studiu uskutečňovanému v českém jazyce za stejných podmínek jako státní
občané České republiky.
Podmínky pro přijetí cizinců ke studiu musí umožnit splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních
smluv, jimiž je Česká republika vázána.
Podmínky přijetí a studia studentů, kteří přijíždějí do České republiky v rámci mezinárodních programů, se
řídí těmito smlouvami či podmínkami programů.
Cizinci zapsaní ve studijních programech uskutečňovaných v cizím jazyce jsou přijímáni po splnění
podmínek přijímacího řízení stanovených děkanem. Po uzavření smlouvy o studiu jsou studenti povinni
dodržovat podmínky sjednané ve smlouvě.
Student má právo na studium a jednání ve věcech správy studijních záležitostí v jazyce svého studijního
programu.
Konkrétní podmínky studia cizinců, při respektování přijatých závazků, stanoví děkan fakulty, na které se
uskutečňuje studijní program.

Článek 23
Akademické obřady
(1) V prvním semestru studia se koná imatrikulace, při které je student slavnostně přijat za člena Akademické
obce VFU Brno v duchu akademických tradic. Před přijetím imatrikulačního listu konají studenti
symbolickým aktem slib, že budou respektovat předpisy a zvyklosti Akademické obce VFU Brno a že budou
Akademickou obec VFU Brno ve studijním i osobním životě náležitě reprezentovat.
(2) Po řádném ukončení studia ve studijním programu nebo rigorózním řízení se absolvent účastní
promočního obřadu. Promoce je slavnostní akt, při němž se absolventům předává vysokoškolský
diplom s uvedením získaného akademického titulu a dodatek k diplomu. Součástí slavnostního aktu je
promoční slib absolventa.
Článek 24
Práva a povinnosti studenta
(1) Práva a povinnosti studenta definuje zákon. Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy VFU Brno a
jejích součástí.
(2) Student má právo podle § 62 zákona
a) studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,
b) výběru předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního programu,
c) výběru učitele určitého předmětu vyučovaného více učiteli,
d) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem,
e) zapsat se do další části studijního programu,
f)
navrhovat téma své bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce,
g) na stipendium z prostředků VFU Brno, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené ve
Stipendijním řádu VFU Brno,
h) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium na VFU Brno,
i)
volit a být volen do akademického senátu.
(3) Student je povinen plnit podle § 63 zákona studijní povinnosti vyplývající ze studijního programu a tohoto
Studijního a zkušebního řádu VFU Brno, a to
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a)

hradit poplatky spojené se studiem stanovené ve Statutu VFU Brno a uvést skutečnosti rozhodné
pro jejich výši,
b) hlásit VFU Brno nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování nebo adresu
svojí datové schránky,
c) hlásit VFU Brno ztrátu zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud byla tato způsobilost podmínkou
pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 1 zákona,
d) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance VFU Brno k
projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.
(4) Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká studentovi povinnost nahradit VFU Brno
náklady, které jí tím způsobil.
(5) Studenti jsou povinni sledovat pokyny ke studiu zveřejňované fakultami na místě k tomu určeném,
zejména na webové stránce fakulty a VFU Brno, v elektronickém informačním systému STAG a
komunikovat v rámci VFU Brno prostřednictvím elektronické pošty VFU Brno.
(6) Na postup při vyřizování stížností se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, obdobně.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(1)

(2)

(3)
(4)

Článek 25
Rozhodování o právech a povinnostech studentů
VFU Brno rozhoduje o právech a povinnostech studentů. Rozhodnutí o právech a povinnostech studentů
vydává děkan.
Účastníkem řízení o právech a povinnostech studenta je pouze student.
O každém řízení se vede spis. U studentů zapsaných ve studijních programech uskutečňovaných v cizím
jazyce je řízení o studijních záležitostech konáno v jazyce, v němž je uskutečňován příslušný studijní
program.
V případech, kdy je předmětem řízení o neplnění požadavků vyplývajících z tohoto studijního programu
podle tohoto Studijního a zkušebního řádu, má student před vydáním rozhodnutí právo vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Písemná výzva je studentovi doručována prostřednictvím informačního systému
STAG.
Proti vydanému rozhodnutí děkana se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
O podmínkách podání odvolání je student poučen v rozhodnutí. Odvolacím správním orgánem je rektor.
Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s
právními předpisy a vnitřními předpisy VFU Brno a příslušné fakulty. Rektor svým rozhodnutím může
původní rozhodnutí změnit, zrušit nebo potvrdit.
Článek 26
Doručování písemností studentům
Rozhodnutí ve věcech rozhodování o právech a povinnostech studentů uvedených v ustanovení § 68 písm.
a), b), a d) zákona, kterým se vyhovuje žádosti studenta, se doručují studentům prostřednictvím
informačního systému STAG. Za den oznámení rozhodnutí se v takovém případě považuje první den
následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v informačním systému STAG.
Rozhodnutí ve věcech podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona, s výjimkou ustanovení uvedených v odstavci
1 a v § 68 odst. 1 písm. e), se doručuje studentovi do vlastních rukou studijní oddělení příslušné fakulty
nebo se doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou studenta na adresu
jím uvedenou jako adresu pro doručování. Za den oznámení rozhodnutí se považuje den, kdy student
převzal doručenou písemnost.
Doručování rozhodnutí podle ustanovení § 68 písm. e) upravuje Stipendijní řád VFU Brno.
Rozhodnutí, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se doručují veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce VFU Brno.

Článek 27
Vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky a státní rigorózní zkoušky
(1) Rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti nebo státní
rigorózní zkoušky nebo její součásti se zahajuje z moci úřední. Řízení zahajuje rektor.
(2) Pro postup v řízení se uplatní ustanovení § 47c až 47e zákona.
(3) Pravidla složení a jmenování členů přezkumné komise a způsob jejího usnášení stanoví Statut VFU Brno.
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(4) Veškeré písemnosti a rozhodnutí ve vztahu k účastníkovi řízení vydané ke dni zahájení řízení jsou
doručovány osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu
trvalého bydliště.
(5) Proti rozhodnutí rektora o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti se
nelze odvolat. Rozhodnutí nabývá účinnosti prvním dnem následujícím po uplynutí 2 měsíců ode dne
oznámení uvedeného rozhodnutí, včasné podání žaloby ve správním soudnictví má odkladný účinek.

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)

Článek 28
Přechodná ustanovení
Řízení zahájená podle dosavadního studijního a zkušebního řádu se dokončí podle Studijního a zkušebního
řádu kreditního systému studia VFU Brno.
Práva a povinnosti studentů, kteří započali své studium před účinností tohoto řádu, se řídí tímto řádem
s výjimkou ustanovení o podmínkách pro zápis do dalšího akademického roku studia.
Na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona, případně do doby získání akreditace, zůstává zachováno
dosavadní členění studijních programů na studijní obory.
Ustanovení čl. 14 odst. 2 se nepoužije v případě přijetí studenta studujícího zanikající studijní obor do
nově akreditovaného studijního programu.
Článek 29
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Studijní a zkušební řád kreditního systému studia VFU Brno registrovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dne 10. prosince 2007 pod č. j. 28807/2007-30.
Tento Studijní a zkušební řád VFU Brno byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona
Akademickým senátem VFU Brno dne 25. května 2017.
Tento Studijní a zkušební řád VFU Brno nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Tento Studijní a zkušební řád VFU Brno nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

***
Změny Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, Akademickým senátem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne 12. června 2018.
Změny Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Změny Studijního a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno nabývají účinnosti dnem 1. září 2018.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA v. r.
rektor
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ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU V DOKTORSKÝCH
STUDIJNÍCH PROGRAMECH VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ
UNIVERZITY BRNO
ze dne 20. června 2018
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Vzdělávání studentů Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Studijní a zkušební řád DSP“) se vydává na základě ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu se Statutem
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
(2) Studijní a zkušební řád DSP stanoví pravidla studia v doktorských studijních programech
uskutečňovaných podle zákona na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále jen „VFU Brno“).

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Článek 2
Organizace studia
Vzdělávání studentů probíhá studiem v akreditovaných doktorských studijních programech
uskutečňovaných fakultami v prezenční, kombinované nebo distanční formě studia. Fakulty mohou
uskutečňovat doktorské studijní programy (dále jen „DSP“) i ve spolupráci s jinými fakultami nebo
vysokými školami a dalšími vědeckými pracovišti na základě uzavřené dohody o spolupráci.
DSP uskutečňované v českém jazyce mohou absolvovat občané České republiky i cizinci, kteří studují
v českém, případně slovenském jazyce. Předložení disertační práce v cizím jazyce může na základě
žádosti a po projednání s garantem oboru povolit děkan. Všechny ostatní náležitosti obhajoby zůstávají
v jazyce českém, případně slovenském.
DSP uskutečňované v cizím jazyce absolvují občané České republiky i cizinci v jazyce studijního
programu.
Článek 3
Doktorský studijní program
DSP je sestavován v souladu s obsahem příslušné oblasti vzdělávání, posláním a strategickým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti VFU Brno
a jeho každoročním plánem realizace tak, aby byly splněny standardy pro akreditaci studijního programu
daného typu a profilu absolventa podle § 78a odst. 2 písm. b) zákona a s ohledem na profil absolventa
tak, aby získání kvalifikace odpovídalo předpokládanému rámcovému uplatnění absolventů.
Obsahem studijního programu je zejména
a) název studijního programu,
b) oblast vzdělávání, v níž je studijní program uskutečňován,
c) forma (prezenční, kombinovaná, distanční) studijního programu,
d) cíle studijního programu,
e) standardní doba studia při průměrné zátěži vyjádřená v akademických rocích,
f) profil absolventa studijního programu (příslušný podle dané oblasti vzdělávání),
g) charakteristika studijních předmětů (dále jen předmět“),
h) délka praxe,
i) podmínky studia pro řádné ukončení studia,
j) obsah státních doktorských zkoušek,
k) udělovaný akademický titul.
Obsahová a časová návaznost musí odpovídat výukové strategii studijního programu. Doktorský studijní
program je strukturován do jednotlivých předmětů, skupin přednášek a případně praktické výuky, jejichž
obsah odpovídá jednotlivým směrům vzdělávání v rámci příslušného profilu absolventa.
Standardní doba studia je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.
Doktorský studijní program obsahuje předměty profilujícího základu a základní teoretické předměty
profilujícího základu. Předmět profilujícího základu studijního programu je předmět, jehož absolvováním
student získává znalosti nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo
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dovedností uvedených v profilu absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo
dovednosti ze základních tematických okruhů ověřované státní zkouškou.
(6) Základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu je teoretický předmět, související
s teoretickým a metodologický základem příslušné oblasti vzdělávání, jehož absolvováním student
získává klíčové znalosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí uvedených v profilu
absolventa a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti ze základních tematických okruhů
ověřované státní zkouškou. Základní teoretický předmět profilujícího základu studijního programu patří
mezi předměty profilujícího základu studijního programu.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)
(10)

Článek 4
Oborová rada
Pro jednotlivé akreditované DSP jsou ustaveny oborové rady (dále jen „OR“). Oborová rada pro studium
v DSP je základním odborným, kontrolním a hodnotícím orgánem studia. Za svoji činnost odpovídá
děkanovi. Pro studijní programy ze stejné oblasti studia lze na základě dohody vytvořit společnou
oborovou radu.
OR má nejméně pět členů. Členy OR jsou přední akademičtí pracovníci fakulty a jiných vysokých škol
nebo vědeckých pracovišť. Členy OR jmenuje a odvolává děkan poté, co je schválila vědecká rada fakulty
(dále jen „VR“).
Předsedou OR je garant doktorského studijního programu. Předsedu OR jmenuje děkan.
Doba ustavení OR je zpravidla shodná s dobou platnosti akreditace DSP. Členové OR mohou být
jmenováni do funkce opakovaně.
OR vykonává zejména tyto činnosti:
a) schvaluje studijní program a studijní plán programu a předkládá jej ke schválení VR,
b) předkládá děkanovi návrhy na jmenování školitelů v DSP a na jejich odvolání,
c) navrhuje děkanovi složení přijímacích komisí pro studium v DSP a stanovují obsah přijímacích
pohovorů,
d) schvaluje témata disertačních prací,
e) hodnotí průběh studia v DSP a plnění studijních povinností studentů v akademickém roce,
f) navrhuje děkanovi předsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku,
g) navrhuje děkanovi předsedu, členy komise a oponenty pro obhajobu disertační práce,
h) předkládá děkanovi návrhy na ukončení studia v DSP pro neplnění studijních povinností,
i) hodnotí práci školitele,
j) posuzuje, zda se publikační činnost vztahuje k problematice řešené studentem v rámci studia v
DSP podle čl. 14 odst. 3,
k) vypracovává souhrnnou zprávu o průběhu studia v DSP.
Předseda OR vykonává zejména tyto činnosti:
a) svolává a řídí zasedání OR,
b) předkládá děkanovi rozhodnutí, návrhy a doporučení OR,
c) pro jednání komise pro státní doktorskou zkoušku a komise pro obhajobu disertační práce
vypracovává stanovisko, v němž hodnotí splnění podmínek ze strany studenta DSP,
d) po úspěšné obhajobě disertační práce a složení státních doktorských zkoušek předkládá děkanovi
návrh na udělení akademického titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“).
Zasedání OR svolává předseda podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. O výsledcích jednání se
pořizuje zápis. Zasedání OR může svolat i děkan.
OR je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. K platnému usnesení je
třeba souhlasu nadpoloviční většiny členů. Pro zjišťování názoru členů OR může předseda využít
i elektronické korespondence.
Činnost OR je hodnocena jedenkrát ročně VR.
OR si může pro své rozhodování vyžádat stanovisko školícího pracoviště.

Článek 5
Garant doktorského studijního programu
(1) Garant DSP zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního programu, dohlíží na kvalitu jeho
uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.
(2) Garantem DSP může být pouze docent, profesor nebo mimořádný profesor v oboru, který odpovídá
danému studijnímu programu nebo programu blízkému nebo příbuznému, a který v daném oboru v
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posledních pěti letech uskutečňoval vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí
činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). Garant DSP je akademickým pracovníkem VFU Brno.
Článek 6
Studijní plán a studijní předměty
(1) Studijní plán stanoví závaznou časovou a obsahovou posloupnost předmětů, formu jejich studia a
způsob ověření studijních výsledků. Studijní plán uvádí pro každý předmět počet hodin jednotlivých
forem výuky, předepsaný způsob ukončení předmětu a jeho kreditní hodnotu, včetně praxe realizované
v rámci studijního plánu.
(2) Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinným se rozumí předmět, jehož
absolvování, včetně předepsaného způsobu ukončení, je pro studium závazné. Povinně volitelným se
rozumí předmět, který je součástí povinného bloku, ze kterého si student může vybrat. Ostatní
předměty jsou ve vztahu ke studiu volitelné.
(3) Předmět je charakterizován svým sylabem. Ten blíže vymezuje zejména cíle předmětu, obsah předmětu,
vyučovací a hodnotící metody, podmínky pro splnění předmětu a doporučenou studijní literaturu.
Předmět je ukončen zápočtem nebo zkouškou. Pro úspěšné ukončení předmětu zkouškou, může být
předepsán i zápočet před zkouškou.
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Článek 7
Garant předmětu
Garant předmětu odpovídá za obsah, úroveň a rozvoj daného předmětu. Zpracovává charakteristiku
předmětu, obsah a formy výuky a literaturu doporučenou ke studiu, formuluje pro předmět tzv. výstupy
z učení.
Garant předmětu ve spolupráci s garantem příslušného studijního programu koordinuje rozvoj
předmětu s ohledem na návaznosti s ostatními předměty a zvyšování kvality výukového procesu.
Navrhuje garantovi DSP rozsah a průběh výuky daného předmětu, počet kreditů a způsob ukončení
předmětu a požadavky na ukončení předmětu.
Garant předmětu ve spolupráci s přednostou ústavu nebo přednostou kliniky odpovídá za zajištění výuky
předmětu. Navrhuje přednostovi ústavu nebo kliniky podíl jednotlivých vyučujících na výuce a připravuje
ve spolupráci s ostatními vyučujícími studijní materiály pro studenty.
Garant předmětu odpovídá za správnost a úplnost všech zápisů do informačního systému za daný
předmět podle požadavků v elektronickém informačním systému STAG.
Garant předmětu zajišťuje vypsání potřebného počtu zkušebních termínů a podíl jednotlivých
vyučujících na zkoušení daného předmětu a odpovídá za zapisování známek, zápočtů a zápočtů před
zkouškou do elektronického informačního systému STAG.
Garant předmětu se vyjadřuje k žádosti studenta o uznání zápočtu nebo zkoušky získaných při
předchozím studiu na fakultě VFU Brno nebo na jiné fakultě, vysoké škole nebo vyšší odborné škole.
Garant předmětu může určit způsob náhradní výuky studenta v případě neúčasti studenta na výuce.
Garant předmětu a jednotliví vyučující předmětů jsou povinni sledovat pokyny ke studiu zveřejňované
děkanem na místě k tomu určeném, zejména na webové stránce fakulty, případně VFU Brno,
v elektronickém informačním systému STAG a komunikovat prostřednictvím elektronické pošty
VFU Brno.
Garanta předmětu jmenuje a odvolává na návrh OR děkan v souladu s platnou právní úpravou.
Článek 8
Odborné vedení studenta
Odborný průběh studia v DSP zabezpečují školitelé, kterými mohou být pouze docenti a profesoři
a popřípadě další odborníci s vědeckou hodností, kteří v daném oboru v posledních třech letech
uskutečňovali tvůrčí činnost schválení příslušnou VR.
Školitele studenta DSP jmenuje a odvolává na návrh OR děkan.
OR může navrhnout jako školitele též odborníka z jiného pracoviště než z VFU Brno s potřebnými
kvalifikačními předpoklady. Na návrh školitele může OR určit studentovi DSP i druhého školitele –
specialistu. Školitelem – specialistou může být i osoba, která je v pracovním poměru s jiným
zaměstnavatelem nebo osoba samostatně výdělečně činná.
Školitel vede vzdělávací a vědeckou přípravu studenta během studia v DSP. Vykonává zejména tyto
činnosti:
a) sestavuje se studentem jeho individuální studijní plán,
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b) provádí průběžnou kontrolu plnění individuálního studijního plánu studenta,
c) předkládá předsedovi OR roční hodnocení studenta DSP,
d) navrhuje děkanovi studium studenta v jiných domácích nebo zahraničních institucích,
e) zabezpečuje podle potřeby konzultace u jiných odborníků,
f) předkládá písemné stanovisko k disertační práci, předložené studentem k obhajobě,
g) vyjadřuje se k žádosti studenta o přerušení studia,
h) předkládá OR návrh na vyloučení studenta ze studia,
i) předkládá děkanovi návrh na mimořádné stipendium pro studenty.
V případě, že školitel řádně neplní své povinnosti, jmenuje děkan na návrh OR studentovi nového
školitele.
Článek 9
Studenti DSP
Práva a povinnosti studenta definuje zákon. Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy VFU Brno
a jejích součástí.
Student DSP má právo zejména
a) studovat podle svého individuálního studijního plánu,
b) používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium v DSP v souladu s pravidly
určenými VFU Brno,
c) vyjadřovat se k průběhu studia a žádat OR a děkana o projednání připomínek ke studiu,
d) po projednání se školitelem navrhovat téma své disertační práce ke schválení OR,
e) konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem,
f) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené studijním plánem,
studijním programem nebo tímto Studijním a zkušebním řádem DSP,
g) na stipendium z prostředků VFU Brno, splní-li podmínky pro jeho přiznání stanovené
ve Stipendijním řádu VFU Brno,
h) volit a být volen do akademického senátu.
Student je povinen plnit podle § 63 zákona studijní povinnosti vyplývající ze studijního programu
a studijního a zkušebního řádu, a to
a) hradit poplatky spojené se studiem stanovené ve Statutu VFU Brno a uvést skutečnosti rozhodné
pro jejich výši,
b) hlásit VFU Brno nebo její součásti, na které je zapsán, adresu určenou pro doručování nebo
adresu svojí datové schránky,
c) hlásit VFU Brno ztrátu zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud byla tato způsobilost podmínkou
pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 1 zákona,
d) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance VFU Brno k
projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.
Zaviněným nesplněním povinnosti uvedené v odstavci 3 vzniká studentovi povinnost nahradit VFU Brno
náklady, které jí tím způsobil.
Student DSP je dále povinen
a) dodržovat obecně závazné právní předpisy, vnitřní předpisy fakulty a univerzity,
b) dostavit se na předvolání rektora, děkana nebo jimi pověřeného zaměstnance VFU Brno
k projednání otázek týkajících se průběhu nebo ukončení jeho studia,
c) plnit svůj individuální studijní plán, pokyny příslušné OR a školitele,
d) neprodleně oznamovat studijnímu oddělení děkanátu veškeré změny osobních údajů a adresy
pro doručování korespondence.
Studenti jsou dále povinni sledovat pokyny ke studiu zveřejňované fakultami na místě k tomu určeném,
zejména na internetové stránce fakulty a univerzity, ve studijní agendě elektronického informačního
systému VFU Brno STAG (dále jen „elektronický informační systém STAG“) a v případě elektronické
komunikace používat elektronickou poštu VFU Brno.
Článek 10
Přijímání ke studiu
Podmínky pro přijetí ke studiu v DSP schvaluje na návrh děkana Akademický senát fakulty (dále jen
„AS“).
Podmínky přijímacího řízení zveřejní děkan na úřední desce fakulty a ve veřejné části internetových
stránek fakulty. Děkan stanoví
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a) studijní programy a formy studia v DSP, ve kterých budou v daném akademickém roce přijímáni
noví uchazeči,
b) podmínky pro přijetí ke studiu do jednotlivých studijních programů,
c) doklady požadované pro přijetí ke studiu,
d) lhůtu, místo a způsob podání přihlášky ke studiu,
e) maximální počet přijímaných studentů,
f) další informace.
Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu.
Podmínkou přijetí ke studiu, vyžaduje-li to povaha studijního programu, může být podle § 49 zákona
i zdravotní způsobilost uchazeče ke studiu.
O přijetí do studia v DSP se mohou ucházet občané České republiky i cizinci, kteří splňují podmínky podle
§ 48 odst. 5 zákona. Uchazeči o studium konají přijímací řízení v jazyce příslušného studijního programu.
Statut VFU Brno stanoví výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením podle § 58 odst. 1 zákona
a za úkony spojené s posouzením splnění podmínek pro přijetí ke studiu podle § 48 odst. 7 zákona.
Uchazeči o studium, podávají přihlášky ke studiu předepsaným způsobem studijnímu oddělení fakulty
v termínu, který stanoví děkan. V případě neúplnosti přihlášky nebo jejích formálních nedostatků vyzve
studijní oddělení fakulty uchazeče, aby v přiměřené lhůtě přihlášku doplnil. Neučiní-li tak uchazeč v
určené lhůtě, nesplnil základní podmínku pro přijetí ke studiu.
Způsobilost uchazečů ke studiu se ověřuje přijímacím řízením. Obsah, rozsah a formu přijímacího řízení
a počet přijímaných uchazečů na návrh děkana schvaluje akademický senát fakulty. Podmínky pro
přijímací řízení v akreditovaných studijních programech, schválené AS příslušné fakulty musí být
zveřejněny ve veřejné části internetových stránek fakulty nejméně čtyři měsíce před ukončením lhůty
pro podání přihlášek ke studiu.
Uchazeče, kteří dodali požadované doklady ve stanovené lhůtě, pozve písemně studijní oddělení
děkanátu k přijímací zkoušce nejpozději 14 dní před jejím konáním. Pokud uchazeč nedodal doklady
podle odstavce 2 písm. c), děkan přihlášku ke studiu zamítne.
Článek 11
Přijímací komise
K provedení přijímacího řízení jmenuje děkan na návrh příslušné OR z akademických pracovníků fakulty
přijímací komise pro jednotlivé DSP a jejich předsedy. Přijímací komise je nejméně tříčlenná.
Obsah zkoušky stanovuje OR. Při přijímací zkoušce má uchazeč prokázat zejména odborné schopnosti
a předpoklady pro studium a pro tvůrčí činnost.
Přijímací komise v neveřejném zasedání zhodnotí výsledek přijímací zkoušky a na základě hlasování
doporučí děkanovi přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu. Hlasování může být podle rozhodnutí
předsedy komise tajné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Přijímací komise vyhotoví zápis o výsledku přijímacího pohovoru. Pokud vykoná přijímací zkoušku
úspěšně více uchazečů, přijímací komise určí pořadí uchazečů k přijetí ke studiu.
Zápis o výsledku přijímací zkoušky předá předseda přijímací komise do 3 dnů po jeho konání na studijní
oddělení děkanátu.
Nemůže-li se uchazeč z vážných, zejména zdravotních, a hodnověrně doložených důvodů dostavit
k přijímací zkoušce, může mu děkan povolit na základě písemné žádosti vykonání přijímací zkoušky
v náhradním termínu. Žádost je třeba doručit společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne konání řádné přijímací zkoušky děkanovi prostřednictvím studijního
oddělení. Neomluvená neúčast na přijímací zkoušce je hodnocena jako nesplnění podmínek pro přijetí
ke studiu.
Článek 12
Výsledek přijímacího řízení
Děkan rozhodne v souladu s limity počtu studentů na VFU Brno o přijetí do studia v DSP v jednotlivých
studijních programech s ohledem na pořadí uchazečů navržené přijímacími komisemi. Rozhodnutí musí
být vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 5 zákona. VFU Brno
není povinna před vydáním rozhodnutí ve věci vyrozumět uchazeče o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí.
Uchazeč má právo nahlížet do spisu až po oznámení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení.
V řízení o přijetí uchazečů ke studiu doručuje VFU Brno písemnosti uchazečům o studium sama nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Je-li rozhodnutím žádosti uchazeče o přijetí vyhověno,
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je rozhodnutí možno doručit prostřednictvím elektronického informačního systému STAG, za podmínky,
že s tímto způsobem doručení uchazeč předem na přihlášce souhlasil. Za den doručení a oznámení
rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí uchazeči.
Proti rozhodnutí se uchazeč může odvolat ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se
podává děkanovi, způsobem uvedeným v poučení. Děkan odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že
rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, vnitřními předpisy VFU Brno a vnitřními předpisy
fakulty nebo podmínkami stanovenými pro dané přijímací řízení, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní.
Neshledá-li děkan důvody pro změnu rozhodnutí, postoupí jej rektorovi.
Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy,
vnitřními předpisy VFU Brno a vnitřními předpisy fakulty nebo podmínkami stanovenými pro dané
přijímací řízení, odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní. V opačném případě původní rozhodnutí
potvrdí.
Článek 13
Zápis do studia
Sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu vzniká uchazeči právo na zápis do studia. Dnem zápisu do studia
se uchazeč stává studentem VFU Brno a získává práva a povinnosti studenta podle zákona.
Zápis do studia nebo do dalšího roku studia se koná v termínech stanovených děkanem. Pravidla
pro elektronický zápis stanoví děkan.
Nemůže-li se student ve stanoveném termínu z vážných, zejména zdravotních, a hodnověrně doložených
důvodů zapsat do studia a do 5 pracovních dnů se písemně neomluví, je studium ukončeno podle § 56
odst. 1 písm. b) zákona.

Článek 14
Průběh studia
(1) Průběh studia je určen v individuálním studijním plánu studenta, který má část vzdělávací a část
vědeckou a výzkumnou. Individuální studijní plán musí student prostřednictvím školitele předložit OR ke
schválení do 30 dnů od zápisu do studia. Rozhodnutí o individuálním studijním plánu vydává děkan.
(2) Vzdělávací část individuálního studijního plánu obsahuje obecnou oblast, zahrnující zejména
propedeutiku vědecké práce, a specializační oblast, zahrnující zpravidla tři speciální předměty uvedené
ve studijním programu příslušného DSP, které souvisejí se oblastí vzdělávání. Splnění vzdělávací části
individuálního studijního plánu prokáže student DSP vykonáním příslušných zápočtů a zkoušek.
(3) Vědecká a výzkumná část individuálního studijního plánu je zaměřena na řešení konkrétní výzkumné
problematiky, zveřejnění výsledků ve vědeckém časopise a na zpracování disertační práce.
(4) Součástí individuálního studijního plánu může být i pedagogická činnost v daném studijním programu.
(5) Individuální studijní plán musí obsahovat zejména:
a) dobu zahájení a předpokládaného ukončení studia,
b) předměty, z nichž je student povinen složit zkoušku nebo zápočet,
c) předpokládané téma disertační práce, s uvedením cíle a hlavních metodických postupů při řešení
zadané problematiky,
d) jméno školitele, případně školitelů, školící pracoviště.
(6) Součástí studijních povinností v DSP je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně
jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo
prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
(7) Maximální délka studia je 5 let.
(8) Průběh studia je zajišťován akademickými pracovníky případně dalšími odborníky, kteří splňují
požadavek odpovídajícího vzdělání a zkušenosti v tvůrčí činnosti a ve vědecké publikační činnosti.
(9) Studentům jsou zpřístupněny studijní materiály v závislosti na obsahu zvoleného studijního programu
a v rozsahu, který bude vyžadován při ověřování výsledku studia. Studijní programy uskutečňované
v kombinované nebo distanční formě studia jsou zajištěny souborem informací, které nahradí studentovi
výuku v prezenční formě.
(10) Studenti mají možnost využívat knihovny, výukové a studijní prostory, vybavení učeben a laboratoří
s přístroji a pomůckami a informační technologie za podmínek stanovených VFU Brno.
Článek 15
Zkoušky
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Zkoušky jsou svým obsahem zaměřeny na posouzení znalostí studenta a schopnosti studenta uplatnit
získané poznatky při tvůrčí činnosti.
(2) Zkoušky jsou veřejné. Zkoušející jmenuje a odvolává děkan na návrh OR. Zkouška se na žádost studenta
nebo zkoušejícího koná před komisí jmenovanou děkanem.
(3) Zkoušku ze zapsaného předmětu lze konat nejvýše třikrát. Rozlišuje se řádná zkouška, první opravná
zkouška a druhá opravná zkouška. Mimořádný opravný termín zkoušky nelze povolit.
(4) Zkoušky jsou zajišťovány docenty a profesory, případně dalšími odborníky s vědeckou hodností, kteří
v daném oboru v posledních pěti letech uskutečňovali tvůrčí činnost.
(5) Student má právo volby zkoušejícího, pokud předmět paralelně zkouší více akademických pracovníků
než jeden.
(6) Student může být zapsán pouze na jednom termínu zkoušky.
(7) Student má právo odhlásit se ze zkoušky bez udání důvodu nejpozději tři pracovní dny před zkouškou,
nestanoví-li zkoušející termín kratší.
(8) Nemůže-li se student ke zkoušce dostavit z vážných, zejména zdravotních, a hodnověrně doložených
důvodů, může mu garant předmětu povolit na základě písemné žádosti zapsat se na další vypsaný
termín. Žádost je třeba doručit společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do 3 pracovních dnů
ode dne konání zkoušky garantovi předmětu. Pokud se student ke zkoušce nedostaví a v uvedené lhůtě
svou neúčast neomluví, je klasifikován stupněm „neprospěl/a F“ (4; F).
(9) Pokud se student bez omluvy ve zkouškovém období nezapíše k předepsané zkoušce nebo zápočtu, je
klasifikován stupněm „neprospěl/a F“ (4;F). Tuto skutečnost je povinen zkoušející nebo garant předmětu
zapsat do elektronického informačního systému STAG bez prodlení, nejpozději do 5 pracovních dnů
po ukončení řádného zkouškového období.
(10) Zkouška může být ústní, písemná, praktická nebo kombinovaná z těchto forem. Písemnou zkouškou se
rozumí též zkouška konaná s využitím výpočetní techniky. Formu zkoušky určuje garant předmětu.
(11) Výsledek zkoušky se v souladu se zásadami ECTS klasifikuje takto:
Označení
ECTS

Slovně

Číselná
hodnota

Definice hodnocení

Anglický
ekvivalent

Výborně A

A

1

Výborné, téměř bezchybné znalosti

Excellent

Výborně B

B

1,5

Výborný výkon s ojedinělými chybami

Very good

Velmi dobře C

C

2

Velmi dobře D

D

2,5

Dobře E

E

3

Neprospěl/a F

F

4

Dobré znalosti s větším množstvím
chyb
Přijatelné znalosti s některými
nedostatky
Znalosti vykazují minimální kritérium
úspěšnosti
Složení zkoušky vyžaduje další
studium

Good
Satisfactory
Sufficient
Fail

(12) Odstoupení studenta od zkoušky v jejím průběhu se klasifikuje jako „neprospěl/a“ (4; F).
(13) Výsledek úspěšně vykonané zkoušky zapíše zkoušející studentovi do výkazu o studiu. Výsledek se
zapisuje slovně (případně i označením); k výsledku se připojuje datum zkoušky a podpis zkoušejícího.
(14) Výsledek zkoušky, včetně každé klasifikace „neprospěl/a“ (4; F), zapíše zkoušející nebo garant předmětu
do elektronického informačního systému STAG.
(15) Student je povinen své studijní výsledky v elektronickém informačním systému STAG, a jejich soulad
s výkazem o studiu, v případě že je na fakultě zaveden, průběžně kontrolovat a na nesrovnalosti
neprodleně upozornit zkoušejícího či garanta předmětu.
(16) V případě, že jsou nesrovnalosti v údajích uvedených v odstavci 15, platí údaje uvedené
v elektronickém informačním systému STAG.
(17) Student může písemně požádat děkana o přezkoumání udělené klasifikace zkoušky nebo zápočtu.
Žádost musí obsahovat důvody, pro které student požaduje přezkoumání, a musí být děkanovi podána
do 7 pracovních dnů od udělení klasifikace.
Článek 16
Kreditní systém studia
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Na VFU Brno je aplikován kreditní systém studia, který vychází ze zásad kreditového systému založeném
na Evropském systému převodu kreditů European Credit Transfer System (dále jen „ECTS“) a je
kvantifikačním kritériem kontroly studia. Každý předmět studijního plánu je ohodnocen daným počtem
kreditů. Kreditové ohodnocení předmětu nebo jeho semestrální části schvaluje vědecká rada fakulty.
Jeden kredit je definován jako 1/60 průměrné roční studijní zátěže studenta studujícího ve studijním
programu ve standardní době studia. Je to numerická hodnota přidělená jednotce výuky, která
charakterizuje množství pracovního zatížení, jež student musí vynaložit na její absolvování (přednášky,
praktická a laboratorní cvičení, semináře, konzultace, práce mimo ústav nebo kliniku, samostudium,
zkoušení a další aktivity spojené s hodnocením studenta).
Student získává kredity úspěšným absolvováním předmětu nebo jeho semestrální části předepsaným
způsobem; u předmětů zakončených zápočtem udělením zápočtu a u předmětů zakončených zkouškou
až po složení této zkoušky s klasifikací alespoň „dobře E“ (3; E).
V každém studiu lze za stejný předmět získat kredity pouze jednou.
Článek 17
Postup do dalšího roku studia
Pro postup do dalšího roku studia musí student splňovat postupová kriteria. Postupová kritéria jsou
tato:
a) pro postup do 2. roku studia musí získat celkem nejméně 50 kreditů,
b) pro postup do 3. roku studia musí získat celkem nejméně 100 kreditů,
c) pro postup do 4. roku studia musí získat celkem nejméně 150 kreditů,
d) pro postup do 5. roku studia musí získat ve 4. roce studia nejméně dalších 60 kreditů.
Kredity se získávají zejména za složené zkoušky, získané zápočty, publikační činnost a případně další
úspěšně absolvované aktivity v souladu s individuálním studijním plánem.
Kredity lze získat pouze za studentovu publikační činnost, která se vztahuje k problematice řešené
studentem v rámci studia v DSP.
Článek 18
Uznání předmětů a započítání kreditů
Děkan po posouzení obsahové náplně předmětu jeho garantem a se zřetelem k době, která uplynula od
jeho absolvování, rozhodne o započítání kreditů za předměty absolvované v rámci jiného studia na
vysoké škole a vyšší odborné škole.
Absolvované předměty a k nim náležející kredity lze studentovi započítat, pokud uplynulo méně než pět
let od úspěšného absolvování předmětu za předpokladu, že byl předmět klasifikován nejhůře známkou
„velmi dobře C“.
Dílčí části a součásti státní doktorské zkoušky se neuznávají.
Kreditová hodnota uznaného předmětu se studentovi započítává v rozsahu, který náleží příslušnému
předmětu ve studijním programu studenta.
Úspěšně ukončené předměty získané při zahraničním studijním pobytu v rámci studia na VFU Brno
se studentovi uznávají v souladu s dohodou o studiu v rámci mobility. K uznaným předmětům se přiřadí
kreditová hodnota v souladu s dohodou o studiu v rámci mobility.
O uznávání zkoušek a započítání kreditů rozhoduje děkan.
Článek 19
Disertační práce
Disertační práce je výsledkem řešení konkrétní vědecké problematiky. Disertační prací student prokazuje
schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní vědecké výsledky.
Disertační práce musí obsahovat původní výsledky nebo originální zpracování ucelené části problematiky
daného oboru, a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu oboru.
Disertační práce může být předložena v podobě disertačního spisu nebo jako tématicky ucelený soubor
publikací, opatřený stručným komentářem. Publikací se v tomto kontextu rozumí původní vědecké
výsledky přijaté do tisku nebo opublikované v některém z vědeckých časopisů.
Disertační práce je psána v jazyce, v němž je uskutečňován studijní program, popřípadě v jiném jazyce,
pokud tak na základě písemné žádosti studenta povolil děkan.
Autor disertační práce dbá, aby svým jednáním neporušil zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zejména neoprávněné užití díla podle § 47c odst. 2 písm. b) zákona.
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Student zpracovává disertační práci tak, aby byly dodrženy zásady ochrany duševního vlastnictví a
formální a obsahové náležitosti závěrečné práce stanovené děkanem.
Text odevzdané závěrečné práce podléhá porovnání s texty závěrečných prací uložených v univerzitní
databázi závěrečných prací a s texty dalších publikací; podrobnosti o porovnávání textů prací stanoví
opatření rektora. Výsledky porovnání se vždy zpřístupňují studentovi, školiteli, oponentům práce a
členům komise pro příslušnou část státní zkoušky. Výsledek porovnání posoudí vedoucí práce a pojme-li
školitel důvodné podezření, že hodnocená disertační práce vykazuje znaky neoprávněného užití díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečných odkladů děkanovi.
Disertační práci student odevzdá v listinné a elektronické verzi. Listinná verze disertační práce musí být
vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána ve vazbě vhodné k archivaci a odevzdána
studijnímu oddělení. Elektronická verze disertační práce musí být prostřednictvím elektronického
informačního systému STAG vložena do databáze pro zveřejňování závěrečných prací umístěné ve
veřejné části webových stránek VFU Brno. Shodnost elektronické a listinné verze práce stvrzuje student
svým podpisem. Odevzdáním závěrečné práce vyslovuje autor souhlas s jejím zveřejněním a to bez
ohledu na výsledek obhajoby podle § 47b zákona.
Na postup zveřejňování disertačních prací se uplatní § 47b zákona. Zveřejňování disertačních prací je
naplňováno prostřednictvím databáze závěrečných prací umístěné ve veřejné části internetových
stránek VFU Brno a prostřednictvím Ústřední knihovny VFU Brno.
Na odevzdanou disertační práci zpracovává školitel posudek práce. Součástí posudku je hodnocení
úrovně závěrečné práce po obsahové a formální stránce.
Článek 20
Obhajoba disertační práce
Student DSP podává přihlášku k obhajobě disertační práce prostřednictvím studijního oddělení. OR
schvaluje přihlášku k obhajobě disertační práce a její součásti. Na základě schválené přihlášky zahájí
děkan úkony vedoucí k obhajobě disertační práce.
Součástí přihlášky k obhajobě disertační práce jsou:
a) životopis,
b) seznam publikovaných prací,
c) disertační práce v počtu čtyř výtisků.
Podmínkou uskutečnění obhajoby disertační práce je autorství studenta DSP na nejméně jedné publikaci
ve vědeckém impaktovaném časopise. Student musí být prvním nebo korespondujícím autorem. Splnění
těchto podmínek posuzuje OR.
Obhajoba disertační práce se koná před komisí pro obhajobu disertační práce. Komise pro obhajobu
disertační práce je jmenována děkanem na návrh OR. Je nejméně pětičlenná a alespoň dva její členové
musí být z pracoviště mimo VFU Brno. Komise pro obhajobu disertační práce je složena z předsedy,
oponentů a dalších členů. V případě, že je jmenován členem komise školitel nebo školitel specialista, je
třeba o tento počet zvýšit počet členů komise pro obhajobu disertační práce tak, aby celkový počet
členů komise pro obhajobu disertační práce byl lichý.
OR navrhne děkanovi ke schválení alespoň tři oponenty, kteří jsou odborníky v příslušném vědním
oboru. Alespoň jeden oponent musí být profesorem nebo docentem a alespoň jeden oponent musí být z
jiné vysoké školy nebo vědeckého pracoviště mimo VFU Brno. Oponentem nemůže být ustanoven
školitel studenta DSP.
Oponent disertační práci posoudí a vyhotoví písemný posudek, který odevzdá do 6 týdnů příslušnému
předsedovi komise prostřednictvím studijního oddělení pro obhajobu disertační práce, nebo mu do 14
dnů oznámí, že posudek nemůže vypracovat. Pokud nebyl posudek v uvedené lhůtě odevzdán, nebo
pokud oponent oznámil, že posudek nemůže vypracovat, navrhne OR nového oponenta.
Každý oponent disertační práce je povinen vypracovat samostatný posudek, jehož závěrem musí být
jednoznačné vyjádření, zda doporučuje disertační práci k obhajobě nebo nikoliv.
Předseda komise pro obhajobu disertační práce navrhne do 1 měsíce po obdržení posudků všech
oponentů děkanovi termín a místo konání obhajoby disertační práce. Obhajoba se koná nejpozději do 6
měsíců ode dne dodání žádosti o povolení obhajoby, doložené všemi doklady, pokud byly splněny
všechny stanovené náležitosti a podmínky obhajoby.
Předseda komise pro obhajobu disertační práce prostřednictvím studijního oddělení děkanátu zveřejní
nejméně 4 týdny předem dobu a místo konání obhajoby disertační práce a písemně tuto skutečnost
oznámí studentovi DSP a členům komise.
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(10) Nejpozději 14 dnů přede dnem konání obhajoby disertační práce zašle předseda komise pro obhajobu
disertační práce prostřednictvím studijního oddělení děkanátu posudky oponentů studentovi DSP a
členům komise.
(11) Obhajoba disertační práce se koná za přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů komise pro
obhajobu disertační práce. Jestliže se jeden z oponentů nemůže z mimořádně závažných důvodů
obhajoby zúčastnit, může se obhajoba konat za podmínky, že nepřítomný oponent podal kladný
posudek. V takovém případě se posudek nepřítomného oponenta při obhajobě přečte. V nepřítomnosti
dvou oponentů se obhajoba nemůže konat a předseda komise stanoví studentovi náhradní termín
obhajoby.
(12) Obhajobu disertační práce řídí předseda komise pro obhajobu disertační práce, výjimečně z jeho
pověření jiný člen komise. Oponent a školitel obhajobu řídit nemohou. Předseda komise zajistí pořízení
zápisu, který podepíše.
(13) Obhajoba disertační práce probíhá jako vědecká rozprava mezi studentem DSP, oponenty, členy komise
pro obhajobu disertační práce a ostatními účastníky obhajoby.
(14) Po skončení obhajoby disertační práce se koná neveřejné zasedání, na kterém komise pro obhajobu
disertační práce zhodnotí její průběh a rozhodne tajným hlasováním o výsledku. Obhajoba se hodnotí
stupni podle čl. 15 odst. 11.
(15) Disertační práce je obhájena, pokud ji nadpoloviční většina všech přítomných členů komise pro
obhajobu disertační práce hodnotí nejméně stupněm „dobře E“. O výsledku hlasování se sepíše
protokol, který podepíší všichni hlasující.
(16) Výsledek hlasování vyhlásí předseda komise pro obhajobu disertační práce. Zápis o průběhu obhajoby
disertační práce a protokol o hlasování odevzdá předseda komise studijnímu oddělení děkanátu
nejpozději do 14 dnů ode dne konání obhajoby.
(17) Obhajobu disertační práce je možné opakovat po nezbytném přepracování nebo doplnění disertační
práce jen jednou.
(18) Pokud se student nemůže dostavit k obhajobě své disertační práce ve stanoveném termínu, je povinen
se do pěti pracovních dnů omluvit předsedovi komise pro obhajobu disertační práce, který v případě, že
uzná důvod omluvy, určí náhradní termín. Pokud se student nedostaví k obhajobě své disertační práce
bez vážného důvodu, nebo pokud od zkoušky odstoupí, je hodnocen stupněm „neprospěl/a F“.
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Článek 21
Státní doktorská zkouška
Státní doktorskou zkouškou má student prokázat teoretické znalosti ve zvoleném DSP.
Student DSP podává přihlášku ke státní doktorské zkoušce OR po složení všech předepsaných zkoušek,
odevzdání disertační práce a splnění dalších povinností, předepsaných DSP. Podmínkou pro přistoupení
ke státní doktorské zkoušce je získání počtu kreditů ve výši nejméně šedesátinásobku počtu roků
standardní doby studia a úspěšná obhajoba disertační práce. Státní doktorská zkouška se může konat až
po úspěšné obhajobě disertační práce.
Státní doktorská zkouška je veřejná a skládá se před komisí pro státní doktorskou zkoušku, kterou
jmenuje na návrh OR děkan. Komise pro státní doktorskou zkoušku je nejméně tříčlenná. V případě, že je
jmenován členem komise pro státní doktorskou zkoušku školitel nebo školitel specialista, je třeba o
tento počet zvýšit počet členů komise pro státní doktorskou zkoušku tak, aby celkový počet členů
komise pro státní doktorskou zkoušku byl lichý. Nejméně jeden člen je z jiné vysoké školy nebo
vědeckého pracoviště. Komise jedná o výsledku zkoušky v neveřejném zasedání a usnáší se většinou
hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Státní doktorská zkouška se hodnotí stupni podle čl. 15 odst. 11.
O výsledku hlasování se sepíše protokol, který podepíší všichni hlasující.
Neprospěl-li student při státní doktorské zkoušce, může ji opakovat nejvýše jednou, a to v termínu, který
stanoví příslušná komise pro státní doktorskou zkoušku, nejdříve však za 3 měsíce, nejpozději za 6
měsíců.
O výsledku státní doktorské zkoušky se sepisuje protokol, který podepíše předseda a další členové
komise pro státní doktorskou zkoušku. Předseda komise do 3 dnů doručí protokol na studijní oddělení
děkanátu.
Pokud se student nemůže dostavit ke státní doktorské zkoušce ve stanoveném termínu, je povinen se
do pěti pracovních dnů omluvit předsedovi komise pro státní doktorskou zkoušku, který v případě, že
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uzná důvod omluvy, určí náhradní termín. Pokud se student nedostaví ke zkoušce bez vážného důvodu,
nebo pokud od zkoušky odstoupí, je hodnocen stupněm „neprospěl/a F“.
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Článek 22
Přerušení studia
Děkan může studentovi na jeho žádost povolit přerušení studia, přičemž zároveň stanoví začátek a
konec tohoto přerušení. Celková délka přerušení během studia nesmí přesáhnout dobu tří let; jednotlivá
dílčí přerušení se sčítají.
Student má právo na přerušení studia
a) před zápisem do akademického roku v případě, že splňuje podmínky pro postup do dalšího roku
studia,
b) v průběhu akademického roku z vážných, zejména zdravotních důvodů,
c) vždy v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a to po celou uznanou dobu
rodičovství. Právo na přerušení studia je studentovi po tuto dobu přiznáno i v souvislosti s
převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu podle
občanského zákoníku nebo právních předpisů upravujících státní sociální podporu. Doba
přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia
podle odstavce 1 ani do maximální doby studia.
Po dobu přerušení studia nemá osoba postavení studenta.
Přerušení studia zaznamená studentovi studijní referent do výkazu o studiu a do elektronického
informačního systému STAG.
Na žádost studenta může děkan povolenou dobu přerušení studia zkrátit nebo prodloužit.
Po uplynutí doby přerušení studia má osoba, které bylo přerušeno studium, právo se zapsat do dalšího
studia. Nedostaví-li se k zápisu do 5 pracovních dnů po uplynutí doby přerušení studia nebo nepožádá-li
v této lhůtě o jiný termín zápisu, je posuzována, jako kdyby nesplnila požadavky vyplývající ze studijního
a zkušebního řádu a podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona se její studium ukončuje.
Článek 23
Ukončení studia
Studium v doktorském studijním programu je řádně ukončeno obhajobou disertační práce a složením
státní doktorské zkoušky. Dnem řádného ukončení studia je den, kdy student složil státní doktorskou
zkoušku.
Student může ukončit studium z vlastního rozhodnutí. Tuto skutečnost oznámí písemně děkanovi
prostřednictvím studijního oddělení. Studentovi, který oznámil, že zanechává studia, vydá studijní
oddělení potvrzení o získaných kreditech a úspěšně vykonaných zkouškách. V potvrzení se uvede, že
student studia zanechal na vlastní žádost. Dnem ukončení studia je den, kdy bylo VFU Brno nebo fakultě,
kde je student zapsán, doručeno jeho písemné prohlášení o zanechání studia podle § 56 odst. 1 písm. a)
zákona.
Studentovi, který nesplnil požadavky vyplývající ze studijního programu podle Studijního a zkušebního
řádu je studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona. Dnem ukončení studia je datum nabytí
právní moci rozhodnutí o ukončení studia.
Studium je možno studentovi ukončit vyloučením ze studia podle § 56 odst. 1 písm. g) zákona. Vyloučit
lze studenta ze studia také podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo podle § 67 zákona.
Článek 24
Udělení akademického titulu
Absolventům, kteří řádně ukončili studium v doktorském studijním programu, vydá VFU Brno:
a) vysokoškolský diplom s uvedením studijního programu, studijního programu a akademického
titulu „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“),
b) dodatek k diplomu.
Vysokoškolský diplom se absolventům předává zpravidla slavnostním způsobem.

Článek 25
Vyslovení neplatnosti státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce
(1) Rozhodnutí o vyslovení neplatnosti vykonání státní doktorské zkoušky nebo její součásti nebo obhajoby
disertační práce studentem se zahajuje z moci úřední. Řízení zahajuje rektor.
(2) Pro postup v řízení se uplatní ustanovení § 47c až 47e zákona.
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(3) Pravidla složení a jmenování členů přezkumné komise a způsob jejího usnášení stanoví Statut VFU Brno.
(4) Veškeré písemnosti a rozhodnutí ve vztahu k studentovi vydané ke dni zahájení řízení jsou doručovány
studentovi osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou na adresu
jeho trvalého bydliště.
(5) Proti rozhodnutí rektora o vyslovení neplatnosti vykonání státní doktorské zkoušky nebo její součásti nebo
obhajoby disertační práce se nelze odvolat. Rozhodnutí nabývá účinnosti prvním dnem následujícím
po uplynutí 2 měsíců ode dne oznámení uvedeného rozhodnutí, včasné podání žaloby ve správním
soudnictví má odkladný účinek.

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(1)

(2)

(3)
(4)

(1)
(2)

(3)
(4)

Článek 26
Rozhodování o právech a povinnostech studentů
VFU Brno rozhoduje o právech a povinnostech studentů. Rozhodnutí o právech a povinnostech studentů
vydává děkan.
Účastníkem řízení o právech a povinnostech studenta podle tohoto řádu je pouze student.
O každém řízení se vede spis. U studentů zapsaných ve studijních programech uskutečňovaných v cizím
jazyce je řízení o studijních záležitostech konáno v jazyce, v němž je uskutečňován příslušný studijní
program.
V případech, kdy je předmětem řízení neplnění požadavků vyplývajících ze studijního programu podle
tohoto Studijního a zkušebního řádu DSP, má student před vydáním rozhodnutí právo vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí. Písemná výzva je studentovi doručována prostřednictvím elektronického
informačního systému STAG.
Proti vydanému rozhodnutí děkana se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení.
Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit. O podmínkách podání odvolání je student poučen
v rozhodnutí. Odvolacím správním orgánem je rektor.
Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo,
s právními předpisy a vnitřními předpisy VFU Brno a příslušné fakulty.
Na postup při vyřizování stížností se použijí ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů.
Článek 27
Doručování písemností studentům
Rozhodnutí ve věcech rozhodování o právech a povinnostech studentů uvedených v ustanovení § 68
písm. a), b), a d) zákona, kterým se vyhovuje žádosti studenta, se doručují studentům prostřednictvím
elektronického informačního systému STAG, případně jiným prokazatelným způsobem. Za den oznámení
rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v
elektronickém informačním systému STAG.
Rozhodnutí ve věcech podle ustanovení § 68 odst. 1 zákona, s výjimkou ustanovení uvedených
v odstavci 1 a v § 68 odst. 1 písm. e) zákona, se doručuje studentovi do vlastních rukou studijní oddělení
příslušné fakulty nebo se doručují prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb do vlastních rukou
studenta na adresu jím uvedenou jako adresu pro doručování. Za den oznámení rozhodnutí se považuje
den, kdy student převzal doručenou písemnost.
Doručování rozhodnutí podle ustanovení § 68 odst. 1 písm. e) zákona upravuje Stipendijní řád VFU Brno.
Rozhodnutí, která se studentovi nepodařila doručit do vlastních rukou, se doručují veřejnou vyhláškou
vyvěšenou na úřední desce VFU Brno.
Článek 28
Přechodná ustanovení
Řízení zahájená podle dosavadního studijního a zkušebního řádu se dokončí podle dosavadního
Studijního a zkušebního řádu doktorských studijních programů VFU Brno.
Práva a povinnosti studentů, kteří započali své studium před účinností tohoto řádu, se řídí tímto řádem
s výjimkou ustanovení o povinnosti absolvování části studia na zahraniční instituci dle čl. 14 odst. 6
a postupových kritériích pro postup do dalšího roku studia.
Na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona zůstává zachováno dosavadní členění studijních
programů na studijní obory.
Ustanovení čl. 18 odst. 2 se nepoužije v případě přijetí studenta studujícího zanikající studijní obor do
nově akreditovaného studijního programu.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Článek 29
Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů VFU Brno registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 4. května 2007 pod č. j. 12 345/2007-30.
Tento Studijní a zkušební řád DSP byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona schválen AS VFU Brno dne
25. května 2017.
Tento Studijní a zkušební řád DSP nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Tento Studijní a zkušební řád DSP nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

***
Změny Studijního a zkušebního řádu v doktorských studijních programech Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým
senátem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne 12. června 2018.
Změny Studijního a zkušebního řádu v doktorských studijních programech Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Změny Studijního a zkušebního řádu v doktorských studijních programech Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno nabývají účinnosti dnem 1. září 2018.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA v. r.
rektor
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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULT VETERINÁRNÍ A
FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO
ze dne 5. června 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád pro studenty fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Disciplinární
řád“) se vydává na základě ustanovení § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen „zákon”) a v souladu se Statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
(2) V souladu s § 13 zákona Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen „VFU Brno“)
celouniverzitní disciplinární komisi nezřizuje. Pravidla stanovená tímto Disciplinárním řádem se uplatní
v disciplinárním řádu fakulty.
(3) Tento disciplinární řád upravuje rámcově pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů před
disciplinární komisí fakulty (dále jen „disciplinární komisí“), ukládání sankcí za tyto přestupky a způsob
vedení disciplinárního řízení v rámci disciplinárního řízení na fakultách.
Článek 2
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem, jiným právním
předpisem nebo vnitřním předpisem VFU Brno nebo vnitřním předpisem fakulty.
(2) Podrobnosti a příkladný výčet jednotlivých disciplinárních přestupků obsahují disciplinární řády fakult.
Článek 3
Disciplinární komise
(1) Přestupky projednává disciplinární komise. Disciplinární komise je samostatným akademickým orgánem
příslušné fakulty.
(2) Členy disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Počet členů disciplinární
komise fakulty a bližší podmínky pro jmenování členů stanoví disciplinární řád fakulty. Polovinu členů
komise musí tvořit studenti VFU Brno.
(3) Disciplinární komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
(4) Funkční období člena disciplinární komise skončí, není-li děkanem odvolán dříve, uplynutím 2 let ode
dne jeho jmenování. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

Článek 4
Obecně platné zásady disciplinárního řízení
Disciplinární řízení se koná před disciplinární komisí fakulty a zahajuje se na návrh děkana. Termín
jednání komise musí být stanoven tak, aby ústní projednání přestupku bylo započato nejpozději do 30
dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinární řízení. Předseda komise současně zajistí, aby byl opis
návrhu doručen studentovi, proti němuž má být disciplinární řízení zahájeno.
Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno. K ústnímu
jednání musí být student řádně pozván. V nepřítomnosti lze disciplinární řízení konat jen, jestliže se
k němu nedostaví bez řádné omluvy, doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení
ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti.
Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s obsahem podaného návrhu na zahájení
disciplinárního řízení.
Při jednání disciplinární komise předseda seznámí přítomné s obsahem návrhu, shrne výsledky
předchozích jednání. Skutkový stav se zjišťuje důkazy, které provádí disciplinární komise z vlastního
podnětu nebo na návrh děkana nebo studenta.
Každý člen akademické obce fakulty nebo zaměstnanec VFU Brno je povinen dostavit se na výzvu
disciplinární komise k disciplinárnímu řízení a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární
řízení.
Článek 5
Jednání a rozhodování disciplinární komise
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(1) Jednání disciplinární komise je vždy veřejné, s výjimkou porad o hlasování o návrzích usnesení
a s výjimkou osob podávajících výpovědi, pokud ještě nebyly disciplinární komisí vyslechnuty.
(2) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li studenti jednu
polovinu přítomných členů komise, předseda jednání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise.
(3) K přijetí usnesení disciplinární komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů disciplinární
komise; k přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek uložení nebo výkon sankce vyloučení ze
studia je zapotřebí souhlasu většiny všech členů disciplinární komise.
(4) Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem k projednávané
věci nebo osobě studenta podezřelého ze spáchání disciplinárního přestupku pochybnosti o jeho
nepodjatosti. Každý člen komise je povinen podat oznámení o své možné podjatosti nebo podjatosti
jiného člena komise. O vyloučení člena komise pro podjatost rozhoduje na základě oznámení předseda
komise. O vyloučení předsedy komise pro podjatost rozhodne rektor a současně pověří výkonem funkce
předsedy pro daný případ jiného člena komise.

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

Článek 6
Rozhodování o disciplinárním přestupku
Uzná-li disciplinární komise výsledky provedeného dokazování za postačující pro posouzení
projednávané věci, usnese se na návrhu rozhodnutí. V případech uvedených v odstavci 2 navrhne
děkanovi disciplinární řízení zastavit.
Disciplinární komise navrhne zastavení, jestliže v průběhu řízení vyšlo najevo, že:
a) skutek uvedený v návrhu za zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není disciplinárním
přestupkem,
b) disciplinární přestupek nespáchal dotčený student,
c) ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem,
d) o disciplinárním přestupku již bylo rozhodnuto,
e) od disciplinárního přestupku již uplynula lhůta jednoho roku.
Návrh na rozhodnutí disciplinárního přestupku musí obsahovat přesné znění rozhodnutí, které má
děkan vydat; jeho součástí musí být výrok a odůvodnění.
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku vydává děkan.
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem:
a) marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním
přestupku,
b) doručením rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním přestupku
mění, ruší nebo potvrzuje.
Proti rozhodnutí se student může odvolat do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí děkana
doručeno. Odvolání se podává děkanovi způsobem uvedeným v poučení. Děkan odvolání posoudí a
dojde-li k závěru, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, vnitřním předpisem VFU Brno nebo
fakulty, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní nebo zruší.
V případě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předloží podklady postoupené
děkanem. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními
předpisy, vnitřním předpisem VFU Brno nebo fakulty odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana změní nebo
zruší. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí.
Podání odvolání má vždy odkladný účinek.

Článek 7
Sankce
(1) Za spáchaný disciplinární přestupek lze uložit sankci:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení, nebo
c) vyloučení ze studia.
(2) Při ukládání sankce se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán,
k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k
dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o
nápravu jeho následků.
(3) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k
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nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární
přestupek.
(4) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za úmyslný přestupek. Podmíněné vyloučení ze studia lze
uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a nejde-li o
disciplinární přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou lítost a
lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku nedopustí.
(5) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry závažnosti
disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky.
(6) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo
od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba,
kdy osoba není studentem.
Článek 8
Doručování písemností
(1) Nejsou-li písemnosti vydané při úkonech podle tohoto Disciplinárního řádu doručeny přímo při učinění
těchto úkonů, doručí se předáním studentovi do vlastních rukou na děkanátu fakulty po výzvě k převzetí
písemnosti, která je studentovi s lhůtou k převzetí zaslána prostřednictvím elektronické pošty VFU Brno.
Přijetí písemnosti student potvrdí podpisem. Dnem doručení písemnosti je den, kdy adresát písemnost
převzal.
(2) Nedostaví-li se student k převzetí písemnosti na děkanát nebo odepře-li písemnosti přijmout, je
písemnost odeslána doporučenou poštou do vlastních rukou na adresu studenta sdělenou studijnímu
oddělení fakulty.
(3) Nelze-li písemnost doručit podle odstavců 1 nebo 2, doručí se vyvěšením na úřední desce fakulty po
dobu 8 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení písemnosti. V případě náhradního doručení se
písemnost navíc zašle studentovi doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu trvalého bydliště.
Článek 9
Prováděcí ustanovení
(1) Nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto Disciplinárního řádu jsou fakulty povinny
přijmout vlastní disciplinární řád fakulty a ustanovit disciplinární komisi.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Článek 10
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tento Disciplinární se použije na řízení zahájená ode dne nabytí účinnosti tohoto předpisu.
Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. července 2011 pod č. j. 20 470/2011-30.
Tento Disciplinární řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
VFU Brno dne 25. května 2017.
Tento Disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Tento Disciplinární řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r. rektor
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STIPENDIJNÍ ŘÁD VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY
BRNO
ze dne 5. června 2017
Článek 1
Základní ustanovení
Stipendijní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Stipendijní řád“) se vydává na základě
§ 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu se Statutem
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

Článek 2
Druhy stipendií
Stipendijní řád stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení.
Při stanovování výše stipendií se přihlíží k finančním zdrojům a možnostem Veterinární a
farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“). Zdrojem pro vyplácení stipendií podle tohoto
stipendijního řádu jsou dotace nebo příspěvky ze státního rozpočtu, stipendijní fond vytvořený podle §
58 odst. 7 zákona, jiné účelové zdroje, umožní-li to smlouva s poskytovatelem nebo jeho rozhodnutí,
případně další zdroje, které umožňují jejich použití pro stipendia studentům.
Studentům VFU Brno mohou být přiznána stipendia:
a) za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a) zákona (dále jen „prospěchové
stipendium“),
b) za vynikající výzkumné, vývojové a inovační nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení
znalostí podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona (dále jen „stipendium za vynikající tvůrčí výsledky
ve vzdělávací činnosti“),
c) na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst. 2 písm. c) zákona a také zákona
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stipendium na výzkumnou, vývojovou a
inovační činnost“),
d) v případě tíživé sociální situace studenta podle § 91 odst. 2 písm. d) a odst. 3 zákona (dále jen
„sociální stipendium“),
e) v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „mimořádné
stipendium“),
f) na ubytování studentů podle § 91 odst. 2 písm. e) zákona (dále jen „ubytovací stipendium“),
g) na podporu studia v zahraničí podle § 91odst. 4 písm. a) zákona (dále jen „stipendium
na podporu studia v zahraničí“),
h) na podporu studia v České republice na VFU Brno podle § 91 odst. 4 písm. b) zákona (dále jen
„stipendium pro podporu studia v ČR“),
i) v prezenční formě studia v doktorském studijním programu podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona
(dále jen „stipendium studentům doktorských studijních programů“),
Článek 3
Prospěchové stipendium
Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům za vynikající studijní výsledky.
Prospěchové stipendium přiznává děkan.
Mezní hodnotu váženého studijního průměru pro přiznání prospěchového stipendia, výši stipendia,
výplatní termín a způsob vyplácení stipendia, případně další podmínky platné na příslušný akademický
rok, stanovuje podle tohoto stipendijního řádu děkan.
Prospěchové stipendium může být přiznáno studentům bakalářských, magisterských studijních
programů navazujících na bakalářský studijní program (dále jen „navazující magisterský studijní
program“) a magisterských studijních programů, které nenavazují na bakalářské studijní programy
(dále jen „magisterský studijní program“) uskutečňovaných v prezenční formě studia na VFU Brno.
Přiznání prospěchového stipendia studentovi je možné pouze pokud:
a) získal minimální požadovaný počet kreditů pro postup do dalšího roku studia, a zároveň
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(6)

(7)

(8)

(9)

b) splnil všechny zápočty a zkoušky v prvním termínu řádně (opravné zkoušky nejsou povoleny),
a zároveň
c) jeho vážený studijní průměr (dále jen „VSP”) dosáhl hodnoty stanovené děkanem a je vypočítán
podle odstavců 6 až 14.
Vyhodnocení splnění podmínek pro přiznání prospěchového stipendia se provádí po ukončení
akademického roku. Hodnoceným obdobím je příslušný akademický rok. VSP se vypočítá pro příslušný
akademický rok zvlášť.
Studijní výsledky dosažené ve studiu studijního programu na jiné fakultě nebo vysoké škole se
při posuzování nároku na přiznání prospěchového stipendia započítávají jen v případě, pokud je
studijní předmět (dále jen „předmět“) v příslušném studijním programu uznán a student získal kredity
VFU Brno.
VSP studenta se určuje z hodnot známek, které student získal ze všech předmětů, které absolvoval,
nebo mu byly uznány a ukončil je zkouškou nebo zápočtem během hodnoceného období podle
odstavce 6. Zapsané, ale neabsolvované předměty jsou pro potřeby VSP hodnoceny známkou
“neprospěl” (4, F).
VSP se vypočte pomocí vztahu
k1z1 + k2z2 + … knznk1 + k2
VSP =

_______________________________________________________

+ … kn
kde ki je počet kreditů za daný kurz, zi je známka získaná při závěrečné zkoušce daného kurzu a n je
celkový počet zapsaných kurzů v hodnoceném období, které jsou ukončeny zkouškou.
(10) Na prospěchové stipendium nevzniká nárok studentovi, který byl při řádné zkoušce z některého
předmětu klasifikován jako „neprospěl“ (4, F), a který u předmětu, kde je předepsaným ukončením
pouze zápočet, nesplnil zápočet v předepsaném termínu.
(11) V případě, že byl student přijat do studia z jiného studijního programu, který uskutečňuje stejná nebo
jiná fakulta, je pro účely získání prospěchového stipendia za příslušný akademický rok nejpozději při
podání žádosti o prospěchové stipendium povinen doložit, že všechny zkoušky a všechny zápočty u
uznaných předmětů, kde je předepsaným ukončením pouze zápočet, vykonal v řádném termínu.
(12) Student s povoleným individuálním studiem má nárok na prospěchové stipendium za splnění
podmínek stanovených děkanem v rámci individuálního studia a při získání minimálního počtu kreditů
pro postup do dalších roků studia.
(13) Žádost o prospěchové stipendium mohou podávat pouze studenti, kteří v době podání žádosti studují
studijní program, za nějž má být prospěchové stipendium vyplaceno; nárok na stipendium nevzniká
za poslední rok studia daného studijního programu.
(14) Stipendium lze přiznat studentovi, který podal ve stanoveném termínu žádost o jeho přiznání.
(15) Žádost o prospěchové stipendium za příslušný akademický rok student podává prostřednictvím
elektronického informačního systému VFU Brno STAG (dále jen „elektronický informační systém
STAG“). Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního
účtu studenta, na které má být stipendium poukázáno.

(1)

(2)
(3)

(4)

Článek 4
Stipendium za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti
Stipendium za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti může být přiznáno studentům
bakalářských, navazujících magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří
uskutečňují tvůrčí vzdělávací činnost bezprostředně zaměřenou na podporu vzdělávací činnosti
na VFU Brno, kteří jsou řešiteli nebo dalšími členy řešitelského týmu projektu přijatého Interní
vzdělávací agenturou VFU Brno, popřípadě dalších projektů.
Stipendium za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti přiznává děkan.
Podrobnosti o termínech podání žádosti, výši stipendia, výplatních termínech a způsobu vyplácení
stipendia za vynikající tvůrčí výsledky ve vzdělávací činnosti, případně o dalších podmínkách platných
na příslušný kalendářní rok, stanovuje prorektor.
Žádost o stipendium na tvůrčí vzdělávací činnost pro příslušný kalendářní rok student podává na
děkanát fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo účtu,
na který má být stipendium poukázáno.
Článek 5
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Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost může být přiznáno studentům navazujících
magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří uskutečňují výzkum, který
je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním, kteří jsou řešiteli nebo dalšími členy řešitelského týmu
projektu přijatého Interní grantovou agenturou VFU Brno, popřípadě dalších projektů.
Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost přiznává děkan.
Podrobnosti o termínech podání žádosti, výši stipendia, výplatních termínech a způsobu vyplácení
stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost, případně o dalších podmínkách platných
na příslušný kalendářní rok, stanovuje prorektor.
Žádost o stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost pro příslušné období kalendářního
roku student podává na děkanát fakulty. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní
být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na který má být stipendium poukázáno.
Článek 6
Sociální stipendium
Sociální stipendium lze přiznat studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního
předpisu.1)
Sociální stipendium přiznává prorektor pro vzdělávání.
Termín podání žádosti, výplatní termín a způsob vyplácení, případně další podmínky platné na příslušný
akademický rok, stanovuje prorektor pro vzdělávání.
Výši sociálního stipendia stanoví zákon.
Student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý kalendářní měsíc, ve
kterém po celý měsíc splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium
nevzniká za měsíc červenec a srpen.
Žádost o sociální stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému
STAG nejpozději do 31. října daného akademického roku. Pokud studentovi byl přídavek na dítě ve
zvýšené výměře podle zvláštního předpisu přiznán během studia, pak může žádost podat kdykoliv v
průběhu akademického roku. V tomto případě se stipendium vyplácí od měsíce, kdy byla žádost
podána. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno bankovní číslo účtu
studenta, na který může být stipendium poukázáno. Žádost se podává za celé studium jednou.
K žádosti o sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona student přiloží písemné potvrzení vydané
na jeho žádost orgánem státní sociální podpory v České republice, který studentovi přiznal přídavek na
dítě, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený v potvrzení
nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Potvrzení pro účely přiznání
stipendia platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. Nárok na
stipendium může student uplatnit za určité časové období pouze jednou.
Nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí platnosti potvrzení je student povinen předložit nové platné
potvrzení, jinak mu nárok na výplatu sociálního stipendia zaniká.
Článek 7
Mimořádné stipendium
Mimořádné stipendium může být přiznáno v případech hodných zvláštního zřetele. Mimořádné
stipendium může být přiznáno studentům bakalářských, navazujících magisterských, magisterských
nebo doktorských studijních programů, kteří splňují podmínky pro získání stipendia.
Mimořádné stipendium přiznává rektor v případě přidělení prostředků na mimořádné stipendium
na rektorátu, v případě přidělení prostředků na mimořádné stipendium na fakultě přiznává stipendium
děkan.
Stipendium lze přiznat na žádost studenta nebo na návrh.
Žádost o mimořádné stipendium student podává kanceláři rektora nebo na děkanát fakulty. Žádost
musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na
který má být stipendium poukázáno.
Návrh prorektorů, přednostů, řešitelů projektu, případně dalších osob, navrhujících přiznání
mimořádného stipendia studentovi, se podává rektorovi nebo děkanovi. Návrh musí obsahovat všechny
potřebné údaje pro rozhodnutí o přiznání, zejména odůvodnění, typ akce, zakázka, návrh výše
stipendia.
Při rozhodnutí o výši stipendia se přihlíží zejména k finančním zdrojům a možnostem VFU Brno a jejích
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fakult.
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Článek 8
Ubytovací stipendium
Ubytovací stipendium může být přiznáno studentovi, který:
a) je studentem bakalářského, navazujícího magisterského, magisterského nebo doktorského
studijního programu v prezenční formě studia a jeho studium není přerušeno,
b) studuje v prvním studijním programu, nebo ve studijním programu na něj navazujícím, nebo byl
přijat po ukončení studia v jednom studijním programu do jiného studijního programu a
předchozí studium mu bylo uznáno; v případě souběžně studovaných studijních programů je
stipendium přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia
zapsán dříve. Při posuzování se nepřihlíží ke studiu ve studijním programu, do něhož se uchazeč
zapsal a které ukončil v období od 1. května do 30. října téhož kalendářního roku,
c) nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu ani v žádném ze souběžně
studovaných studijních programů,
d) nemá místo trvalého pobytu v okrese Brno-město,
e) podal prostřednictvím elektronického informačního systému STAG v termínu stanoveném
rektorem žádost o jeho přiznání; žádost platí po celou dobu studia na VFU Brno v určitém
studijním programu, a není studentem:
1. studujícím ve studijním programu uskutečňovaném v cizím jazyce,
2. studujícím v rámci zahraniční rozvojové pomoci (vládní stipendisté) a mezinárodních
smluv, případné výjimky z tohoto ustanovení upravují příslušné konkrétní mezinárodní
smlouvy,
3. krátkodobého studijního pobytu, kterým se pro účely tohoto stipendijního řádu rozumí
pobyt, který není delší než dva měsíce,
4. v rámci programu AKTION, CEEPUS.
Ubytovací stipendium může být přiznáno také studentovi, který je studentem přijatým na VFU Brno
v rámci programu Erasmus+ do svého studijního programu.
Ubytovací stipendium přiznává děkan.
Podrobnosti o termínech podání žádosti, výši stipendia, výplatním termínu a způsobu vyplácení,
případně o dalších podmínkách platných na příslušný akademický rok, stanovuje prorektor pro
vzdělávání.
Splnění podmínek nároku na ubytovací stipendium podle odstavce 1 se ověřuje na základě údajů
ze systému „Sdružené informace matrik studentů“ (SIMS).
Stipendium lze přiznat za kalendářní měsíc, ve kterém student po celý kalendářní měsíc splňuje
podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia. Za období třetího čtvrtletí se ubytovací stipendium
neposkytuje studentům bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů.
Žádost o ubytovací stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému
STAG. Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu
studenta, na který má být stipendium poukázáno. Žádost se na celé studium podává pouze jednou.
Článek 9
Stipendium na podporu studia v zahraničí
Stipendium na podporu studia v zahraničí může být přiznáno studentům bakalářských, navazujících
magisterských, magisterských nebo doktorských studijních programů, kteří mobilitu – výjezd do
zahraničí uskutečňují v rámci studia ve studijních programech uskutečňovaných na VFU Brno a jejích
fakultách.
Stipendium na podporu studia v za hraničí přiznává prorektor v případě přidělení prostředků na
podporu studia v zahraničí na rektorátu, v případě přidělení prostředků na podporu studia v zahraničí
na fakultě, přiznává stipendium děkan.
Podrobnosti o termínech podání žádosti, výši stipendia, výplatních termínech a způsobu vyplácení
stipendia na podporu studia v zahraničí, případně o dalších podmínkách platných na příslušný
kalendářní rok, stanovuje prorektor nebo děkan dle přidělení prostředků na podporu studia v zahraničí.
Žádost o stipendium na podporu studia v zahraničí pro příslušný kalendářní rok student podává
na sekretariát prorektora v případě přidělení prostředků na podporu studia v zahraničí na rektorátu,
v případě přidělení prostředků na podporu studia v zahraničí na fakultě, na děkanát fakulty. Žádost
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musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na
který má být stipendium poukázáno.

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

Článek 10
Stipendium na podporu studia v České republice
Stipendium na podporu studia v ČR může být přiznáno na podporu studia cizinců na VFU Brno.
Stipendium na podporu studia v ČR přiznává děkan.
Podrobnosti o podmínkách pro získání stipendia na podporu studia v ČR, výši stipendia, výplatních
termínech a způsobu vyplácení, případně o dalších podmínkách platných na příslušný kalendářní rok,
stanovuje děkan.
Žádost o stipendium pro podporu studia v ČR student podává na děkanát fakulty. Žádost musí
obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu studenta, na který
má být stipendium poukázáno.
Článek 11
Stipendium studentům doktorských studijních programů
Stipendium studentům doktorských studijních programů může být přiznáno studentům doktorských
studijních programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia. Při stanovení výše stipendia
se přihlíží zejména k dosaženým studijním výsledkům, k vědecké a publikační činnosti.
Stipendium studentům doktorských studijních programů přiznává děkan.
Termín podání žádosti, výši stipendia, výplatní termín a způsob vyplácení, případně další podmínky
platné na příslušný akademický rok, stanovuje prorektor pro vzdělávání.
Žádost o stipendium student podává prostřednictvím elektronického informačního systému STAG.
Žádost musí obsahovat všechny předepsané údaje a musí v ní být uvedeno číslo bankovního účtu
studenta, na který má být stipendium poukázán.
Pokud student neplní studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu, je děkan oprávněn
na podnět oborové rady stipendium snížit.
Článek 12
Řízení o přiznání stipendia, rozhodnutí, doručení rozhodnutí
Řízení o přiznání stipendia se zahajuje dnem podání žádosti studenta o přiznání stipendia nebo, v
případě nežádá-li student, doručením návrhu o přiznání stipendia rektorovi nebo děkanovi.
Při řízení o přiznání stipendia se postupuje podle § 91 zákona.
Rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia se vydává ve lhůtě 30 dnů od zahájení řízení.
Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o přiznání, nebo nepřiznání
stipendia. V případě přiznání stipendia musí rozhodnutí obsahovat výši stipendia a formu jeho vyplácení
a termín nebo termíny výplaty. Všechna rozhodnutí musí dále obsahovat odůvodnění a poučení o
možnosti podat odvolání.
Rozhodnutí o přiznání stipendia se vyznačují do osobního spisu studenta, vedeného o studentovi
příslušnou fakultou.
Je-li student zapsán ke studiu ve více studijních programech, může mu být zvláštní sociální stipendium
a ubytovací stipendium přiznáno a vypláceno pro dané období nejvýše jednou.
Rozhodnutí nabývá právní moci:
a) dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání odvolání, nebo
b) dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva na odvolání, nebo
c) dnem poté, kdy bylo studentovi doručeno rozhodnutí rektora o odvolání proti rozhodnutí o
přiznání nebo nepřiznání stipendia.
Rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia se doručuje prostřednictvím elektronického
informačního systému STAG podle § 69a odst. 3 zákona.

Článek 13
Odnětí stipendia
(1) Studenti jsou povinni oznámit pověřenému zaměstnanci příslušné fakulty nebo sekretariátu prorektora
pro vzdělávání všechny změny skutečností rozhodných pro přiznání stipendia, a to do 30 dnů poté, kdy
taková skutečnost nastala.
(2) Oprávnění rozhodovat a přiznávat stipendia zahrnuje též oprávnění rozhodovat o odnětí stipendia,
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jestliže student přestane splňovat podmínky pro přiznání stipendia.
(3) Pokud bylo studentovi vyplaceno stipendium neoprávněně, je povinen toto stipendium vrátit.
Článek 14
Odvolání
(1) Student může sám nebo prostřednictvím svého zástupce, kterému udělil písemnou plnou moc, podat
ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia odvolání. Odvolání
se podává k tomu orgánu, který rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia vydal.
(2) V případě zmeškání lhůty pro podání odvolání může student požádat orgán, který rozhodnutí o
přiznání nebo nepřiznání stipendia vydal, o prominutí zmeškání lhůty pro podání odvolání, a to do 15
dnů ode dne odpadnutí překážky, která zmeškání lhůty způsobila, nejpozději však do 3 měsíců od
doručení rozhodnutí, proti kterému se student odvolává. Zmeškání lhůty se promine, prokáže-li
student, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění. O prominutí zmeškání
rozhoduje orgán, který rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia vydal, usnesením; zmeškání
lhůty nelze prominou, jestliže ode dne, kdy mělo být odvolání podáno, uplynul jeden rok. Spolu s touto
žádostí musí být podáno odvolání proti rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia.
(3) Včas podané odvolání má odkladný účinek. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.
(4) Odvolání se podává u orgánu, který rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia vydal.
(5) Orgán, který rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia vydal, napadené rozhodnutí zruší nebo
změní, pokud tím plně vyhoví odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.
(6) Neshledá-li orgán, který napadené rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání stipendia vydal, podmínky
pro postup podle odstavce 5, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu, jímž je rektor, a to
do 30 dnů ode dne doručení odvolání. V případě nepřípustného nebo opožděného odvolání orgán,
který napadené rozhodnutí vydal, předá spis rektorovi do 10 dnů; ve stanovisku se omezí na uvedení
důvodů rozhodných pro posouzení opožděnosti nebo nepřípustnosti odvolání. Jestliže orgán, který
napadené rozhodnutí vydal, před předáním spisu rektorovi zjistí, že nastala skutečnosti, která
odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené rozhodnutí zruší a řízení zastaví.
(7) Rektor přezkoumá napadené rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními
předpisy a vnitřními předpisy VFU Brno. Jestliže dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu
s právními nebo vnitřními předpisy VFU Brno:
a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví,
b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání orgánu, který
rozhodnutí vydal; v odůvodnění tohoto rozhodnutí rektor vysloví právní názor, jímž je děkan
při novém projednání vázán, proti novému rozhodnutí lze podat odvolání,
c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní.
(8) Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavce 9, 11, 12 odvolání zamítne a napadené rozhodnutí
potvrdí. Jestliže rektor změní nebo zruší napadené rozhodnutí jen zčásti, ve zbytku je potvrdí.
(9) Jestliže rektor zjistí, že nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení, bez dalšího napadené
rozhodnutí zruší a řízení zastaví.
(10) Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne. Dojde-li rektor k závěru, že odvolání bylo
podáno včas a že je přípustné, vrátí věc orgánu, který rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání
stipendia vydal.
(11) Rozhodnutí v odvolacím řízení vydá rektor ve lhůtě 30 dnů; lhůta počíná běžet dnem předání spisu
rektorovi.
(12) Proti rozhodnutí rektora se nelze dále odvolat. Rozhodnutí je v právní moci, jestliže bylo oznámeno
studentovi. Spolu s rozhodnutím rektora nabývá právní moci rozhodnutí orgánu, který vydal
napadené rozhodnutí, které bylo rozhodnutím rektora potvrzeno podle odstavce 8.
(13) Pokud student vzal podané odvolání zpět, je řízení o odvolání zastaveno dnem zpětvzetí odvolání.
Dnem následujícím po zastavení řízení nabývá napadené rozhodnutí právní moci. O skutečnosti, že
řízení bylo zastaveno, se vydává usnesení, které se pouze poznamená do spisu a student se o něm
vyrozumí. Odvolání lze vzít zpět nejpozději do vydání rozhodnutí rektora.
Článek 15
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tento stipendijní řád se vztahuje na řízení zahájená ode dne nabytí účinnosti tohoto předpisu.
(2) Zrušuje se Stipendijní řád Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, který byl registrován
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Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 5. února 2016 pod č. j. MŠMT-4740/2016.
(3) Tento stipendijní řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona o vysokých školách
Akademickým senátem VFU Brno dne 25. května 2017.
(4) Tento stipendijní řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
(5) Tento stipendijní řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r. rektor
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