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Úvod

Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno předkládá
Výroční zprávu o činnosti za rok 2015, která popisuje organizační strukturu fakulty, studijní
programy, vědecko-výzkumné aktivity, mezinárodní spolupráci a věcně shrnuje dosažené
výstupy za rok 2015.
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2.1

Základní údaje o fakultě
Název

Rozvoj oboru veterinární hygiena potravin je spojen se vznikem Vysoké školy zvěrolékařské
v Brně v roce 1918. Samostatná Fakulta veterinární hygieny a ekologie (dále FVHE) vznikla
v roce 1990 a je jednou ze tří fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále VFU
Brno).
Svou tradicí, současností i koncepcí je příkladem diferenciace ve veterinárním vzdělávání se
zaměřením na veterinární problematiku bezpečnosti a kvality potravin. FVHE je jedinou
fakultou svého druhu v České republice a také v evropském rozměru představuje unikátní
vzdělávací instituci. Spolu s Fakultou veterinárního lékařství je nositelem rozvoje
veterinárního vzdělávání v České republice a společně tak naplňují požadavky na
pregraduální veterinární vzdělávání v evropském měřítku.
Univerzitní vzdělávání v oblasti bezpečnosti a kvality potravin se stále více prosazuje, a to
v návaznosti na budování legislativy v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a také
v návaznosti na dotváření organizačních struktur Evropské unie k zajištění bezpečnosti
a kvality potravin v Evropě. Podle mezinárodního evropského projektu zaměřeného na
odhad perspektiv a potřeb veterinární profese v roce 2020 (pod názvem VET 2020) se
očekává v celé Evropě výrazná potřeba veterinárních lékařů zaměřených do oblasti
bezpečnosti potravin.
V rámci střední Evropy je FVHE součástí sítě veterinárních fakult a univerzit VETNEST
(veterinární univerzity Brno, Košice, Vídeň, Budapešť, Lublaň, Wroclaw, Záhřeb) s volnou
mobilitou studentů a učitelů. V rámci Evropy je řádným členem Evropské asociace
veterinárních fakult (EAEVE).
FVHE VFU Brno absolvovala třikrát (v roce 1995, 2004 a 2013) úspěšně mezinárodní evaluaci
organizovanou European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE).
Fakulta splňuje požadavky pro veterinární vzdělávání stanovené směrnicemi Evropské unie,
a její studijní program je zejména výukou hygieny potravin uplatněním koncepce „from
stable to table“. Veterinární vzdělávání v oblasti hygieny potravin je jedním z nejlepších,
které jsou nabízeny studentům v kterékoli evropské veterinární škole.
Současný úplný název fakulty, používaná zkratka a adresa jsou následující:
Fakulta veterinární hygieny a ekologie (FVHE)
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno
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2.2

Organizační schéma fakulty

Organizační schéma FVHE
FVHE
Děkanát
Orgány fakulty

Děkan
Proděkani
Tajemník
Sekretariát
Studijní oddělení

Vědecká rada
Akademický senát
Disciplinární komise pro studenty

Poradní orgány a
odborné komise
děkana

Kolegium děkana
Komise přednostů ústavů
Komise pedagogická
Komise pro výběrová řízení
Ekonomická komise
Studentská rada

Sekce a ústavy fakulty
Sekce veterinární ekologie a chorob volně
žijících zvířat

Sekce živočišné a rostlinné produkce

Ústav 2190
Ústav 2150
Ústav 2220
Ústav 2230
Ústav 2210

Sekce hygieny a technologie potravin

Ústav 2340
Ústav 2350

Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví

Ústav 2110
Ústav 2390
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Fakultu na úseku výkonném řídí děkan. Děkana zastupují proděkani – proděkan pro
vzdělávání a proděkan pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Hospodářský a správní chod
fakulty řídí tajemník. Samosprávná činnost je na fakultě realizována prostřednictvím
Akademického senátu. Problematika vzdělávací a vědecké činnosti je projednávána ve
Vědecké radě fakulty. Pro potřebu efektivního řízení fakulty zřizuje děkan poradní orgány
děkana, zejména Kolegium děkana, dalšími poradními orgány děkana jsou odborné komise:
Komise přednostů ústavů, Komise pedagogická, Komise pro výběrová řízení, Disciplinární
komise pro studenty, Studentská rada a Komise pro řízení institucionálního výzkumu.
Administrativní činnost fakulty zabezpečuje děkanát fakulty.
Pedagogická, vědeckovýzkumná, případně další činnost se uskutečňuje v sekcích na ústavech
fakulty a v účelových zařízeních fakulty. 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 člení na oddělení. Účelová
zařízení fakulty řídí vedoucí účelového zařízení.

2.3

Sekce a ústavy fakulty

Sekce veterinární ekologie a chorob volně žijících zvířat
1. Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel
2. Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat
Sekce živočišné a rostlinné produkce
1. Ústav výživy zvířat
2. Ústav zootechniky a zoohygieny
Sekce hygieny a technologie potravin
1. Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin
2. Ústav hygieny a technologie mléka
3. Ústav hygieny a technologie masa
Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví
1. Ústav biochemie a biofyziky
2. Ústav veřejného veterinářství, ochrany zvířat a welfare

2.4

Orgány FVHE VFU Brno

2.4.1 Orgány FVHE VFU Brno
Podle zákona o vysokých školách jsou samosprávnými orgány fakulty akademický senát
fakulty, děkan, vědecká rada fakulty a disciplinární komise. Dalším orgánem fakulty je
tajemník.
Vědecká rada FVHE VFU Brno
předseda:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
členové interní:
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
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členové externí:

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.
prof. MVDr. František Treml, CSc.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D.
doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D.
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
MVDr. Leoš Kroupa, Ph.D.
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
MVDr. Josef Velecký
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ŠVPS SR
prof. Ing. Jozef Golian, PhD., SPU Nitra
prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D., MENDELU
prof. MVDr. Dionýz Máté, PhD., UVLF Košice
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., UVLF Košice
prof. MVDr. Petr Turek, PhD., UVLF Košice
doc. MVDr. Katarína Beňová, PhD., UVLF Košice
doc. Ing. František Buňka, Ph.D., UTB Zlín
doc. MVDr. Eva Dudriková, PhD., UVLF Košice
doc. Ing. Šárka Nedomová, Ph.D., MENDELU
Ing. Vilém Koutník, CSc., SPŠCH Brno
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, Vláda ČR
Ing. Martin Klanica, SZPI
MVDr. Jaroslav Salava, KVS pro Jm kraj

Akademický senát FVHE VFU Brno
Předseda:
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Členové:

Akademičtí pracovníci
prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc.
prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
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Studenti
Mgr. Ing. Veronika Kováčová
Mgr. Tomáš Král
Tereza Papežová
Bc. Boris Sušovský
David Najt

doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Dominika Tartaľová – do 27. 10. 2015
doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Jan Karlík
doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Jana Kostohryzová
doc. RNDr. Oldřich Sychra, Ph.D.
Jana Křivdová
MVDr. Šárka Bursová, Ph.D.
Ondřej Šmíd
MVDr. Jan Chloupek, Ph.D.
MVDr. Vladimír Kopřiva, Ph.D.
MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
MVDr. Petra Vošmerová, Ph.D.
Ing. František Ježek, Ph.D.
Mgr. Michaela Petrášová
MVDr. Miroslav Macháček, Ph.D. – od 27. 10. 2015
Disciplinární komise FVHE VFU Brno
předsedkyně:
prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
členové:
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.
MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.
Mgr. Ing. Veronika Kováčová
Jana Křivdová
Bc. Boris Sušovský
Děkan FVHE VFU Brno
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
Proděkani FVHE VFU Brno
Děkana v souladu se zákonem o vysokých školách a v jím určeném rozsahu zastupují
proděkani:
- pro vzdělávání
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
- pro vědu, výkum a zahraniční vztahy doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
2.4.2 Zastoupení žen v akademických orgánech fakulty
K 31. 12. 2015 bylo v akademických orgánech FVHE celkem 29 žen, z toho v Akademickém
senátu FVHE 12 z celkového počtu 26 senátorů, tj. 46 %, ve Vědecké radě FVHE 13 žen
z celkového počtu 39 členů, tj. 33 % a v disciplinární komisi 4 ženy z celkového počtu 6 (6)
členů, tj. 67 %.
2.4.3 Další orgány FVHE VFU Brno
Podle zákona o vysokých školách je dalším orgánem FVHE VFU Brno tajemník.
Tajemník
Ing. Jiří Rotrekl
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2.4.4 Poradní orgány děkana FVHE VFU Brno
Děkan FVHE VFU Brno na základě čl. 14 odst. 4 Statutu FVHE VFU Brno zřídil v roce 2015 jako
své poradní orgány tyto komise:
Kolegium děkana
předseda:
Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
členové:
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Ing. Jiří Rotrekl
MVDr. Hana Štegnerová – od 1. 2. 2015
Mgr. Ing. Veronika Kováčová – od 1. 2. 2015
Tereza Kalinová – do 30. 6. 2015
Komise přednostů ústavů
předseda:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
členové:
prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
prof. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc.
prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. – od 19. 9. 2015 pověřena
vedením ústavu 2110
Komise pedagogická
předsedkyně:
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
členové:
prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc.
doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D.
doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.
Ing. Jana Sedláčková, Ph.D.
Tereza Kalinová – do 30. 6. 2015
Komise pro výběrová řízení
předseda:
doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
členové:
Doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
Doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D.
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.
Ekonomická komise FVHE – od 30. 3. 2015
předseda:
doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
členové:
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Jiří Pikula, Ph.D., Dipl. ECZM
prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
Ing. Jiří Rotrekl
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Studentská rada
předsedkyně:
Mgr. Ing. Veronika Kováčová
členové:
Tereza Papežová
Bc. Boris Sušovský
David Najt
Dominika Tartaľová
Jan Karlík
Jana Kostohryzová
Mgr. Tomáš Král
Jana Křivdová
Ondřej Šmíd

2.5

Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol

Rada vysokých škol
Delegáti vysoké školy:
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. – členka směnu RVŠ
Delegáti fakult:
doc. MVDr. Vladimíra Pištěková, Ph.D., členka směnu RVŠ, členka pracovní komise pro
vědeckou činnost a komise pro vnější vztahy a zahraniční styky
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D. – členka pracovní komise pro vzdělávací činnosti a komise pro
kvalitu vysokých škol a její hodnocení
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3

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost

FVHE naplňuje evropský trend pregraduální diferenciace ve veterinárním vzdělávání, který je
podporován také organizací sdružující evropské veterinární fakulty EAEVE (Evropskou
asociací zařízení pro veterinární vzdělávání). FVHE poskytuje vzdělání na nejvyšší úrovni
v oblasti veterinární medicíny, ale navíc se diferencuje do oblasti veterinárních aspektů
bezpečnosti a kvality potravin.
FVHE realizuje také bakalářský a navazující magisterský studijní program zaměřený
na bezpečnost a kvalitu potravin, který prohlubuje zaměření fakulty do oblasti technologie
a hygieny potravin živočišného i rostlinného původu, analýzy potravin, ekologických aspektů
ve výrobě, distribuci a prodeji potravin, na uplatňování právních předpisů, kontroly a dozoru
nad potravinami. Studijní program naplňuje obsah směrnice č. 64/433/EEC a směrnice č.
71/118/EEC týkající se požadovaného vzdělání pro veterinární asistenty zejména v oblasti
zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin. Od akademického roku 2012/2013 je na FVHE
otevřeno studium bakalářského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare,
v akademickém roce 2015/2016 se na FVHE otevírá studium navazujícího magisterského
studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare.

3.1

Akreditované studijní programy

3.1.1 Akreditované studijní programy v českém jazyce
FVHE VFU Brno v roce 2015 uskutečňovala studijní program (Veterinární hygiena a ekologie)
ze skupiny studijních programů Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky (viz tabulka
3.1a).
Tabulka 3.1a
Počet akreditovaných studijních programů v českém jazyce

P

K

Studijní programy
Mgr.
NaMgr.
P
K
P
K

1

1

1

Skupiny studijních programů
zeměděl.- les. a veter. vědy a nauky KKOV 41,43

Bc.

1

DSP

Celkem
Stud. prog.

1

1

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program, Mgr. =
magisterský studijní programu, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský studijní
program

Na FVHE VFU Brno je realizován akreditovaný studijní program Veterinární hygiena
a ekologie v českém jazyce v oborech:
- bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
- navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
- bakalářský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare
- navazující magisterský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare
- magisterský studijní program v oboru Veterinární hygiena a ekologie
- doktorský studijní program v oborech: Hygiena a technologie potravin, Výživa, dietetika
hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií, Veterinární ekologie, Veterinární biochemie,
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chemie a biofyzika, Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad, Veterinární
toxikologie a toxikologie potravin, Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno v roce 2015 získala prodloužení platnosti
akreditace navazujícího magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v
oboru Bezpečnost a kvalita potravin, a to do 31. 5. 2023. Současně FVHE v roce 2015 získala
rozšíření akreditace bakalářského a navazujícího magisterského programu Veterinární
hygiena a ekologie o studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
(prezenční forma), a to do 31. 12. 2019. Výuka nového studijního oboru bude realizována od
akademického roku 2016/17. Přehled akreditovaných studijních oborů v českém jazyce
s uvedením typu programu, formy studia, standardní délky trvání studia a doby platnosti
akreditace je uveden v tabulce 3.1b.
Tabulka 3.1b
Přehled akreditovaných studijních oborů v českém jazyce
Název studijního programu

Veterinární hygiena a
ekologie

Typ

Forma

Délka
trvání
(roky)

Bezpečnost a kvalita potravin

Bc.

P, K

3

1. 3. 2023

Ochrana zvířat a welfare

Bc.

P

3

31. 3. 2018

Zdravotní nezávadnost a kvalita
potravin v gastronomii

Bc.

P

3

31. 12. 2019

Bezpečnost a kvalita potravin

Na
Mgr.

P

2

31. 5. 2023

Ochrana zvířat a welfare

Na
Mgr.

P

2

31. 3. 2018

Zdravotní nezávadnost a kvalita
potravin v gastronomii

Na
Mgr.

P

2

31. 12. 2019

Veterinární hygiena a ekologie

Mgr.

P

6

31. 12. 2019

Veterinární biochemie, chemie a
biofyzika

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Choroby volně žijících zvířat a zvířat
zoologických zahrad

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Výživa, dietetika hospodářských
zvířat a hygiena vegetábilií

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Veterinární ekologie

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Veřejné veterinářství a ochrana
zvířat

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Veterinární toxikologie a
toxikologie potravin

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Hygiena a technologie potravin

DSP

P, K

4

31. 5. 2021

Obor

Platnost
akreditace

Vysvětlivky: Bc. = bakalářský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, Mgr. = (dlouhý)
magisterský studijní program, DSP = doktorský studijní program, P = forma prezenční, K = forma kombinovaná
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3.1.2 Akreditované studijní programy v anglickém jazyce
Výuka na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je rovněž zajišťována v anglickém jazyce.
Počet studijních programů a oborů na FVHE, akreditovaných v anglickém jazyce, je uveden
v tabulce 3.1c.
FVHE v roce 2015 pokračovala v uskutečňování akreditovaného magisterského
studijního programu v oboru Veterinary Hygiene and Ecology. V roce 2015 byla FVHE
prodloužena platnost akreditace navazujícího magisterského studijního programu Veterinary
Hygiene and Ecology v oboru Food Safety and Quality, a to do 31. 5. 2023.
Tabulka 3.1c
Počet akreditovaných studijních programů v cizím jazyce

P

K

Studijní programy
Mgr.
NaMgr.
P
K
P
K

1

1

1

Skupiny akreditovaných studijních
programů
zeměděl.- les. a veter. vědy a naukyKKOV 41,43

Bc.

1

DSP

Celkem
stud.prog

1

1

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program, Mgr. = magisterský studijní
programu, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský studijní program

Na FVHE VFU Brno je realizován akreditovaný studijní program Veterinární hygiena a
ekologie v anglickém jazyce v oborech:
- bakalářský studijní program v oboru Food Safety and Quality
- navazující magisterský studijní program v oboru Food Safety and Quality
- bakalářský studijní program v oboru Animal Protection and Welfare
- navazující magisterský studijní program v oboru Animal Protection and Welfare
- magisterský studijní program v oboru Veterinary Hygiene and Ecology
- doktorský studijní program v oborech: Food Hygiene and Processing Technology,
Diseases of Wild and Zoo Animals, Veterinary Ecology, Veterinary Toxicology and
Toxicology of Foodstuff, Veterinary Public Health and Animal Protection, Nutrition and
Dietetics of Farm Animal and Hygiene of Food of Plant Origin, Veterinary Biochemistry,
Chemistry and Biophysics.
Přehled akreditovaných studijních oborů v anglickém jazyce s uvedením typu programu,
formy studia, standardní délky trvání studia a doby platnosti akreditace je uveden v tabulce
3.1d.
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Tabulka 3.1d
Přehled akreditovaných studijních oborů v anglickém jazyce
Název studijního programu

Veterinary Hygiene and
Ecology

Obor

Typ

Forma

Délka
trvání
(roky)

Cizí
jazyk

Platnost
akreditace

Veterinary Hygiene and Ecology

Mgr.

P

6

angl.

31. 12. 2019

Food Safety and Quality

Bc.

P, K

3

angl.

1. 3. 2023

Food Safety and Quality

Na
Mgr.

P

2

angl.

31. 5. 2023

Animal Protection and Welfare

Bc.

P

3

angl.

31. 3. 2018

Animal Protection and Welfare

Na
Mgr.

P

2

angl.

31. 3. 2018

Diseases of Wild and ZOO
Animals

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Veterinary Ecology

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Veterinary Public Health and
Animal Protection

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Veterinary Toxicology and
Toxicology of Foodstuff

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Food Hygiene and Processing
Technology

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Nutrition and Dietetics of Farm
Animals and Hygiene of Plant
Origin

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Veterinary Biochemistry,
Chemistry and Biophysics

DSP

P, K

4

angl.

31. 5. 2021

Vysvětlivky: Bc. = bakalářský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, Mgr. = (dlouhý)
magisterský studijní program, DSP = doktorský studijní program, P = forma prezenční, K = forma kombinovaná, angl. =
angličtina

Na FVHE byl akreditován magisterský studijní program Veterinary Hygiene and Ecology se
studijním oborem Veterinary Hygiene and Ecology s výukou v angličtině v roce 2009,
v současné době je platnost akreditace k 31. 12. 2019. Výuka v oboru byla zahájena
v akademickém roce 2010/2011, v roce 2015 v tomto oboru studovaly 2 studentky. Tento
studijní program je obsahově totožný se studijním programem Veterinární hygiena a
ekologie, studovaným v češtině.
V roce 2010 získala fakulta akreditaci pro studijní obor Food Safety and Quality s výukou
v angličtině v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu, v roce 2014
(BSP), resp. 2015 (NaMSP) došlo k prodloužení akreditace do roku 2023. Tyto studijní obory
jsou totožné s oborem Bezpečnost a kvalita potravin studovaném v češtině v bakalářském a
navazujícím magisterském studijním programu. Výuka v anglickém jazyce bude zahájena na
základě zájmu zahraničních uchazečů.
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Doktorský studijní program Veterinary Hygiene and Ecology je akreditován v sedmi oborech,
platnost akreditace je do 31. 5. 2021.

3.2

Popis akreditovaných studijních programů

3.2.1 Bakalářské studijní programy
Fakulta veterinární hygieny a ekologie nabízí vzdělávání v bakalářském studijním programu
Veterinární hygiena a ekologie v oborech Bezpečnost a kvalita potravin a Ochrana zvířat a
welfare – tabulka 3.2a. Od akademického roku 2016/17 bude FHVE realizovat výuku v nově
akreditovaném bakalářském studijním programu v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita
potravin v gastronomii.
Tabulka 3.2a
Akreditace studijních oborů na fakultě – bakalářské
Studijní program
Kód
Kód
Akreditace
Studijní
studij.
studijního
od (datum
obor
progr.
(STUD
PROG)

Veterinární hygiena
a ekologie bakalářský, prezenční
a kombinovaná
forma
Veterinary Hygiene
and Ecology –
Bachelor´s
Veterinární hygiena
a ekologie bakalářský, prezenční
forma
Veterinary Hygiene
and Ecology –
Bachelor´s
Veterinární hygiena
a ekologie bakalářský, prezenční
forma

B4302

oboru
(KKOV)

první
akreditace)

Reakreditace
od (datum
poslední
reakreditace)

Délka
akreditace
(počet let)

Akreditace
do (datum)

Bezpečnost a
kvalita
potravin

4302T015

17. 7. 2001

23. 12. 2014

8 let

1. 3. 2023

Food Safety
and Quality

4302T015

13. 10. 2010

23. 12. 2014

8 let

1. 3. 2023

Ochrana
zvířat a
welfare

4302R020

29. 2. 2012

-

6 let

31. 3. 2018

4302R020

11. 7. 2014

-

4 roky

31. 3. 2018

4302R021

21. 12. 2015

-

4 roky

31. 12.
2019

Animal
Protection
and Welfare
Zdravotní
nezávadnost
a kvalita
potravin v
gastronomii

Bakalářský studijní program Bezpečnost a kvalita potravin byl akreditován v roce 2001,
akreditace byla prodloužena v roce 2005, 2009 a 2015. Forma studia je prezenční a
kombinovaná. Od roku 2010 je možné studovat tento obor také v anglickém jazyce.
Bakalářský studijní program Ochrana zvířat a welfare byl akreditován v roce 2012, forma
studia je prezenční. V roce 2014 došlo k rozšíření akreditace bakalářského studijního
programu Veterinary Hygiene and Ecology o obor Animal Protection and Welfare s výukou
v anglickém jazyce (s platností akreditace do 31. 3. 2018).
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Bakalářský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii byl
akreditován v roce 2015, forma studia je prezenční. Výuka bude realizovaná od
akademického roku 2016/17.
Bakalářské studijní programy obsahují vybrané teoretické poznatky a praktické zkušenosti a
jsou zaměřeny na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé
poznatky a metody, ale také připravuje studenty 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 i
rostlinného původu, dále pro oblast analýzy potravin zejména z hlediska parametrů
prokazujících úroveň jejich zdravotní nezávadnosti. Studenti jsou vzděláváni v oblasti hygieny
potravin a technologie produkce a zpracování potravin, v oblasti ekologických aspektů
výroby, distribuce a prodeje potravin a dále v oblasti řízení, ekonomiky a legislativy výroby,
distribuce a prodeje potravin.
Bakalářský studijní obor Ochrana zvířat a welfare zahrnuje výuku směřující k získání širokých
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.
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. Pro studium oboru Ochrana zvířat a welfare musí uchazeč úspěšně
absolvovat písemnou přijímací zkoušku z biologie. Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí
se dále zohledňují i aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné
práce atd.), týkající se problematiky vybraného oboru studia.
Schválený počet přijímaných studentů do prvního roku studia byl v roce 2015 stanoven na 80
pro prezenční formu a 50 pro kombinovanou formu studia v bakalářském studijním
programu Bezpečnost a kvalita potravin, pro obor Ochrana zvířat a welfare byl stanoven
počet 80 uchazečů. Do 1. ročníku nastoupilo v akademickém roce 2015/2016 87 studentů
v bakalářském programu Bezpečnost a kvalita potravin, z toho 66 v prezenční a 21
v kombinované formě studia, v oboru Ochrana zvířat a welfare nastoupilo 64 studentů.
Studenty bakalářského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je
studium zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.
Bakalářské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin a Ochrana zvířat a welfare je
tříleté. Studijní program obsahuje povinné a povinně volitelné předměty. Základními
formami výuky jsou přednášky, praktická cvičení, semináře, konzultace, výuka
v zemědělských a potravinářských podnicích a institucích, resp. v institucích zabývajících se
ochranou zvířat, individuální stáže a praxe studentů, samostatná odborná práce na ústavech
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a účelových zařízeních fakulty a univerzity a dále samostatné studium. Důraz je kladen
zejména na praktickou výuku směřující k získání praktických dovedností studenta.
Ve srovnání s minulým akademickým rokem došlo k navýšení množství multimediálních
studijních materiálů pro studenty. V některých předmětech jsou používány metody, které
kladou větší nároky na samostatnou práci studentů – např. řešení případových studií,
zpracování a prezentace určitého problému.
Studijní úspěšnost je kontrolována průběžně během semestru, ukončením semestru
zápočtem a ukončením studia předmětu zápočtem, nebo zkouškou. Bakalářské studijní
programy představují standardní úroveň náročnosti studia. Počet neúspěšných studentů
nepřesahuje běžnou míru pro studijní programy tohoto zaměření. Motivací pro zlepšování
studijních výsledků jsou, kromě jiného, prospěchová stipendia.
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 Ústřední knihovna se studovnou s možností zapůjčení
odborné literatury, počítačové literární databázové centrum k získávání odborných poznatků
ze světových databází z oboru veterinární medicíny, počítačové učebny s připojením na
internet. Pro sportovní aktivity studentů slouží tělocvična a tenisové kurty v areálu VFU Brno.
Absolventy studia bakalářského studijního programu se studenti stávají po vykonání státní
závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Státní závěrečná zkouška je
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin vykonána z předmětů Technologie a hygiena výroby,
distribuce a prodeje potravin, Legislativa, ekonomika, marketing, management, Prohlídka
jatečných zvířat a masa, Laboratorní analýza potravin a Ekologické aspekty výroby, distribuce
a prodeje potravin. Ve studijním oboru studenti skládají státní závěrečnou zkoušku
z předmětů Etologie, Welfare zvířat, Ochrana zvířat, Právní předpisy v ochraně zvířat a
Laboratorní vyšetřování vzorků. Absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání
státní závěrečné zkoušky a je udělen titul „bakalář“, ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem.
Od akademického roku 2004/2005 je absolventům vydáván i dvojjazyčný doklad
o absolvovaném studiu - Dodatek k diplomu. Slavnostně je studium zakončeno promocí.
U bakalářského studijního programu Bezpečnost a kvalita potravin se předpokládá uplatnění
absolventů v orgánech veterinární správy ve funkci veterinárního asistenta,
v potravinářském průmyslu na střední úrovni řídících pracovníků, v státních i soukromých
laboratořích pro analýzu potravin na úrovni laboratorních pracovníků, příp. řídících
laboratorních pracovníků střední úrovně a dále ve státní správě jako techničtí pracovníci
v oblasti kontroly výroby, distribuce a prodeje potravin a také v chovech zejména
potravinových zvířat.
Uplatnění absolventa bakalářského studijního programu Ochrana zvířat a welfare 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
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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.).
3.2.2 Navazující magisterské studijní programy
Fakulta veterinární hygieny a ekologie nabízí vzdělávání v navazujícím magisterském
studijním programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Bezpečnost a kvalita potravin a
od akademického roku 2015/2016 i studium v navazujícím magisterském studijním
programu Veterinární hygiena a ekologie v oboru Ochrana zvířat a welfare. Oba programy
jsou rovněž akreditovány pro výuku v anglickém jazyce. Forma studia je prezenční. Nově má
FVHE akreditovaný studijní obor Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii,
který bude realizován od akademického roku 2019/20.
Navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin byl
akreditován v roce 2001, akreditace byla prodloužena v roce 2006 do roku 2015, v roce 2015
byla akreditace oboru prodloužena do roku 2023. Od roku 2010 je obor akreditován rovněž
pro výuku v anglickém jazyce (Food Safety and Quality), v roce 2015 došlo k prodloužení
akreditace výuky v anglickém jazyce do roku 2023.
Navazující magisterský studijní program Ochrana zvířat a welfare byl akreditován v roce
2012, v roce 2014 byl akreditován pro studium v anglickém jazyce (Animal Protection and
Welfare). Studium v daném oboru bylo otevřeno v akademickém roce 2015/2016.
Navazující magisterský studijní program Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v
gastronomii byl akreditován v roce 2015, forma studia je prezenční. Výuka bude realizovaná
od akademického roku 2019/20.
Přehled akreditovaných navazujících magisterských studijních programů je uveden v tabulce
3.2b).
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Tabulka 3.2b
Akreditace studijních oborů na fakultě – navazující magisterské
Studijní program
Kód
Kód
Akreditace
Reakreditace
Studijní
studij.
studijního
od
(datum
od (datum
obor
progr.
(STUD
PROG)

Veterinární hygiena a
ekologie - navazující
magisterský
Veterinary Hygiene
and Ecology –
Continuing Master´s
Veterinární hygiena a
ekologie - navazující
N4302
magisterský
Veterinary Hygiene
and Ecology –
Continuing Master´s
Veterinární hygiena a
ekologie - navazující
magisterský

oboru
(KKOV)

první
akreditace)

poslední
reakreditace)

Délka
akreditace
(počet let)

Akreditace
do
(datum)

Bezpečnost a
kvalita
potravin

4302T015

17. 7. 2001

27. 2. 2015

8 let

31. 5. 2023

Food Safety
and Quality

4302T015

13. 10. 2010

27. 2. 2015

8 let

31. 5. 2023

4302T020

29. 2. 2012

-

6 let

31. 3. 2018

4302T020

11. 7. 2014

-

4 roky

31. 3. 2018

4302T021

21. 12. 2015

-

4 roky

31. 12.
2019

Ochrana
zvířat a
welfare
Animal
Protection
and Welfare
Zdravotní
nezávadnost
a kvalita
potravin v
gastronomii

Navazující magisterský studijní program 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 programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
je připravit odborníky na magisterské úrovni pro oblast hygieny a technologie potravin
živočišného i rostlinného původu, dále pro oblast analýzy potravin zejména z hlediska
parametrů prokazujících úroveň zdravotní nezávadnosti potravin, hygieny potravin a
technologie produkce a zpracování potravin, dále pro oblast ekologických aspektů výroby,
distribuce a prodeje potravin a dále pro oblast řízení, ekonomiky a legislativy výroby,
distribuce a prodeje potravin.
Studijní obor Ochrana zvířat a welfare 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, případně porážení
nebo utrácení. Studijní 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 znalostí, zkušeností a dovedností z oblasti patologické výživy zvířat, podmínek chovu
zvířat, poruch chování zvířat, podmínek veterinární péče o zvířata, obsahuje právní rozměr
výkonu společenského a státního dozoru nad ochranou zvířat proti týrání. Součástí oboru je
také analýza zdraví a nemoci zvířat směřující k laboratorní diagnostice v oblasti stresu,
bolesti, utrpení, poruch vnitřního prostředí a nemocí souvisejících s ochranou zvířat na
úrovni parazitární, bakteriologické, virologické, mykologické a další.
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Ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu Bezpečnost a kvalita potravin se
mohou přihlásit uchazeči, kteří mají ukončené bakalářské studium zaměřené do oblasti
bezpečnosti a kvality potravin a prokáží potřebnou způsobilost pro toto studium
odpovídajícími znalostmi z oblasti bezpečnosti a kvality potravin. Tyto znalosti jsou
ověřovány písemnou přijímací zkouškou. Ke studiu v navazujícím magisterském studijním
programu Ochrana zvířat a welfare se mohou přihlásit uchazeči, kteří mají ukončené
bakalářské studium zaměřené do oblasti ochrany zvířat a welfare a prokáží potřebnou
způsobilost pro toto studium odpovídajícími znalostmi z této oblasti. Tyto znalosti jsou
rovněž ověřovány písemnou přijímací zkouškou.
Schválený počet přijímaných studentů do prvního ročníku NaMSP v oboru Bezpečnost a
kvalita potravin byl v roce 2015 stanoven na 60, do 1. ročníku nastoupilo 33 studentů.
Studenty navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.
Schválený počet přijímaných studentů do prvního ročníku NaMSP v oboru Ochrana zvířat a
welfare byl v roce 2015 stanoven na 60, do 1. ročníku nastoupilo 24 studentů. Studenty
navazujícího magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu.
Navazující magisterské studium v oboru Bezpečnost a kvalita potravin je dvouleté. Soubor
předmětů pro tento studijní program zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné
předměty. Pro tyto předměty jsou standardně používány základní formy výuky, jako jsou
přednášky, praktická cvičení, semináře a konzultace. Praktická výuka studijního oboru
Bezpečnost a kvalita potravin je mimo univerzitní pracoviště zajišťována také v
potravinářských podnicích a institucích a studenti absolvují předepsanou praxi. V rámci
realizace diplomových prací pracují samostatně na ústavech, případně na jiných pracovištích
univerzity. Důraz je kladen na rozvoj teoretických znalostí, vedoucích 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. Studenti navazujícího
magisterského studia patří při porovnání studijních výsledků s ostatními studijními programy
na fakultě k nejúspěšnějším. Podle pravidel stanovených Stipendijním řádem mohou
studenti získat prospěchové stipendium.
Navazující magisterské studium v oboru Ochrana zvířat a welfare je dvouleté. Soubor
předmětů pro tento studijní program zahrnuje povinné, povinně volitelné a volitelné
předměty. Pro tyto předměty jsou standardně používány základní formy výuky, jako jsou
přednášky, praktická cvičení, semináře a konzultace. Praktická výuka je mimo extramurálně
zajišťována také u orgánů státní správy v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů,
u orgánů zajištujících ochranu ohrožených druhů živočichů, v laboratořích státních
veterinárních ústavů a laboratořích institucí a soukromých podniků. Důraz je kladen na
rozvoj teoretických znalostí, vedoucích 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.
Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a
kvalita potravin se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je
obhajoba diplomové práce. Státní závěrečná zkouška je vykonána z předmětů Ekologie
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v potravinářství, Legislativa a kontrola potravin, Hygiena a technologie potravin rostlinného
původu, Technologie a hygiena masa a masných výrobků, Technologie a hygiena mléka a
mléčných výrobků a Analýza potravin. Těmto absolventům je vydán diplom s vysvědčením
o vykonání státní závěrečné zkoušky, udělen titul „magistr“, ve zkratce „Mgr.“ uváděné před
jménem a vydán i dvojjazyčný doklad o absolvovaném studiu - Dodatek k diplomu.
Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Absolventy studia navazujícího magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a
welfare se studenti stávají po vykonání státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba
diplomové práce. Státní závěrečná zkouška je vykonána z předmětů Ochrana a welfare
přežvýkavců, prasat, koní a drůbeže, Ochrana a welfare psů, koček a dalších zájmových
zvířat, Státní správa v ochraně zvířat, Laboratorní diagnostika v ochraně zvířat a z jednoho
povinně volitelného předmětu Ochrana a welfare pokusných zvířat, ochrana a welfare zvěře
a volně žijících zvířat nebo Ochrana a welfare ryb a vodních živočichů. Těmto absolventům je
vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní závěrečné zkoušky, udělen titul „magistr“, ve
zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem a vydán i dvojjazyčný doklad o absolvovaném studiu Dodatek k diplomu. Slavnostně je studium zakončeno promocí.
Absolventi navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita
potravin jsou odborníci s vyšší úrovní poznatků a dovedností v oblasti potravin a uplatní se
jako samostatně pracující odborníci v laboratorní diagnostice při vyšetřování potravin a
v dozoru nad výrobou, distribucí a prodejem potravin rostlinného původu a při prodeji
potravin živočišného původu tam, kde nedochází k jejich úpravě. Vzhledem k obsahu
studijního plánu se předpokládá uplatnění v inspekčních orgánech zemědělské a
potravinářské inspekce, inspekčních orgánech ochrany životního prostředí, v orgánech
obchodní inspekce, v potravinářském průmyslu, v krmivářském průmyslu nebo ve
výzkumných ústavech. Praxe ukazuje, že studium v uvedeném oboru připravuje absolventy
velmi dobře pro působení v rámci dozoru nad potravinami a dále umožňuje jejich realizaci
v potravinářském průmyslu, ve státních i soukromých laboratořích pro analýzu potravin a při
dalších činnostech spojených s potravinářstvím. V souvislosti s důrazem kladeným v právních
předpisech i praxi na bezpečnost potravin, lze předpokládat zájem o absolventy
bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a
kvalita potravin i do budoucna.
Uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia v oboru Ochrana zvířat a welfare se
předpokládá u orgánů veterinární správy v dozoru nad ochranou zvířat proti týrání při řešení
nejsložitější problematiky ochrany zvířat, při řízení laboratoří zaměřených na rozbory
biologických tekutin a tkání a dalších biologických materiálů, v řízení orgánů státní správy
v ochraně volně žijících zvířat a chráněných živočichů, v expertní činnosti u orgánů
zajišťujících ochranu ohrožených druhů živočichů v rámci mezinárodních úmluv (např. CITES)
a předpisů, u institucí a podniků při řízení pokusů na zvířatech, v zoologických zahradách
v řízení ochrany, pohody a chovu zvířat, v řízení institucí zabývajících se ochranou
opuštěných a handicapovaných zvířat, při expertní činnosti u orgánů státní a veřejné správy a
orgánů využívajících zvířata a nebo přicházejících do styku se zvířaty při své činnosti, u obcí,
měst a městských částí při řízení problematiky ochrany zvířat proti týrání, 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
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zvířata, pří řízení a při expertní činnosti v organizacích zabývajících se hippoterapií,
canisterapií a nebo jinými formami animoterapií, při řízení nadací a organizací zabývajících se
ochranou zvířat, ve vedení a při expertní činnosti u soukromých institucí zabývajících se
poradenstvím v oblasti etologie, poruch chování zvířat, welfare a ochranou zvířat, dále
v řízení výzkumných laboratoří a při řízení výzkumných organizací a institucí zabývajících se
ochranou zvířat, welfare a etologií zvířat, na univerzitách při řízení a garantování výuky a
výzkumu zaměřeném na výzkum volně žijících zvířat, hospodářských zvířat nebo zvířat
zájmových chovů, v řízení problematiky mediální komunikace týkající se problematiky
zacházení se zvířaty, pohody a ochrany zvířat a v médiích, a dále jako experti
v mezinárodních institucích řešících a zabývajících se ochranou, pohodou, chováním a
chovem zvířat. Obor zatím nemá absolventy.
Ubytovací možnosti na vysokoškolských kolejích jsou stejné také pro studenty navazujícího
magisterského programu a rovněž dále mají možnost stravování. Studenti mohou využívat
knihovnu se studovnou, která je součástí areálu univerzity. K dispozici jsou dále počítačové
učebny s připojením na internet a tělocvična.
3.2.3 Magisterský studijní program
Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie je uskutečňován magisterský studijní program
Veterinární hygiena a ekologie v oboru Veterinární hygiena a ekologie.
Magisterský studijní program byl akreditován v roce 2001, reakreditace proběhla v roce 2011
s platností do 31. 12. 2019. V roce 2009 byl akreditován studijní obor Veterinární hygiena a
ekologie s výukou v anglickém jazyce (obor Veterinary Hygiene and Ecology) se stejnou
dobou platnosti. Výuka byla zahájena v akademickém roce 2010/2011.
Forma studia v magisterském studijním programu je prezenční. Přehled akreditovaných
magisterských studijních programů realizovaných na FVHE je uveden v tabulce 3.2c.
Tabulka 3.2c
Akreditace studijních oborů na fakultě – magisterský
Studijní program
Kód
Kód
Akreditace Re/akreditace Délka
Studijní obor
studij.
progr.
(STUD
PROG)

Veterinární hygiena a
ekologie - magisterský M4302
Veterinary Hygiene and
Ecology – Master´s

Akreditace
studijního od (datum od (datum
akreditace do (datum)
oboru
první
poslední
(počet let)
(KKOV)
akreditace) re/akreditace)

Veterinární hygiena
4302T009
a ekologie
Veterinary Hygiene
4302T009
and Ecology

13.12.2001

13. 12. 2011

8 roků

31.12.2019

17. 2. 2009

13. 12. 2011

8 roků

31.12.2019

Magisterský studijní program 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 v oboru Veterinární hygieny 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
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prokazuje zejména výsledky studia na střední škole a výsledky přijímací zkoušky. Přijímací
zkoušky jsou písemné, a to z biologie a chemie.
Schválený počet přijímaných studentů do prvního ročníku byl pro magisterský studijní
program v roce 2015 stanoven na 170, do 1. ročníku pak nastoupilo 129 studentů. Studenty
magisterského studia se uchazeči stávají dnem zápisu ke studiu. Slavnostně je studium
zahájeno slibem studenta při imatrikulaci.
Studijní program obsahuje povinné, povinně volitelné a volitelné předměty. Základní formy
výuky jsou stejně jako u ostatních studijních programů přednášky, praktická cvičení,
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. V řadě disciplín je realizováno
projektové a problémové studium, jako důležitý výukový koncept. V minulých letech vznikla
řada nových multimediálních pomůcek, zejména ve spojení s řešením projektů, cílených na
podporu a rozvoj výuky. Vynikající studenti mají možnost získat prospěchové stipendium.
Magisterský studijní program Veterinární hygiena a ekologie v oboru Veterinární hygiena a
ekologie je z hlediska studijního velmi náročný. Obecným problémem při studiu veterinární
medicíny je nezvládnutí zátěže studia a s určitou neúspěšností je potřeba počítat i do
budoucna. Počet neúspěšných studentů se však postupně mírně snižuje.
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
Ústřední knihovna se studovnou pro studenty s možností zapůjčení odborné literatury,
počítačové literární databázové centrum k získávání poznatků z oboru veterinární medicíny a
počítačové učebny s připojením na internet s možností získávání dalších poznatků. Studenti
mohou využít nabídky sportovních aktivit v tělocvičně VFU Brno.
Absolventy studia magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena
a ekologie se studenti stávají po vykonání státní rigorózní zkoušky, skládající se z dílčích
rigorózních zkoušek: Hygiena a technologie masa a masných výrobků, Hygiena a technologie
mléka a mléčných výrobků, Veterinární ochrana veřejného zdraví, Infekční choroby zvířat a
legislativa, Choroby přežvýkavců a prasat. Student může zpracovat a obhájit v rámci rigorózní
zkoušky rigorózní práci. Absolventům je vydán diplom s vysvědčením o vykonání státní
rigorózní zkoušky a je udělen titul „doktor veterinární medicíny“ ve zkratce MVDr., uváděné
před jménem. Od akademického roku 2004/2005 je absolventům vydáván i dvojjazyčný
doklad o absolvovaném studiu - Dodatek k diplomu. Slavnostně je studium zakončeno
doktorským slibem při promoci.
Absolventi magisterského studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie
získávají kvalifikaci veterinárního lékaře s diferenciací do oblasti veterinární ochrany
veřejného zdraví a se zaměřením zejména na bezpečnost a kvalitu potravin, zdravotní
a hygienickou nezávadnost potravin a surovin živočišného původu, veterinární ekologii
a infekční choroby a epizootologii vztahující se k potravinám a surovinám živočišného
původu. Náplň studia splňuje kvalifikační požadavky na funkci úředního veterinárního lékaře
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004.
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V současné době absolventi magisterského studijního programu Veterinární hygiena
a ekologie nachází uplatnění zejména v krajských veterinárních správách a Státní veterinární
správě ČR, státních veterinárních ústavech, asanačních ústavech. Jejich vzdělání je
předpokladem i pro zařazení v dalších dozorových orgánech, jako je např. Státní zemědělská
a potravinářská inspekce, ve státních i soukromých potravinářských laboratořích,
potravinářských podnicích a provozech, farmaceutických firmách, ve výzkumných ústavech,
na univerzitách a středních školách.
V uplynulých letech fakulta zaznamenala zvýšení poptávky po absolventech studijního
programu Veterinární hygiena a ekologie, i když poptávka po absolventech je v rámci celé
České republiky nerovnoměrně rozložena, ojediněle jsou nabídky míst i v Praze a v Brně.
Novým prvkem v uplatňování absolventů magisterského studijního programu Veterinární
hygiena a ekologie je možnost jejich uplatnění v zemích EU. Toto uplatnění zprostředkovávají
zejména profesionální zahraniční společnosti zaměřené právě na veterinární lékaře
s diferenciací do oblasti bezpečnosti potravin. Uplatnění našlo přímo ve veterinárním
hygienickém dozoru několik absolventů ve Velké Británii. Poptávka po těchto absolventech
je však vyšší, a to nejen ve Velké Británii. Fakulta veterinární hygieny a ekologie proto svým
absolventům zprostředkovává bližší kontakt s těmito možnostmi uplatnění.
3.2.4 Doktorské studijní programy
Na FVHE se uskutečňuje také studium v doktorském studijním programu Veterinární hygiena
a ekologie v sedmi studijních oborech v jazyce českém a sedmi studijních oborech v jazyce
anglickém (tab. 3.2d).
Jedná se o následující obory:
- v českém jazyce:
 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
 Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
- v anglickém jazyce:
 Food Hygiene and Processing Technology
- Diseases of Wild and ZOO Animals
- Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff
- Veterinary Ecology
- Veterinary Public Health and Animal Protection
- Nutrition and Dietetics of Farm Animal and Hygiene of Food of Plant Origin
- Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics
K doktorskému studiu studijního programu Veterinární hygiena a ekologie v příslušných
oborech se přijímají uchazeči, kteří mají ukončeno studium v magisterském studijním
programu a prokáží potřebnou způsobilost pro studium. Potřebnou způsobilost ke studiu
uchazeči prokazují zejména přijímací zkouškou, kterou představuje pohovor, v němž uchazeč
před přijímací komisí prokazuje odborné schopnosti a předpoklady pro vědecké bádání a
samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Studentem doktorského studia se
uchazeč stává dnem zápisu ke studiu. Studenti mají možnost studovat ve dvou formách
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studia, v prezenční a v kombinované formě. Během studia pobírají studenti prezenční formy
doktorské stipendium. Standardní doba studia je 4 roky.
Studijní program obsahuje 6 studijních předmětů. Studijní úspěšnost studenta je
kontrolována průběžně během semestru a ukončením studijního předmětu zkouškou.
Studijní program obsahuje 5 zkoušek a obhajobu disertační práce s původními uveřejněnými
výsledky nebo s původními výsledky přijatými k uveřejnění.

Tabulka 3.2d Akreditace studijních oborů na fakultě – doktorský
Studijní
Kód
Kód
Rok
Poslední
Studijní obor
program

studij.
progr.
(STUD
PROG)

Veterinární
hygiena a
ekologie doktorský

P4302

Veterinary
Hygiene
and Ecology
- Doctoral

studijního zřízení akreditace
oboru
oboru od
(KKOV)
(datum)

Hygiena a technologie potravin
Výživa, dietetika
hospodářských zvířat a hygiena
vegetábilií
Veterinární ekologie (původně
Ekologie, ekotoxikologie a
radiobiologie)
Veterinární biochemie, chemie
a biofyzika (původně
Veterinární chemie, biochemie
a biofyzika)
Choroby volně žijících zvířat a
zvířat zoologických zahrad
Veterinární toxikologie a
toxikologie potravin
(původně Veterinární
farmakologie a toxikologie)
Veřejné veterinářství a ochrana
zvířat (původně Veřejné a
soudní veterinářství,
informatika a ekonomika)
Food Hygiene and Processing
Technology
Diseases of Wild and ZOO
Animals
Veterinary Toxicology and
Toxicology of Foodstuff
Veterinary Ecology
Veterinary Public Health and
Animal Protection
Nutrition and Dietetics of Farm
Animal and Hygiene of Food of
Plant Origin
Veterinary Biohemistry,
Chemistry and Biophysics

Délka
akreditace
(počet let)

Akreditace
do
(datum)

4302V003

1991

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V011

1991

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V019

1990

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V018

1993

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4301V007

1990

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V016

1990

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4301V024

1990

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V017

2005

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4301V007

2007

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V016

2007

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V019

2007

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4301V024

2007

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V011

2009

1. 11. 2009

8 let

31. 5. 2021

4302V018

2009

1. 11. 2009

4 roky

31. 5. 2021
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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.
Studium je zakončováno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce.
Absolventům tohoto studia je vydán diplom a vysvědčení o vykonání státní doktorské
zkoušky a obhajobě disertační práce a udělen titul „doktor“ ve zkratce Ph.D. a vydán i
dvojjazyčný doklad o absolvovaném studiu - Dodatek k diplomu. Absolventi doktorského
studia získávají kvalifikaci pro samostatné vědecké bádání a pro samostatnou tvůrčí činnost
v oblasti výzkumu nebo vývoje.
V roce 2015 bylo do tohoto studijního programu přijato 17 a nastoupilo 15 studentů,
studovalo jej 84 studentů (z toho 5 studentů déle jak 4 roky), studium neúspěšně ukončilo
8 studentů, a úspěšně absolvovalo 21 studentů + 4 krátkodobé pobyty
Absolventi prezenční formy DSP studia přecházejí především na uvolněná místa
akademických pracovníků fakulty nebo se uplatňují jako pracovníci vědy a výzkumu
v příbuzných institucích.
Do oborů uskutečňovaných v anglickém jazyce se v roce 2015 nepřihlásil žádný uchazeč.
3.2.5 Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje v rámci odborných kurzů orientovaných na výkon
povolání nebo zájmově. Toto vzdělávání zahrnuje např. atestační vzdělávání, kvalifikační
kurzy, tematické kurzy, nabídkové kurzy a semináře. Fakulta veterinární hygieny a ekologie
se podílela na zabezpečování celoživotního vzdělávání svými učiteli prostřednictvím Institutu
celoživotního vzdělávání a informatiky Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
V roce 2015 fakulta pokračovala v realizaci studijního programu celoživotního vzdělávání
v rámci tzv. Univerzity třetího věku v oboru Člověk a zdravé potraviny I. Studijní program byl
projednán v Akademickém senátu fakulty a schválen Vědeckou radou fakulty. Je realizován
od roku 2001 formou dvouletého studia (čtyři semestry). Výuka je vedena formou přednášek
zpravidla ve čtrnáctidenních intervalech, v rozsahu 2 hodin. O studium oboru Člověk a zdravé
potraviny je tradičně velký zájem. V roce 2015 byl zahájen návazný dvouletý cyklus
přednášek (2015-2017).
Podmínkou úspěšného absolvování Univerzity třetího věku je 75% účast na přednáškách.
Studium absolventi slavnostně uzavírají promočním aktem.
Tabulka 3.2e
Celoživotní vzdělávání – počet studijních programů
Studijní program
Kód
Studijní obor
KKOV
Univerzita 3. věku VFU

Člověk a zdravé potraviny I

23

Kód JKOV Univerzita
věku
1

3. Celkem
1

3.2.6 Inovace studijních programů
V roce 2015 proběhla úprava studijních plánů pro magisterský studijní program Veterinární
hygiena a ekologie, významné změny probíhají ve studijních plánech bakalářského a
navazujícího magisterského studijního programu v oborech Bezpečnost a kvalita potravin a
Ochrana zvířat a welfare.

3.3

Hodnocení nabídky studijních oborů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce

Absolventi Fakulty veterinární hygieny a ekologie nacházejí uplatnění zejména ve státní
správě ve veterinárním a potravinářském dozoru nad bezpečností a kvalitou potravin a dále
v potravinářských podnicích. Někteří absolventi pracují jako soukromí veterinární lékaři.
Absolventi bakalářského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare přecházejí ke
studiu v navazujícím magisterském studijním programu v podobné oblasti.
Zařazení absolventů bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
na trhu práce nelze vyhodnotit vzhledem k tomu, že téměř všichni absolventi pokračují
studiem v navazujícím magisterském studijním programu v témže nebo podobném oboru.
Absolventi navazujícího magisterského programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin svoje
uplatnění nacházejí zejména v potravinářských provozech, ale také v laboratorní diagnostice
a dozorových orgánech. S ohledem na to, jaký význam je v současnosti a jistě bude
v budoucnosti přikládán bezpečnosti potravin ve všech jejích aspektech, lze předpokládat, že
uplatnění také v orgánech státního dozoru nad potravinami bude ještě širší. Absolventi
navazujícího magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare ukončí své
studium v akademickém roce 2016/17.

3.4

Akreditované studijní programy popsané metodikou výstupů z učení v souladu
s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání

Fakulta veterinární hygieny a ekologie se aktivně zapojila do pilotní implementace národního
projektu Q-RAM, jejíž součástí bylo popsání bakalářského, navazujícího magisterského,
dlouhých magisterských a doktorských studijních programů metodikou výstupů z učení
v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání.

3.5

Kreditní systém studia, dodatek k diplomu

3.5.1 Kreditní systém
V roce 2015 FVHE VFU Brno uskutečňovala ECTS (European Credit Transfer System)
pro bakalářský, navazující magisterský a magisterský studijní program. Na Fakultě veterinární
hygieny a ekologie byl kreditní systém zaveden v akademickém roce 2004/2005 pro 1. ročník
a od roku 2011 v tomto systému studují studenti ve všech rocích studia a ve všech studijních
programech. V doktorských studijních programech na FVHE VFU Brno byl kreditní systém
realizován od října roku 2007 v návaznosti na nový celouniverzitní studijní a zkušební řád
kreditního studia DSP, od roku 2011 tak je realizován pro všechny roky studia DSP.
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3.5.2 Dodatek k diplomu
Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) byl poprvé absolventům vydáván v akademickém
roce 2004/2005. Doplněk k diplomu tak byl v roce 2015 vydáván již jedenáctým rokem všem
absolventům Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V červnu 2009 získala Veterinární
a farmaceutická univerzita Brno prestižní certifikát Evropské komise – Diploma Supplement
Label na období 2009–2013, který dokládá splnění nadnárodních podmínek na VFU Brno pro
vydávání tohoto dodatku. V prosinci 2013 obdržela univerzita rozhodnutí o obnovení
certifikátu DS Label pro období 2014 – 2016.

3.6

Další vzdělávací aktivity

FVHE realizovala v roce 2015 mimo uskutečňování akreditovaných studijních programů také
další vzdělávací aktivity, zejména mezinárodní letní školu, výuku pro zahraniční studenty
v rámci jejich mobilit a dále vzdělávací semináře, kurzy a konference.
Fakulta veterinární hygieny a ekologie pořádala 5. Letní školu hygieny potravin s účastí 16
studentů z deseti zemí a výměnný pobyt pro studenty z Fakulty veterinárního lékařství
v německém Lipsku. Z Lipska přijelo na studijní pobyt 7 studentů, z naší fakulty se studijního
pobytu v Lipsku účastnilo 7 vyslaných studentů.
Fakulta uskutečňovala také vzdělávací aktivity pro studenty fakulty a studenty přicházející
ze zahraničních fakult zejména formou přednášek odborníků z praxe v rámci výuky řady
předmětů včetně odborných exkurzí.
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4

Studenti

4.1 Studenti v akreditovaných studijních programech
V roce 2015 bylo ke studiu na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno (včetně výuky
v angličtině) zapsáno 1030 studentů. Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních
programech pro skupinu oborů Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky je uveden
v tabulce 4.1a.
V roce 2015 bylo nejvíce studentů zapsáno v magisterském studijním programu (456
studentů) a dále v prezenční formě bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a
ekologie v oborech Bezpečnost a kvalita potravin a Ochrana zvířat a welfare (341 studentů).
Počty studentů v akreditovaných studijních programech podle studijních programů jsou
uvedeny v tabulce 4.1b.
Tabulka 4.1a
Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech FVHE VFU Brno
k 31. 12. 2015 (včetně výuky v angličtině)
Skupiny studijních programů

Studenti ve studijním programu
Mgr.
NaMgr.
DSP
K
P
K
P
K
P
K

Bc.
P

Celkem
studentů

zeměděl.- les. a veter. vědy a nauky KKOV 41, 43

341

50

456

99

54

30

1 030

Celkem FVHE

341

50

456

99

54

30

1 030

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program,
Mgr. = magisterský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský
studijní program

Tabulka 4.1b
Přehled počtu studentů v akreditovaných studijních programech FVHE VFU Brno k 31. 12.
2015 (včetně výuky v angličtině)
Studenti ve studijním programu
VFU Brno

FVHE – celkem
FVHE výuka v češtině

Bc.

Mgr.

P

K

P

341

50

456

341

50

452

Z toho FVHE výuka v angličtině

NaMgr.
K

P

K

Celkem
studentů

DSP
P

K

99

54

30

99

54

30

1030

2
2

krátkodobé stud. pobyty

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program,
Mgr. = magisterský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský
studijní program

26

Další tabulky 4.1c až 4.1e uvádějí počty českých a zahraničních studentů v jednotlivých
studijních oborech studijního programu Veterinární hygiena a ekologie.
Tabulka 4.1c
Počty studentů (bez zahraničních studentů)
Kód studij. Studijní obor
Studijní program

Kód studijního Bak.
oboru (KKOV)*

prog.
(STUD*
PROG)

B4302

N4302
M4302

Bezpečnost a kvalita potravin
– prezenční forma
Bezpečnost a kvalita potravin
– kombinovaná forma
Ochrana zvířat a welfare
Bezpečnost a kvalita potravin
Ochrana zvířat a welfare
Veterinární hygiena a
ekologie
Hygiena a technologie
potravin
Výživa, dietetika
hospodářských zvířat a
hygiena vegetábilií
Veterinární ekologie

Veterinární
hygiena a ekologie

Dokt.

Celk.

4302R015

135

135

4302R015

48

48

4302R020
4302T015
4302T020

165

4302T009

73
24

165
73
24

420

420

4302V003

17
(12+5)*

17

4302V011

7
(1+6) *

7

4302V019

Veterinární biochemie,
4302V018
chemie a biofyzika
Choroby volně žijících zvířat a
4301V007
zvířat zoologických zahrad
Veterinární toxikologie a
4302V016
toxikologie potravin

Veřejné veterinářství a
P4302
4301V024
ochrana zvířat
doktorský
Food Hygiene and Processing
4302V017
Technology
Diseases of Wild and ZOO
4301V007
Animals
Veterinary Toxicology and
4302V016
Toxicology of Foodstuff
Veterinary Ecology
4302V019
Veterinary Public Health and
4301V024
Animal Protection
Nutrition and Dietetics of
Farm Animal and Hygiene of 4302V011
Food of Plant Origin
Veterinary Biochemistry,
4302V018
Chemistry and Biophysics
* (počet studentů ve formě prezenční + počet studentů ve formě kombinované)
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Mag.

9
(7+2)*
3
(2+1) *
13
(10+3) *
9
(5+4) *

9
3
13
9

7
(4+3) *

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabulka 4.1d
Počty studentů (jen zahraničních studentů, včetně výuky v angličtině)
Kód studij. Studijní obor
Kód studijního Bak.
Studijní program
prog.
(STUD*
PROG)

B4302

N4302
M4302

Bezpečnost a kvalita potravin –
prezenční forma
Bezpečnost a kvalita potravin –
kombinovaná forma
Ochrana zvířat a welfare
Bezpečnost a kvalita potravin
Ochrana zvířat a welfare
Veterinární hygiena a ekologie

Dokt.

Celk.

4302R015

24

24

4302R015

2

2

4302R020
4302T015
4302R020

17

4302T009

17
2
0

2
0
32 +
4 ASP

36

Hygiena a technologie potravin 4302V003

7
(5+2)*

7

Výživa, dietetika
hospodářských zvířat a hygiena 4302V011
vegetábilií

0

0

4302V019

5
(4+1)*

5

4302V018

0

0

4301V007

6
(4+2)*

6

4302V016

0

0

4301V024

1
(0+1)*

1

4302V017

0

0

4301V007

0

0

4302V016

0

0

4302V019

0

0

0

0

0

0

0

0

Veterinární ekologie

Veterinární
hygiena a ekologie

Mag.

oboru (KKOV)*

Veterinární biochemie, chemie
a biofyzika
Choroby volně žijících zvířat a
zvířat zoologických zahrad
Veterinární toxikologie a
toxikologie potravin
Veřejné veterinářství a ochrana
zvířat
P4302
doktorský Food Hygiene and Processing
Technology
Diseases of Wild and ZOO
Animals
Veterinary Toxicology and
Toxicology of Foodstuff
Veterinary Ecology

Veterinary Public Health and
4301V024
Animal Protection
Nutrition and Dietetics of Farm
Animal and Hygiene of Food of 4302V011
Plant Origin
Veterinary Biochemistry,
4302V018
Chemistry and Biophysics
* (počet studentů ve formě prezenční + počet studentů ve formě kombinované)
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Tabulka 4.1e
Počty studentů (všech včetně zahraničních studentů a výuky v angličtině)
Studijní program

Veterinární
hygiena a ekologie

Kód
studij.
prog.
(STUD*
PROG)
B4302
B4302

B4302
N4302
N4302
M4302
P4302
doktorský

*

Studijní obor

Kód
studijního
oboru
(KKOV)*

Bak.

Bezpečnost a kvalita
potravin – prezenční forma
Bezpečnost a kvalita
potravin – kombinovaná
forma
Ochrana zvířat a welfare
Bezpečnost a kvalita
potravin
Ochrana zvířat a welfare
Veterinární hygiena a
ekologie

4302R015

159

159

4302R015

50

50

4302R020
4302T015

182

Hygiena a technologie
potravin
Výživa, dietetika
hospodářských zvířat a
hygiena vegetábilií
Veterinární ekologie

4302V003

4302T020
4302T009

4302V011

4302V019

Veterinární biochemie,
4302V018
chemie a biofyzika
Choroby volně žijících zvířat a
4301V007
zvířat zoologických zahrad
Veterinární toxikologie a
4302V016
toxikologie potravin
Veřejné veterinářství a
4301V024
ochrana zvířat
Food Hygiene and Processing
4302V017
Technology
Diseases of Wild and ZOO
4301V007
Animals
Veterinary Toxicology and
4302V016
Toxicology of Foodstuff
Veterinary Ecology
4302V019
Veterinary Public Health and
4301V024
Animal Protection
Nutrition and Dietetics of
4302V011
Farm Animal and Hygiene of
Food of Plant Origin
Veterinary Biochemistry,
4302V018
Chemistry and Biophysics
(počet studentů ve formě prezenční + počet studentů ve formě kombinované)
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Mag.

Dokt.

Celk.

182
75

75
24
452 +
4 ASP

24
456
24
(17+7)*
7
(1+6) *

24

14
(11+3)*
3
(2+1) *
19
(14+5)*
9
(5+4) *
8
(4+4) *
0

14

0

0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0

7

3
19
9
8
0

4. 2 Studenti – samoplátci
Na FVHE VFU Brno v roce 2015 studovaly celkem 2 samoplátkyně, obě v prezenční formě
magisterského programu Veterinární hygiena a ekologie s výukou v anglickém jazyce
(tabulka 4.2).
Tabulka 4.2
Přehled počtu studentů - samoplátců v akreditovaných studijních programech FVHE VFU
Brno k 31. 12. 2015
Studenti – samoplátci ve studijním programu

Skupiny studijních programů

Bc.
P

Mgr.
K

zeměděl.- les. a veter. vědy a nauky KKOV 41, 43

P

NaMgr.
K

P

K

Celkem

DSP
P

studentů
K

2

2

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program, Mgr. = magisterský
studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský studijní program

4.3

Studenti ve věku nad 30 let

Celkový počet studentů nad 30 let, kteří v roce 2015 studovali na FVHE VFU Brno, je nízký.
V bakalářském studijním programu FVHE je to 14 studentů (všichni v kombinované formě
studia), v magisterském studijním programu studuje na FVHE 6 studentů a v navazujícím
magisterském programu na FVHE nestudují žádní studenti starší třiceti let. Nejvyšší počet
studentů ve věku nad 30 let studuje doktorské studijní programy, tedy 33, z toho 13
v prezenční a 20 v kombinované formě studia (viz tabulka 4.3).
Tabulka 4.3
Přehled počtu studentů ve věku nad 30 let v akreditovaných studijních programech FVHE
VFU Brno k 31. 12. 2015 (včetně výuky v angličtině)
Skupiny studijních programů

Studenti – ve věku nad 30 let ve studijním programu
Bc.

Mgr.

NaMgr.
P
K

DSP

Celkem
studentů

P
K
P
K
P
K
zeměděl.- les. a veter. vědy a nauky -KKOV
0
14
6
0
13
20
53
41, 43
Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program,
Mgr. = magisterský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský
studijní program

4.4

Neúspěšní studenti

V roce 2015 neúspěšně ukončilo studium a nepokračovalo ve studiu na žádné fakultě nebo
jiné vysoké škole 157 studentů FVHE VFU Brno. Počty neúspěšných studentů pro skupinu
oborů Zemědělské, lesnické a veterinární vědy a nauky jsou uvedeny v tabulce 4.4.
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Tabulka 4. 4
Přehled počtu neúspěšných studentů v akreditovaných studijních programech FVHE VFU
Brno v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (včetně výuky v angličtině)
Neúspěšní studenti ve studijním programu
Skupiny studijních programů

FVHE – celkem
FVHE výuka v češtině

Bc.

Mgr.
K

Celkem
studentů

NaMgr.
P
K

DSP
P

K

P

K

P

38

20

86

5

3

5

38

20

82

5

3

5

157

Z toho
FVHE výuka v angličtině

4

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program,
Mgr. = magisterský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský
studijní program

V roce 2015 byl počet studentů, kteří již nepokračovali ve studiu na FVHE, nejvyšší
v magisterském studijním programu, a to 86 studentů, dále bylo 58 studentů neúspěšných
v bakalářském studijním programu a 5 studentů neuspělo v navazujícím magisterském
studijním programu. Doktorský studijní program ukončilo neúspěšně celkem 8 studentů.
V porovnání s rokem 2014, kdy bylo neúspěšných studentů celkem 183, došlo k poklesu
neúspěšnosti studia.

4.5

Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti

Studijní neúspěšnost zejména ve veterinárním studijním programu je stále poměrně vysoká.
Je třeba konstatovat, že obtížnost studia ve veterinárních oborech je vysoká, a i přes
opatření spočívající v poradenství na studijních odděleních fakult, uskutečňování moderních
metod výuky (multimediální výuka, multimediální učební texty apod.), v realizaci kreditního
systému (určité rozvolnění výuky), v aplikaci diferenciace výuky zejména ve vyšších ročnících
studia (umožňující vyšší volitelnost předmětů ve výuce) a dalších opatřeních, zůstane na
veterinárních fakultách studijní neúspěšnost pravděpodobně vyšší i v budoucnosti.

31

5
5.1

Absolventi
Absolventi v akreditovaných studijních programech

V roce 2015 absolvovalo studium na FVHE VFU Brno 237 celkem studentů, což je
v meziročním srovnání nárůst o 71 absolventů oproti roku 2014 (v roce 2014 absolvovalo
166 studentů).
Počty absolventů v akreditovaných studijních programech pro skupinu oborů Zemědělské,
lesnické a veterinární vědy a nauky jsou uvedeny v tabulce 5.1.
Tabulka 5.1a
Přehled počtu absolventů akreditovaných studijních programů FVHE VFU Brno v období
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Absolventi ve studijním programu

Skupiny studijních programů

zeměděl.- les. a veter. vědy a nauky -KKOV
41, 43
Celkem FVHE

Bc.

Mgr.

P

K

P

93

11

56

93

11

56

Celkem

NaMgr.
K

P

studentů

P

K

52

8

13

237

52

8

13

237

% absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do
navazujícího magisterského studia na téže vysoké škole

K

DSP

52,9 %

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program,
Mgr. = magisterský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský
studijní program

V roce 2015 byl zaznamenán nejvyšší počet absolventů v bakalářském studijním programu
(104 absolventů) a následně v magisterském studijním programu (56 absolventů), resp.
v navazujícím magisterském studijním programu (52 absolventů). V doktorském studijním
programu v roce 2015 absolvovalo celkem 25 studentů, z toho v prezenční formě studia jich
bylo 8 + 4 krátkodobé pobyty a v kombinované formě studia pak 13.
Do navazujícího magisterského programu BKP na FVHE bylo v roce 2015 zapsáno 52,9 %
absolventů z prezenční formy bakalářského studijního programu v oboru Bezpečnost a
kvalita potravin (BKP) a Ochrana zvířat a welfare (OZW), tj. 31 z 68 absolventů oboru BKP a
24 z 36 absolventů oboru OZW. Absolventi kombinované formy oboru BKP ke studiu
navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
nenastoupili.
V roce 2015 absolvovalo studium na FVHE VFU Brno (včetně krátkodobých studijních pobytů)
celkem 237 studentů, z toho v bakalářském studijním programu 104 (z toho 11
v kombinované formě), v navazujícím magisterském programu 56 a v magisterském
programu 56 (z toho 21 studentů na krátkodobém studijním pobytu) posluchačů a 25 v DSP
(z toho 13 v kombinované formě).
Počet absolventů podle studijních programů a forem studia (včetně krátkodobých studijních
pobytů) je uveden v tabulce 5.1b.
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Tabulka 5.1b
Přehled počtu absolventů FVHE VFU Brno v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (včetně
krátkodobých studijních pobytů)
Bc.

FVHE – celkem
FVHE výuka v češtině
Z toho

Absolventi ve studijním programu
Mgr.
NaMgr.
DSP

P

K

P

93

11

56

93

11

35

K

P

K

Celkem
absolventů

P

K

52

12

13

52

8

13

FVHE výuka v angličtině

0

0

krátkodobé stud. pobyty

21

4

237

Vysvětlivky: P = prezenční forma, K = kombinovaná forma, Bc. = bakalářský studijní program,
Mgr. = magisterský studijní program, NaMgr. = navazující magisterský studijní program, DSP = doktorský
studijní program

FVHE VFU Brno v roce 2015 sledovala také průměrnou délku studia absolventů vysoké školy
v daném roce podle studijního programu a formy studia v období od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 – tabulka 5.1c
Tabulka 5.1c
Průměrná délka studia absolventů v daném roce podle studijního programu a formy studia
FVHE VFU Brno v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
Název studijního
programu

Typ

Forma

Délka
trvání
měsíce

Bezpečnost a kvalita potravin

Bc.

P, K

36

Bezpečnost a kvalita potravin

Na
Mgr.

P

24

24,84

Veterinární hygiena a ekologie

Mgr.

P

72

62,12

Veterinární biochemie, chemie a
biofyzika

DSP

P, K

48

nebyl
absolvent

Choroby volně žijících zvířat a zvířat
zoologických zahrad

DSP

P, K

48

48

Výživa, dietetika hospodářských
zvířat a hygiena vegetábilií

DSP

P, K

48

nebyl
absolvent

Veterinární ekologie

DSP

P, K

48

51

Veřejné veterinářství a ochrana zvířat

DSP

P, K

48

45

Veterinární toxikologie a toxikologie
potravin

DSP

P, K

48

54

Hygiena a technologie potravin

DSP

P, K

48

51

Obor

Průměrná
délka studia
absolventa*
P 34,79

Veterinární hygiena a
ekologie

* průměrná délka studia absolventa v ukončených měsících s odečtem přerušení doby studia
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K 33,82

Z tabulky vyplývá, že průměrná délka studia absolventů vysoké školy v daném roce podle
studijního programu a formy studia FVHE VFU Brno v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
byla blízká standardní době studia. Její mírné zkrácení v průměrných hodnotách ve srovnání
se standardní dobou v některých oborech studijních programů bylo způsobeno zejména
započtením předchozího studia a uznání zkoušek u několika studentů, kteří do příslušného
studijního programu nastupovali z jiného studijního programu, a naopak prodloužení délky
studia může být způsobeno výjezdy studentů v rámci mobilit, popř. jinými faktory.
U doktorských studijních programů prodloužení průměrné délky studia ve srovnání se
standardní dobou studia bylo ve většině případů zapříčiněno vysokou náročností studia.
Uplatnění absolventů všech studijních programů FVHE VFU Brno bylo v roce 2015 vysoké.
Absolventi Fakulty veterinární hygieny a ekologie nacházeli uplatnění zejména ve státní
správě ve veterinárním a potravinářském dozoru nad bezpečností a kvalitou potravin a dále
v potravinářských podnicích a laboratořích. Počet míst pro absolventy FVHE byl v roce 2015
dostatečný. Všichni absolventi bakalářského studijního programu Ochrana zvířat a welfare
pokračovali ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu (na VFU Brno, resp.
na ČZU).

5.2

Spolupráce s absolventy fakulty

FVHE VFU Brno s většinou absolventů udržuje kontakt prostřednictvím profesních organizací
a zaměstnavatelských institucí.
Významný podíl absolventů Veterinární hygieny a ekologie je zaměstnán v institucích Státní
veterinární správy, s níž VFU Brno koordinuje změny v systému vzdělávání, vybrané instituce
SVS ČR se podílí na realizaci stáží ve veterinární státní správě pro studenty univerzity.
Kontakt s absolventy fakulty je udržován prostřednictvím zasílání elektronických dotazníků a
nově také díky ustanovení Klubu absolventů, do kterého se mohou absolventi FVHE přihlásit
a kde mohou získat řadu informací z alma mater.

5.3

Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů a opatření uplatňovaná pro její zvýšení

FVHE VFU Brno se zabývá zaměstnaností a zaměstnatelností svých absolventů. Informace
o počtech a porovnání nezaměstnaných absolventů získává fakulta na webové stránce
Střediska vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Informace jsou
hodnoceny na úrovni vedení fakulty a na jednáních vědeckých rad fakult. Informace se
využívají při úpravách kurikula a při inovacích obsahu studijních předmětů a také při zadávání
témat závěrečných (bakalářských, diplomových, rigorózních a doktorských) prací. Fakulta se
v minulých letech zapojila také do výzkumného projektu Reflex (koordinátor UK Praha)
o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce a do projektu Q-RAM.
FVHE dále sleduje uplatnitelnost absolventů systémem dotazníkových akcí, které probíhají
vždy na podzim formou jednoduchého dotazníku pro absolventy, kteří právě ukončili
studium. Absolventi jsou dále dotazováni z pohledu zaměstnanosti i v dalších letech po
ukončení studia (po 1, 3 a 5 letech). Zjištěné poznatky jsou zohledňovány při inovacích
studijních programů fakulty. V roce 2013 byly na fakultě řešeny dva projekty OPVK (reg. č.
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CZ.1.07/2.2.00/28.0287 a CZ.1.07/2.2.00/15.0063). Cílem obou projektů je zvýšení kvality
magisterského, bakalářského a navazujícího magisterského studia, zvýšení teoretických
i praktických znalostí a dovedností absolventů, které umožní lepší uplatnění absolventů na
trhu práce.

5.4

Spolupráce univerzity s budoucími zaměstnavateli

FVHE VFU Brno úzce spolupracuje s organizacemi, ve kterých absolventi tradičně nacházejí
po úspěšném absolvování studia své pracovní uplatnění.
Fakulta spolupracuje zejména se Státní veterinární správou, která je hlavním potenciálním
zaměstnavatelem absolventů. Každoročně je pořádáno setkání představitelů SVS ČR
a studentů s informacemi nejen o principech činnosti, ale i s nabídkou volných míst v rámci
celé republiky. Výhledově je pro studenty FVHE plánováno pořádání veletrhů pracovních
příležitostí na půdě alma mater.

5.5

Odborná spolupráce s regionem

Spolupráce Fakulty veterinární hygieny a ekologie s jinými organizacemi je zejména v oblasti
pedagogické činnosti velmi bohatá a zahrnuje organizace různého typu (státní a privátní)
i charakteru (dozorové orgány, výzkumná a diagnostická pracoviště, potravinářské
a zemědělské provozy i jiné vysoké školy). Zejména těsná byla spolupráce se Státní
veterinární správou a krajskými veterinárními správami. Pracovníci těchto organizací se
podíleli jednak na přímé výuce formou přednášek, vedení praktických cvičení nebo seminářů
a hodnocení znalostí studentů při státních závěrečných zkouškách.
Tabulka 5.5
Příklady spolupráce FVHE a jiných organizací
Organizace (celý název)

Typ spolupráce

Centrum hygieny potravinových řetězců SZÚ Brno

výuka

Česká zemědělská a potravinářská inspekce

výuka v praxi

Český svaz zpracovatelů masa

výuka v praxi

GLOBUS – hypermarket, Brno

praktická výuka

Farma Pohořelice - BEGOKON – třídírna vajec

praktická výuka

Farma Sivice

laboratorní vyšetření

Farma ZED Bořitov

laboratorní vyšetření

Kmotr a.s. Kroměříž

výuka

Kostelecké uzeniny, a.s.

praktická výuka

Kozí farma, Eva Sedláková, Šošůvka

laboratorní vyšetření, výukové videozáznamy

Krásno MP, a.s. Valašské Meziříčí

FVHE spoluřešitel OP, praktická výuka

KVL ČR

výuka

Magistrát města Brna

podpora talentovaných studentů

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

praktická výuka
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MěVS Praha

výuka, výzkum

Mlékárna RMD Olešnice na Moravě

laboratorní vyšetření

Mlékárna Velké Meziříčí

laboratorní vyšetření, konzultace

Ovčí farma, Josef Ondruch, Val. Bystřice

laboratorní vyšetření, výukové videozáznamy,

PENAM Brno, Rosice, Kroměříž, Znojmo

praktická výuka, státní zkoušky

Pfizer Animal Production

FVHE řešitel VÚ

Pivovar Černá Hora

propojení teorie a praxe

Potravinářská komora ČR

výuka v praxi, profil absolventů

Povodí Moravy, s.p.

sledování a výzkum zdravotního stavu ryb

PROMT Modřice, a.s.

praktická výuka

ROBI, Újezd u Brna

praktická výuka

Rybníkářství Pohořelice a.s.

praktická výuka

Steinhauser, s r.o. Tišnov

praktická výuka v provozu, výukové centrum VFU

SVS Praha

výuka, výzkum

SZPI Brno

přednášky, účast v komisích pro SZ

Tescan a.s.

výzkum

TRUMF Dolní Újezd (výroba koření)

praktická výuka

Unicom a.s., Kutná Hora

laboratorní vyšetření

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

členství v odborné komisi

Váhala a spol. s. r.o., Hustopeče nad Bečvou

praktická výuka

Výzkumný ústav sladařský Brno

členství v komisi pro odrůdy sladovnického ječmene

Zoologická zahrada města Brna

laboratorní vyšetření

ZP Miroslav, a.s.

laboratorní vyšetření

ZP Otice, a.s.

laboratorní vyšetření
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6

Zájem o studium

6.1

Zájem uchazečů o studium na FVHE VFU Brno

Standardně vysoký zájem uchazečů o studium na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU
Brno se v roce 2015 projevil v počtu podaných přihlášek ke studiu. Celkem bylo na fakultu
podáno 1166 přihlášek (oproti roku 2014, kdy bylo podáno celkem 1198 přihlášek, došlo
k jejich mírnému poklesu počtu).
Tabulka 6.1a uvádí počty podaných přihlášek, počty přijatých a zapsaných studentů.
Z tabulky vyplývá, že v roce 2015 zájem uchazečů o studium výrazně převyšoval možnosti
FVHE VFU Brno. Z uchazečů, kteří podali přihlášku, bylo následně ke studiu zapsáno 34,6 %,
což je výsledek zcela srovnatelný s rokem 2014 (32,5%).
Tabulka 6.1a
Zájem uchazečů o studium na FVHE VFU Brno (včetně výuky v angličtině)
Počet
Skupiny akreditovaných studijních programů
Podaných přihlášek

Přijatých

Zapsaných

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
-KKOV 41,43

1 166

638

404

Celkem FVHE

1 166

638

404

Tabulka 6.1b
Zájem uchazečů o studium v jednotlivých studijních programech na FVHE VFU Brno (včetně
výuky v angličtině)
Skupiny akreditovaných studijních
programů

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
-KKOV 41,43

Skupiny akreditovaných studijních
programů

Bakalářské studium

Navazující magisterské studium

Počet
přihlášek

Počet
přijatýc
h

Počet
zaps. ke
studiu

Počet
Počet
Počet zaps.
přihlášek přijatých ke studiu

BKP 267

188

87

132

36

33

OZW 289

107

64

54

25

24

Magisterské studium

Doktorské studium

Počet
přijatýc
h

Počet
Počet
Počet zaps.
přihlášek přijatých ke studiu

Počet
přihlášek

Počet
zaps. ke
studiu

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky
405
230
129
-KKOV 41,43
BKP – Bezpečnost a kvalita potravin, OZW – Ochrana zvířat a welfare
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19

17

15

Z tabulky 6.1b vyplývá, že do bakalářského studijního programu v oborech Bezpečnost a
kvalita potravin a Ochrana zvířat a welfare se přihlásilo celkem 556 uchazečů, z toho přijato
bylo 295 a zapsaných ke studiu bylo 151 uchazečů, což je 27,2 % z podaných přihlášek. Do
studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin se přihlásilo 267 uchazečů, z toho bylo přijato
188 a následně zapsáno ke studiu 87, což je 32,6 % přihlášených. Do studijního oboru
Ochrana zvířat a welfare se přihlásilo 289 uchazečů, z toho bylo přijato 107 a následně
zapsáno ke studiu 64, což je 22,2 % přihlášených. Do navazujícího magisterského programu
se přihlásilo celkem 186 uchazečů, přijatých bylo 61 uchazečů a zapsaných ke studiu pak 57,
což je 30,6 % z podaných přihlášek. Do oboru Bezpečnost a kvalita potravin bylo zapsáno
25,0 % uchazečů, do oboru Ochrana zvířat a welfare pak 44,4 % uchazečů, kteří si podali
přihlášku ke studiu. Do magisterského studijního programu se v roce 2015 přihlásilo celkem
405 uchazečů. Přijatých bylo 230 a zapsaných ke studiu bylo 129, což je 31,9 % z podaných
přihlášek. Do doktorských studijních programů podalo přihlášku celkem 19 uchazečů, přijato
bylo 17 a zapsaných bylo v roce 2015 celkem 15, což je 78,9 % z podaných přihlášek.

6.2

Charakter přijímacích zkoušek na univerzitu

Přijímací řízení na Fakultě veterinární hygieny a ekologie pro magisterský studijní program v
oboru Veterinární hygiena a ekologie je založeno na písemném testu z biologie a písemném
testu z chemie. Pro přijetí ke studiu jsou rozhodující výsledky testů a zohledňují se studijní
výsledky dosažené na střední škole a aktivity dokládající zájem o studium veterinární hygieny
a ekologie. Pro bakalářský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare studenti
skládají písemný test z biologie. Pro přijetí ke studiu jsou rozhodující výsledky testu a
zohledňují se výsledky dosažené na střední škole a aktivity nad rámec středoškolského
studia. Pro bakalářský studijní program pro obor Bezpečnost a kvalita potravin se přijímacích
testů nevyužívá. Vychází se ze studijních výsledků dosažených na střední škole a aktivit
dokládajících zájem o studium. Jako alternativa k přijímacímu testu z biologie a chemie pro
uchazeče o studium v MSP a testu z biologie pro uchazeče o studium v BSP Ochrana zvířat a
welfare je od roku 2015 využíván test Obecných studijních předpokladů/Všeobecných
študijných predpokladou, zajišťovaný firmou SCIO. Tento test je možno využít i v přijímacím
řízení do studijního oboru Bezpečnost a kvalita potravin.
Pro navazující magisterský studijní program pro obor Bezpečnost a kvalita potravin, resp.
Ochrana zvířat a welfare se konají přijímací zkoušky z odborných předmětů v dané oblasti a
dále se vyhodnocují další aktivity uchazeče o studium.
Pro doktorské studijní programy mají přijímací zkoušky charakter odborného pohovoru,
v průběhu kterého uchazeč prokazuje své schopnosti pro vědeckou a odbornou činnost
v oboru, o nějž se ke studiu uchází.
6.2.1 Bakalářský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
Ke studiu v roce 2015 pro prezenční i kombinovanou formu studia oboru Bezpečnost a
kvalita potravin se do přijímacího řízení přihlásilo 267 uchazečů. Ke studiu bylo přijato 188
uchazečů, nástup ke studiu potvrdilo a k zápisu do 1. roku studia se dostavilo celkem 87
uchazečů. Ke studiu se hlásí především ženy, zájem uchazečů ze zahraničí (Slovensko,
Bělorusko, Ukrajina, Rusko) je vyšší než v minulých letech.
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Tabulka 6.2a
Zájem uchazečů o studium v bakalářském studijním programu Bezpečnost a kvalita
potravin
Studijní program
Kód KKOV Studijní obor
Pod
Přih Přjm
Přij
Zaps
Veterinární hygiena a
ekologie - bakalářský,
prezenční a
kombinovaná forma
Vysvětlivky :
Pod.
Přih.
Přjm.
Přij.
Zaps.

4302T015

Bezpečnost a kvalita potravin
celkem:
z toho forma prezenční:
z toho forma kombinovaná:

267
222
45

267
222
45

188
148
40

87
66
21

87
66
21

= Počet podaných přihlášek, tj. počet přihlášek ke studiu
= Počet přihlášených, tj. počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení
= Počet přijímaných, tj počet všech uchazečů vyrozuměných o přijetí
= Počet přijatých, tj. počet všech uchazečů přijatých potvrzujících nástup
= Počet zapsaných, tj. počet nově zapsaných studentů ke studiu

Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí se zohledňují výsledky studia na střední škole
a aktivity nad rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.),
týkající se problematiky vybraného oboru studia. Písemná přijímací zkouška se v souladu se
schválenými podmínkami nekoná.

6.2.2 Bakalářský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare
Ke studiu v oboru Ochrana zvířat a welfare se v roce 2015 přihlásilo celkem 289 uchazečů. Ke
studiu bylo přijato na základě posouzení výsledků studia na střední škole a výsledků
přijímacího testu z biologie 107 uchazečů, nástup ke studiu potvrdilo 64 uchazečů a k zápisu
do 1. roku studia se dostavilo celkem 64 uchazečů.
Tabulka 6.2b
Zájem uchazečů o studium v bakalářském studijním programu Ochrana zvířat a welfare
Studijní program
Kód KKOV
Pod
Přih Přjm
Přij
Studijní obor
Veterinární hygiena a
4302T015
ekologie - bakalářský

Ochrana zvířat a welfare

289

215

107

Zaps

64

Vysvětlivky: viz Tabulka 6.2a

Přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie
v oboru Ochrana zvířat a welfare se účastnilo 215 uchazečů. Při písemné zkoušce z biologie
měl uchazeč možnost získat celkem 37 bodů. V testu z biologie činil nejlepší dosažený
výsledek 37 bodů. Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí se dále zohledňují i aktivity nad
rámec základního středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se
problematiky vybraného oboru studia.
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64

Tabulka 6.2c
Výsledky přijímacího řízení a rozbor přijímacího řízení uchazečů do bakalářského studijního
programu v oboru Ochrana zvířat a welfare
Předmět

Biologie

Forma

Varianta předmětu

Písemná

Zúčastněných
uchazečů

Nejlepší
možný
výsledek

Nejlepší
dosažený
výsledek

Průměrný
výsledek

Směrodatná
odchylka

za všechny varianty
předmětu

215

37

37

19,98

6,46

neuvedeno*
A
B
C
D

23
63
67
61
1

37
37
37
37
37

37
32
31
30
20

19,39
19,57
20,64
19,89

13,15
5,08
5,59
4,87
0,0

d1=11.0,
d2=14.0,
d3=16.0,
d4=18.0,
d5=20.0,
d6=22.0,
d7=23.0,
d8=25.0,
d8=28.0

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se průměry u testů nezveřejní, pokud počet
uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se
zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.
*neuvedeno: studenti neabsolvovali test, protože splnili podmínky pro přijetí

6.2.3 Navazující magisterský studijní program v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie se v roce 2015 uskutečnilo přijímací řízení do
navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin.
Počet přihlášek pro akademický rok 2015/2016 uvádí tabulka č. 6.2d. I tady je z přihlášených
převaha žen. Do přijímacího řízení se přihlásilo 132 uchazečů, k přijímací zkoušce se dostavilo
90 uchazečů, přijato bylo na základě úspěšného složení přijímací zkoušky 36 uchazečů,
k zápisu do 1. roku studia se dostavilo celkem 33 uchazečů.
Tabulka 6.2d
Zájem uchazečů o studium na fakultě v navazujícím magisterském studijním programu
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
Studijní program
Kód KKOV
Pod
Přih Přjm Přij
Zaps
Studijní obor
Veterinární hygiena a
ekologie - navazující 4302T015
magisterský
Vysvětlivky:
Pod.
Přih.
Přjm.
Přij.
Zaps.

Bezpečnost a kvalita potravin

132

90

36

33

33

= Počet podaných přihlášek, tj. počet přihlášek ke studiu
= Počet přihlášených, tj. počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení
= Počet přijímaných, tj počet všech uchazečů vyrozuměných o přijetí
= Počet přijatých, tj. počet všech uchazečů přijatých potvrzujících nástup
= Počet zapsaných, tj. počet nově zapsaných studentů ke studiu

Přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a
kvalita potravin se účastnilo 90 uchazečů. V testu nebylo dosaženo maximálního možného
bodového ohodnocení, tedy 40 bodů. Maximální výsledek byl 36 bodů, průměrný pak pro
všechny varianty testů 26,26 bodů.

40

Decilové
hranice
výsledku

Tabulka 6.2e
Výsledky přijímacího řízení a rozbor přijímacího řízení uchazečů do navazujícího
magisterského studijního programu v oboru Bezpečnost a kvalita potravin
Předmět

Forma

Test

Písemná

Varianta předmětu

za všechny
varianty předmětu
A
B
C
D
23

Zúčastněných
uchazečů

Nejlepší
možný
výsledek

Nejlepší
dosažený
výsledek

Průměrný
výsledek

Směrodatná
odchylka

90

40

36

26,26

4,11

31
29
29
1
1

40
40
40
40
40

36
32
32
26
23

27,68
25,52
25,62

4,25
3,8
4,1
0,0
0,0

Decilové
hranice
výsledku

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se průměry u testů nezveřejní, pokud počet
uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se
zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.

6.2.4 Navazující magisterský studijní program v oboru Ochrana zvířat a welfare
Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie se v roce 2015 uskutečnilo přijímací řízení do
navazujícího magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare. Počet
přihlášek pro akademický rok 2015/2016 uvádí tabulka č. 6.2f. I tady je z přihlášených
převaha žen. Do přijímacího řízení se přihlásilo 54 uchazečů, k přijímací zkoušce se dostavilo
41 uchazečů, přijato bylo na základě úspěšného složení přijímací zkoušky 25 uchazečů,
k zápisu do 1. roku studia se dostavilo celkem 24 uchazečů.
Tabulka 6.2f
Zájem uchazečů o studium na fakultě v navazujícím magisterském studijním programu
v oboru Ochrana zvířat a welfare
Studijní program
Kód KKOV
Pod
Přih Přjm Přij
Zaps
Studijní obor
Veterinární hygiena a
ekologie - navazující 4302T020
magisterský
Vysvětlivky:
Pod.
Přih.
Přjm.
Přij.
Zaps.

Ochrana zvířat a welfare

54

41

25

24

24

= Počet podaných přihlášek, tj. počet přihlášek ke studiu
= Počet přihlášených, tj. počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení
= Počet přijímaných, tj počet všech uchazečů vyrozuměných o přijetí
= Počet přijatých, tj. počet všech uchazečů přijatých potvrzujících nástup
= Počet zapsaných, tj. počet nově zapsaných studentů ke studiu

Tabulka 6.2g
Výsledky přijímacího řízení a rozbor přijímacího řízení uchazečů do navazujícího
magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat a welfare
Předmět

Forma

Test

Písemná

Varianta předmětu

za všechny
varianty předmětu
A
B

Zúčastněných
uchazečů

Nejlepší
možný
výsledek

Nejlepší
dosažený
výsledek

Průměrný
výsledek

Směrodatná
odchylka

41

40

33

26,32

4,44

21
20

40
40

33
32

27,71
24,85

3,84
4,64

Decilové
hranice
výsledku

Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se průměry u testů nezveřejní, pokud počet
uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud počet uchazečů, kteří se
zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.
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Přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu v oboru Ochrana zvířat
a welfare se účastnilo 41 uchazečů. V testu nebylo dosaženo maximálního možného
bodového ohodnocení, tedy 40 bodů. Maximální výsledek byl 33 bodů, průměrný pak pro
všechny varianty testů 26,32 bodů.
6.2.5 Magisterský studijní program
Do přijímacího řízení do magisterského studijního programu oboru Veterinární hygiena
a ekologie na Fakultě veterinární hygieny a ekologie se v roce 2015 přihlásilo 405 uchazečů.
K přijímací zkoušce se dostavilo 349 uchazečů, přijato bylo na základě úspěšného složení
přijímací zkoušky a posouzení výsledků studia na střední škole 230 uchazečů, nástup
potvrdilo 129 a k zápisu do 1. roku studia se dostavilo celkem 129 uchazečů. Počty přihlášek
se v posledních letech pohybují na stejné úrovni a několikanásobně přesahují schválené
počty pro přijímací řízení. Dlouhodobě stále převyšuje zájem žen o studium tohoto
veterinárního programu. Z celkového počtu 405 přihlášek se ke studiu hlásí 341 žen a 64
mužů.
Tabulka 6.2h
Zájem uchazečů o studium na fakultě v magisterském studijním programu
Studijní program
Kód KKOV
Pod. Přih. Přjm
Studijní obor
Veterinární hygiena a
4302T009
ekologie - magisterský
Vysvětlivky:
Pod.
Přih.
Přjm.
Přij.
Zaps.

Veterinární hygiena a
ekologie

405

349

230

Přij

Zaps

129

129

= Počet podaných přihlášek, tj. počet přihlášek ke studiu
= Počet přihlášených, tj. počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení
= Počet přijímaných, tj počet všech uchazečů vyrozuměných o přijetí
= Počet přijatých, tj. počet všech uchazečů přijatých potvrzujících nástup
= Počet zapsaných, tj. počet nově zapsaných studentů ke studiu

Přijímacího řízení do magisterského studijního programu Veterinární hygiena a ekologie
v oboru Veterinární hygiena a ekologie se účastnilo 349 uchazečů. Při písemné zkoušce měl
uchazeč možnost získat celkem 74 bodů. V testu z biologie i chemie byla dosažena maximální
hranice bodového hodnocení, tj. 37 bodů. Průměrný výsledek za všechny varianty byl lepší
u testu z biologie (22,95 bodu) oproti testu z chemie (17,94 bodu).
Při celkovém posouzení uchazeče k přijetí se dále zohledňují i aktivity nad rámec základního
středoškolského studia (soutěže, odborné práce atd.), týkající se problematiky vybraného
oboru studia.
Tabulka 6.2i
Výsledky přijímacího řízení a rozbor přijímacího řízení uchazečů do magisterského
studijního programu
Předmět

Chemie

Forma

písemná

Varianta
předmětu
za všechny
varianty
předmětu

Zúčastněných
uchazečů

Nejlepší
možný
výsledek

349

37

42

Nejlepší
dosažený
výsledek
37

Průměrný
výsledek

17,94

Směrodatná
odchylka

11,09

Decilové
hranice
výsledku
d1=3.0,
d2=7.6,
d3=10.0,
d4=14.0,
d5=18.0,

d6=20.0,
d7=24.0,
d8=28.0,
d8=37.0

neuvedeno*
A
B
C
D
E
F
G

Biologie

písemná

za všechny
varianty
předmětu

43
51
51
51
46
49
48
10

37
37
37
37
37
37
37
37

349

37

37
34
37
34
33
35
37
30

37

31,35
13,1
16,69
14,25
16,83
17,71
16,6
22,7

11,11
8,71
9,09
10,18
9,56
9,82
10,58
6,91

22,95

d1=13.0,
d2=17.0,
d3=19.0,
d4=21.0,
d5=23.0,
d6=24.8,
d7=27.0,
d8=28.0,
d8=34.0

7,3

neuvedeno*
43
37
37
31,35
11,11
A
51
37
34
22,76
5,86
B
51
37
32
22,33
5,78
C
51
37
29
19,12
5,95
D
46
37
30
19,89
5,88
E
49
37
33
22,73
4,72
F
48
37
33
23,5
4,72
G
10
37
34
22,9
5,36
Podle vyhlášky MŠMT 276/2004 novelizující vyhlášku MŠMT 343/2002 §4 odst. 6 se průměry u testů nezveřejní,
pokud počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 5 a decily se nezveřejní, pokud
počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky, je menší než 100.
*neuvedeno: studenti neabsolvovali test, protože splnili podmínky pro přijetí

6.2.6 Doktorský studijní program
V roce 2015 do přijímacího řízení podalo přihlášku ke studiu v 7 oborech DSP v jazyce českém
celkem 18 uchazečů, z toho 14 v prezenční formě studia a 4 ve formě kombinované. Největší
zájem byl o obor Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad (6 přihlášek). Do
oboru v jazyce anglickém se přihlásil 1 uchazeč (obor Veteriny Ecology). Údaje o přijímacím
řízení do doktorského studijního programu v roce 2015 jsou obsaženy v tabulce 6.2j.
Tabulka 6.2j
Zájem uchazečů o studium na fakultě v doktorském studijním programu
Studijní
Kód
Pod. Přih. Přjm Přij Zaps
Studijní obor
program

KKOV

Veterinární
hygiena a
P4302
ekologie doktorský

Veterinary

P4302

.

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN
Výživa, dietetika hospodářských zvířat a hygiena vegetábilií
Veterinární biochemie, chemie a biofyzika
Veterinární ekologie
Choroby volně žijících zvířat a zvířat zoologických zahrad
Veterinární toxikologie a toxikologie potravin
Veřejné veterinářství a ochrana zvířat
Food Hygiene and Processing Technology
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4
2
0
2
6
0
4
0

4
2
0
2
5
0
3
0

.

4
2
0
2
5
0
3
0

.

3
2
0
2
5
0
3
0

3
2
0
2
5
0
3
0

Hygiene
and
Ecology

6.3

Diseases of Wild and ZOO Animals
Veterinary Toxicology and Toxicology of Foodstuff
Veterinary Ecology
Veterinary Public Health and Animal Protection
Nutrition and Dietetics of Farm Animal and Hygiene of Food of
Plant Origin
Veterinary Biochemistry, Chemistry and Biophysics

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí
stupeň studia na jiné vysoké škole

Na FVHE VFU Brno v roce 2015 studovali v navazujícím magisterském studijním programu
v oboru Bezpečnost a kvalita potravin dva studenti, kteří absolvovali bakalářské studium na
jiné vysoké škole z celkového počtu 57 studentů zapsaných do prvého roku studia (3,5 %).
V oboru Ochrana zvířat a welfare bylo 100 % studentů absolventy bakalářského studijního
programu uskutečňovaného na FVHE, tj. 24 studentů. Celkově tedy v navazujícím
magisterském studijním programu v obou oborech studovalo celkem 1,62 % absolventů
bakalářského studijního programu jiné vysoké školy (tj. 2 studenti z 81, tj. 57 v oboru BKP a
24 v oboru OZW).
V doktorských studijních programech FVHE tvořilo tuto skupinu studentů z celkového počtu
15 studentů zapsaných do prvního roku studia celkem 3 studenti (20 %).
Tabulka 6.3
Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali předchozí
stupeň studia na jiné vysoké škole
Navazující magisterské studium

FVHE

6.4

Doktorské studium

počet

%

počet

%

10

21 %

3

20%

Spolupráce se středními školami při informování uchazečů o studium

FVHE VFU Brno spolupracuje se středními školami při podávání informací o studiu případným
uchazečům o studium na FVHE. FVHE umožňuje návštěvy studentů a učitelů středních škol
na pracovištích fakulty. Fakulta spolupracuje při organizování biologické olympiády na
gymnáziích a vytváří podmínky pro zpracování odborných prací SOČ talentovanými studenty
brněnských středních škol na odborných ústavech fakulty. FVHE rovněž spolupracuje
s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu při realizaci stáží středoškolských
studentů na fakultě. FVHE se účastní Veletrhu studijních možností pro uchazeče o studium
(Gaudeamus), kde jsou aktivně poskytovány informace o studiu všem zájemcům z řad
středoškolských studentů. Každoročně je na fakultě na konci ledna pořádán Den otevřených
dveří, kde mohou zájemci o studium získat další podrobnější informace o studiu.
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7

Akademičtí pracovníci

7.1

Počty akademických pracovníků

Na FVHE VFU Brno pracují akademičtí pracovníci jako profesoři, docenti, odborní asistenti
a asistenti. Tito pracovníci uskutečňují vzdělávání studentů, realizují výzkumnou a další
odbornou činnost a naplňují další poslání univerzity jako akademické instituce.
Tabulka 7.1a
Přepočtené počty akademických pracovníků za rok 2015
Akademičtí pracovníci

FVHE

Celkem

profesoři

docenti

odb.asis.

asistenti

lektoři

věd.,
výzkum.
a vývoj.
prac.
podílející
se na
pedag.
činnosti

87,5

12,5

15,1

44,8

15,1

-

-

vědečtí
pracov.

Celkem

-

87,5

Na FVHE VFU Brno působilo v roce 2015 v přepočteném počtu celkem 87,5 akademických
pracovníků, z toho 12,5 profesorů, 15,1 docentů, 44,8 odborných asistentů a 15,1 asistentů.
Z celkového počtu 87,5 akademických pracovníků v přepočteném počtu zaujímají vyšší
pedagogické kvalifikace (profesoři a docenti) 27,8 tj. 31,5 %. Tento počet lze hodnotit jako
dobrý.
Tabulka 7.1b
Absolutní počty akademických pracovníků k 31. 12. 2015
Akademičtí pracovníci

Celkem

FVHE

104

profesoři

13

docenti

17

odb.asis.

asistenti

54

20

lektoři

-

věd.,
výzkum.
a vývoj.
prac.
podílející
se na
pedag.
činnosti
-

vědečtí
pracov.

-

Celkem

104

Z tabulky 7.1b vyplývá, že na FVHE VFU Brno v roce 2015 působilo celkem 104 akademických
pracovníků, z toho 13 profesorů, 17 docentů, 54 odborných asistentů a 20 asistentů. Vyšší
pedagogické kvalifikace (profesoři a docenti) zaujímají v absolutních počtech 30, tj. 28,8 %.
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7.2

Věková struktura akademických pracovníků

Tabulka 7.2
Věková struktura akademických pracovníků v absolutních počtech k 31. 12. 2015
Akademičtí pracovníci

Věk

profesoři

Celk.

docenti

Celk.

odb.asistenti

Celk.

asistenti

Celk.

lektoři

Celk.

věd.,
výzkum.
a vývoj.prac.
podílející se
na ped.čin.
Celk.

vědečtí
pracovníci

Celkem

Celk.

do
29 let

0

0

1

11

0

0

0

12

30-39 let

0

2

37

8

0

0

0

47

40-49 let

2

6

5

1

0

0

0

14

50-59 let

4

6

8

0

0

0

0

18

60-69 let

6

3

3

0

0

0

0

12

Nad 70 let

1

0

0

0

0

0

0

1

13

17

54

20

0

0

0

104

Celkem

Z přehledu uvedeného v tabulce 7.2, ve kterém je uvedena věková struktura akademických
a vědeckých pracovníků v absolutních počtech, vyplývá, že největší počet akademických
pracovníků ve výši 47 je zastoupen věkovou skupinou 30 až 39 let. Docentů a profesorů do
věku 59 let působilo na FVHE VFU Brno celkem 20 z celkového počtu docentů a profesorů 30
tj. 66,7 %. Nadále je nutné konstatovat, že stále zůstává vysoký věkový průměr u kategorie
profesorů a docentů.

7.3

Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím

Tabulka 7.3
Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím na FVHE VFU v roce 2015 (počty
fyzických osob)
Fakulta
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Počet

Státní příslušnost

9

9-Slovenská rep.

Na FVHE VFU Brno pracovalo v roce 2015 celkem 9 akademických pracovníků s cizím státním
občanstvím, přičemž všichni pocházeli ze Slovenské republiky. Podíl akademických
pracovníků s cizím státním občanstvím z celkového počtu akademických pracovníků 104 činí
8,65 %.
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7.4

Habilitační a profesorská řízení

FVHE VFU Brno vytváří podmínky pro kvalifikační růst pracovníků do vyšších pedagogických
hodností – docent a profesor. Přehled oborů pro habilitační a profesorská řízení na FVHE –
tabulka 7.4a:

Tabulka 7.4a
Akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení na FVHE VFU Brno
Habilitační řízení –
platnost akreditace

Řízení ke jmenování
profesorem – platnost
akreditace

Hygiena a technologie potravin

1. 11. 2023

1. 11. 2023

Ochrana zvířat a welfare

1. 11. 2023

1. 11. 2023

Veřejné veterinární lékařství a toxikologie

1. 11. 2023

1. 11. 2023

Veterinární biochemie, chemie a biofyzika

1. 11. 2023

1. 11. 2023

Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat

30. 11. 2019

30. 11. 2019

Výživa, zootechnika a zoohygiena

1. 11. 2023

1. 11. 2023

Název oboru habilitace a oboru řízení ke jmenování
profesorem

V roce 2015 proběhla úspěšně reakreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem v oborech Hygiena a technologie potravin, Ochrana zvířat a welfare, Veřejné
veterinární lékařství a toxikologie, Veterinární biochemie, chemie a biofyzika a Výživa,
zootechnika a zoohygiena. Všechny akreditované obory pro habilitační a profesorská řízení,
které jsou uskutečňovány na FVHE VFU Brno, mají platnou akreditaci do roku 2023
respektive 2019.
V roce 2015 na FVHE VFU Brno neproběhlo žádné habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem – tabulka 5.7b.

Tabulka 7.4b
Habilitační a profesorská řízení na FVHE VFU Brno v roce 2015 včetně externích řízení
Habilitační řízení
Fakulta

FVHE

Řízení ke jmenování profesorem

Uchazeč
na fakultě

jmenování

na fakultě

na univerzitě

jmenování

interní

0

0

0

0

0

externí

0

0

0

0

0
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7.5

Kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků

FVHE VFU Brno organizovala ve spolupráci s celoškolskými pracovišti (Institutem
celoživotního vzdělávání a informatiky a Ústavem cizích jazyků a dějin veterinárního
lékařství) v roce 2015 také kurzy dalšího vzdělávání akademických pracovníků.
Tabulka 7.5a
Přehled počtu kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků

FVHE

Kurzy orientované na
pedagogické
dovednosti

Kurzy orientované na obecné
dovednosti (včetně počítačových
a jazykových)

Kurzy odborné (se
zaměřením na zvýšení
odbornosti a znalostí)

Celkem

1

9

17

27

Tabulka 7.5b
Přehled počtu účastníků kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků

FVHE

Počet účastníků kurzů
orientovaných na
pedagogické
dovednosti

Počet účastníků kurzů
orientovaných na obecné
dovednosti (včetně počítačových
a jazykových)

Počet účastníků kurzů
odborných (se zaměřením
na zvýšení odbornosti
a znalostí)

Celkem

4

65

107

176

Kurzy orientované na obecné dovednosti jsou zaměřeny především na jazykové znalosti
anglického jazyka v diferencované obtížnosti. Akademičtí pracovníci se vzdělávají k získání
vyšší pedagogické hodnosti, a to v kombinované formě doktorského studijního programu
k získání hodnosti Ph.D. a tím postupu do kategorie odborný asistent a dále v rámci
probíhajících habilitačních a profesorských řízení. Podle požadavků své odborné profese se
pak účastní kurzů dalšího vzdělávání např. k získání osvědčení pro řízení pokusů na zvířatech
podle § 17 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů a dalších kurzů zejména v oblasti bezpečnosti a kvality potravin.

7.6

Motivační nástroje a kariérní řád akademických pracovníků

VFU Brno nemá zpracovaný kariérní řád ve smyslu formálního dokumentu. Na fakultě je
sledována kvalifikační struktura akademických pracovníků a jsou hodnoceny možnosti
dalšího kvalifikačního růstu akademických pracovníků. Kariérní postupy jsou dány zejména
dosažením vědecké hodnosti Ph.D., případně pedagogicko–vědecké hodnosti docent nebo
profesor. Řídící místa akademických pracovníků jsou u akademických funkcionářů
obsazována postupy danými právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity a fakult,
u ostatních akademických pracovníků na základě výběrových řízení.
Na FVHE se uskutečňuje motivační odměňování akademických pracovníků podle rozsahu
uskutečněné výuky a také podle rozsahu a kvality publikační činnosti jednotlivých
pracovníků. Akademičtí pracovníci jsou odměňováni za výuku v anglickém studijním
programu FVL a FVHE a také za výuku v rámci letní školy. Přednostové ústavů mají k dispozici
určené mzdové prostředky, které mohou použít na ocenění nadstandardních pracovních
výsledků zaměstnanců.
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8
8.1

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
Stipendia studentům podle účelu stipendia

Na FVHE VFU Brno se přidělování stipendií v roce 2015 řídilo celouniverzitním stipendijním
řádem, který umožnil vyplácet studentům prospěchová stipendia, stipendia na výzkumnou,
vývojovou a inovační činnost v rámci IGA VFU Brno, doktorská, ubytovací, sociální stipendia,
mimořádná (zvláštní) stipendia a stipendia na podporu studia v zahraničí. Celkem bylo
stipendium vyplaceno 825 studentům.
Tabulka 8.1
Stipendia studentům podle účelu stipendia
Účel stipendia

Počty studentů

Prospěchová stipendia

53

Za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo
další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního právního předpisu (IGA)
Sociální stipendia

0
36
7

Na podporu studia v zahraničí

29 (Erasmus+ 6, CEEPUS 4, IMA 19)

Stipendium zahraničních studentů

1

Mimořádná stipendia (IVA)

21

Mimořádná stipendia jiná

37 (Letní škola, Gaudeamus,
výjezdy do zahraničí...)

Doktorandská stipendia

53

Ubytovací stipendia

588

Celkem

825

Z tabulky vyplývá, že prospěchová stipendia byla vyplacena celkem 53 studentům.
V roce 2015 byla vyplácena také stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost
v rámci IGA VFU Brno, a to 36 studentům.
Sociální stipendia byla vyplácena na základě žádosti studenta a po ověření nároku odborem
státní sociální podpory příslušného úřadu práce. Výše sociálního stipendia je odvozena ze
základu stanoveného MŠMT. V roce 2015 bylo vyplaceno celkem 7 stipendií.
Stipendium na podporu studia v zahraničí obdrželo celkem 29 studentů (v rámci programu
Erasmus+ 6, CEEPUS 4 a IMA 19.
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Doktorandská stipendia byla vyplacena 53 studentům. Od dubna 2014 jsou stipendia ve
všech ročnících sjednocena na částku 7000 Kč.
Ubytovací stipendia byla studentům vyplácena na základě jejich žádosti a po ověření nároku
podle stipendijního řádu a podle údajů zjištěných v Matrice studentů. V roce 2015 bylo
vyplaceno celkem 582 ubytovacích stipendií.

8.2

Vlastní stipendijní programy

Kromě výše uvedených stipendií fakulta vyplatila v roce 2015 dalších 53 736,- Kč ze
stipendijního fondu formou mimořádných a zvláštních stipendií. Mimořádné ocenění
studentů je realizováno prostřednictvím udělení tzv. zvláštního (mimořádného) stipendia.
FVHE oceňuje studenty, kteří se zapojují do zahraničních stáží, dále pak studenty, kteří
aktivně pomáhají při organizaci a koordinaci fakultních akcí (zahraniční návštěvy, konference,
odborné akce). Individuálně pak jsou oceňováni studenti za další aktivity, např. Majáles a
další kulturní a společenské akce.

8.3

Poradenské služby poskytované na univerzitě

Studenti FVHE VFU Brno mohou využívat Poradenské centrum pro studenty VFU zřízené na
univerzitě, které poskytuje studentům poradenské služby a konzultace v oblasti studia a
vzdělávání studentů a provádí individuální konzultace osobních problémů souvisejících se
studiem. Dále provádí krátkodobou i dlouhodobou psychoterapii. Poskytuje koncepční a
metodickou pomoc fakultám v oblasti pedagogických a vzdělávacích postupů a výchovy.

8.4

Studenti se specifickými potřebami

Ke studiu veterinárních oborů je vyžadována odpovídající zdravotní způsobilost studentů,
zejména s ohledem na bezpečnost práce při praktické výuce, ale také s ohledem
na způsobilost vykonávat povolání po absolvování studia, která vyžaduje plné schopnosti
smyslové i pohybové. Proto u uchazečů o studium na FVHE VFU Brno bylo v roce 2015
požadováno doporučení lékaře pro studium.
Obor Veterinární hygiena a ekologie patří mezi regulovaná povolání, která lze vykonávat
pouze po absolvování příslušného studijního programu, který zahrnuje stanovené předměty
s odpovídající kvalitou výuky a prokazatelnou schopností tvůrčího uplatnění získaných
poznatků a zkušeností. Pro získání veterinárního vzdělání je nezbytné absolvovat úplný
rozsah studijního programu v oboru Veterinární hygiena a ekologie a jeho ukončení státní
rigorózní zkouškou. Je proto velmi obtížné umožnit studium úplného rozsahu studijního
programu studentům od určité úrovně zdravotního postižení. Studium v mnoha předmětech
vyžaduje dobré schopnosti zejména zrakové, sluchové, čichové, hmatové a také dobré
schopnosti pohybové. Žádosti o studium jsou proto posuzovány individuálně, a to ve
spolupráci s lékařem a zejména s ohledem na jeho vyjádření o způsobilosti ke studiu, které
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musí uchazeč doložit již spolu s přihláškou ke studiu. V roce 2015 nebylo zvláštní studium pro
handicapované uchazeče realizováno.
Ostatní obory na fakultě nejsou řazeny mezi regulovaná povolání, a proto otevírají možnosti
pro vzdělávání studentů se specifickými potřebami. Jedná se o obor Bezpečnost a kvalita
potravin v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu a obor Ochrana
zvířat a welfare. Na tyto obor se nepožaduje v rámci přihlášky potvrzení zdravotní
způsobilosti. FVHE VFU se tak může stát v budoucnu univerzitou, na níž budou moci být
vzdělávání studenti se specifickými potřebami.

8.5

Mimořádně nadaní studenti

Mimořádně nadaným studentům je věnována značná pozornost. FVHE VFU Brno podporuje
zájem talentovaných studentů středních škol o studium na univerzitě podporou těchto
studentů v poskytnutí zázemí FVHE VFU Brno pro zpracovávání jejich odborných prací. FVHE
VFU Brno v roce 2015 podporovala zájem těchto studentů o přírodovědné obory zejména ve
spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně. Studenti jsou zapojováni do
činnosti ústavů při vypracování středoškolských odborných prací pod vedením zkušených
pracovníků fakulty.
Nadaní studenti v bakalářském studijním programu, navazujícím magisterském studijním
programu a v dlouhém magisterském studijním programu FVHE VFU Brno pracovali v roce
2015 na řešení výzkumných projektů přímo na jednotlivých ústavech fakulty. Studenti
s vynikajícím prospěchem byli motivováni k vynikajícím výsledkům prospěchovým
stipendiem. Nadaní studenti se také zapojili jako spoluřešitelé do vybraných výzkumných
projektů a grantů s motivací stipendia na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle
zvláštního předpisu.
Na fakultě byla pro studenty pregraduálních programů uspořádána Konference studentské
vědecké a odborné činnosti s cílem podpořit rozvoj vědecko-výzkumné a tvůrčí aktivity
studentů. Pro studenty doktorských studijních programů byla na FVHE již tradičně
uspořádána Konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, na níž byly
prezentovány vědecké a odborné práce studentů DSP. V rámci těchto konferencí jsou
oceňovány nejlepší vědecké a odborné práce studentů.
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9

Infrastruktura

Výzkumná, vzdělávací, odborná a další činnost FVHE VFU Brno se opírá o materiální a
technické zázemí fakulty.
9.1

Prostorové zázemí a přístrojové vybavení

Prostorové zázemí FVHE VFU Brno zahrnuje budovy v areálu VFU Brno. Tyto budovy jsou
postupně rekonstruovány podle finančních možností z úrovně MŠMT. Fakulta v rámci svých
výukových prostor disponuje počítačovou učebnou, která využívá internet a další
komunikační zdroje, všechny posluchárny fakulty jsou vybaveny moderní výukovou a IT
technikou a úroveň informačních a komunikačních služeb lze na fakultě považovat za
poměrně slušnou.
Fakulta a její ústavy v roce 2015 realizovaly další nákupy investičních celků a přístrojů, které
tak umožnily další rozvoj pracovišť. Zdrojem pro financování těchto nákupů byly kapitálové
institucionální prostředky, ze kterých si ústavy pořídily přístrojové vybavení v celkové
hodnotě 741 143,40 Kč, FRIM fakulty ve výši 2 537 434,01 Kč a navíc prostředky IP
v souhrnné výši 2 000 000,- Kč. Celkem tedy fakulta na investice vynaložila částku
5 278 577,41 Kč.
Ačkoliv v investiční oblasti nebylo přesto možné plně uspokojit veškeré potřeby ústavů
v požadovaném objemu a některé aktivity budou postupně realizovány podle finančních
prostředků v příštích létech, lze konstatovat, že rok 2015 byl v oblasti investičního rozvoje
fakulty velice dobrý.

9.2

Další pracoviště

9.2.1 Porážka jatečných zvířat
Porážka jatečných zvířat byla zřízena v prostorách budovy č. 34 v jejím suterénu původně
určenému v době výstavby v roce 1933 pro anatomické pitvy zejména velkých zvířat.
Pozdější rekonstrukcí těchto prostor vznikla porážka jatečných zvířat Ústavu hygieny
a technologie masa, sloužící pro potřeby porážení zvířat pro výuku prohlídky jatečných zvířat,
a také pro potřeby od poražení zvířat pocházejících z klinik. Výuka na porážce jatečných
zvířat je převáženě demonstrační, vlastní nácvik praktického provádění zejména veterinární
prohlídky jatečných zvířat studenty probíhá ve smluvně zajištěném provozu na jatkách
výrobního podniku v Tišnově, kde je zřízeno pracoviště pro výuku studentů v provozu.
9.2.2 Masná, rybí a mlékárenská dílna
Univerzita má zřízenu výukovou masnou, rybí a mlékárenskou dílnu pro výuku studentů.
Výuková masná dílna malé kapacity je umístěna v budově č. 13. Obdobně byla zřízena
v prostorech navazujících na masnou dílnu také výuková dílna masa ryb malé kapacity.
V budově č. 12 je umístěna mlékárenská dílna malé kapacity. Výuka studentů z technologie
a hygieny potravin probíhá pro všechny studijní programy.
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9.2.3 Zvláštní pracoviště
Na fakultě jsou umístěna zvláštní pracoviště, jejichž činnost podléhá zvláštnímu režimu, ke
své činnosti potřebují speciální povolení, jsou pod dohledem zvláštní komise a pod dozorem
zvláštního úřadu státní správy.
Pracoviště nakládající s radioizotopy
Pracoviště nakládající s radioizotopy disponuje oprávněním pro činnost laboratoře
s otevřenými zářiči I. kategorie, a od roku 2006 II. kategorie. Pracoviště je vybaveno
gamaspektrometrickou trasou, umožňující kvantitativní stanovení aktivity radionuklidů
v potravních řetězcích, radiometry pro stanovení plošných aktivit a elektronickou osobní
dosimetrií – tedy přístrojovým vybavením odpovídajícím současné světové úrovni. Pracoviště
bylo v roce 2015 pod dohledem Komise pro nakládání s radioizotopy univerzity
a pod dozorem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Pracoviště využívající návykové látky
Fakulta disponuje pracovišti, která jsou oprávněna zacházet s návykovými látkami (omamné,
psychotropní a pomocné látky). Ty jsou využívány v rámci výuky, experimentální činnosti
a klinické praxe. Dohled nad zacházením s návykovými látkami v rámci univerzity prováděla
v roce 2015 Komise pro nakládání s návykovými látkami a prekursory a pracoviště jsou pod
dozorem Inspektorátu omamných a psychotropních látek Ministerstva zdravotnictví ČR.
Pracoviště využívající nebezpečné chemické látky a přípravky
Na řadě ústavů se používají nebezpečné chemické látky a přípravky. Na těchto pracovištích
pracují odborně způsobilí vysokoškolsky vzdělaní pracovníci a jimi pravidelně proškolovaný
technický personál. Pokud jsou nebezpečné chemické látky a přípravky používané při
experimentální výuce, pak jsou studenti před započetím práce prokazatelně proškoleni
o vlastnostech používané látky, seznámeni s bezpečným pracovním postupem při
experimentu a práci vykonávají pod dohledem odborně způsobilé osoby. Na každém
pracovišti jsou vypracovány pracovní postupy pro nakládání s těmito látkami. Postupy jsou
doplněny bezpečnostními listy, dodanými s příslušnou chemickou látkou dodavatelem. Na
pracovištích se používají chemické látky a přípravky klasifikované jako vysoce toxické.
Pracoviště byla v roce 2015 pod dohledem Komise pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami univerzity.
Pracoviště oprávněná k používání pokusných zvířat
Používání pokusných zvířat je omezeno a je regulováno v souladu s právními předpisy. Pro
zacházení s pokusnými zvířaty má univerzita od roku 2009 prodlouženou akreditaci jako
uživatelské a chovné zařízení pro provádění pokusů na zvířatech od Ministerstva zemědělství
ČR na dobu 5 let. Provedení pokusu v rámci výuky, výzkumu nebo odborných činností
předchází zpracování projektu pokusu, jeho posouzení odbornou komisí na ochranu zvířat
univerzity a schválení Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pracovníci řídící tyto
činnosti musí mít zvláštní oprávnění, pracovníci zacházející se zvířaty pak musí mít zvláštní
proškolení. Používání pokusných zvířat na univerzitě bylo v roce 2015 pod dohledem
Odborné komise na ochranu zvířat univerzity a pod dozorem Krajské veterinární správy pro
Jihomoravský kraj.
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10 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
FVHE VFU Brno uskutečňuje vědeckou a výzkumnou činnost, a dále jako další tvůrčí činnost
odbornou veterinární a hygienickou činnost. Zaměření výzkumu pokračovalo v roce 2015
s akcentem do oblasti zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin především
živočišného původu a to z pohledu jejich ekologické produkce, bezpečnosti a kvality.
Personálně je výzkum na fakultě zabezpečován akademickými pracovníky jednotlivých
ústavů, řízen přednosty ústavů a vedoucími sekcí, v rámci výzkumného záměru řízen
odpovědným koordinátorem VZ a administrativně je v rámci fakulty koordinován
proděkanem pro vědu a výzkum.
Finančně byl výzkum v roce 2015 zabezpečován z institucionálních prostředků fakulty
přidělených fakultě univerzitou, z prostředků přidělených na řešení grantů z grantových
agentur a prostředků na specifický výzkum.

10.1 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost v dlouhodobém záměru
V oblasti vědecké a výzkumné činnosti v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací
a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2011
až 2015 má vymezen strategický cíl rozšiřovat a zkvalitňovat vědeckou, výzkumnou a další
tvůrčí činnost na v oblastech veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality potravin
a dále v oblasti ochrany zvířat a welfare směřující k úspěšnému získávání, řešení a
zakončování projektů uplatnitelnými výstupy a kvalitní tvůrčí činností.
V rámci tohoto záměru proto byly uskutečňovány následující činnosti:
a) posilování jedinečné úrovně fakulty v oblasti výzkumu v oblasti veterinárních aspektů
bezpečnosti a kvality potravin,
b) začleňování fakulty do velkých výzkumných projektů vytvářející propojení s dalšími
excelentními výzkumnými pracovišti u nás i v zahraničí, zejména projektu CEITEC,
c) podpora řešení mezinárodních i národních výzkumných projektů rozvíjejících výzkumné
prostředí na univerzitě s významnými uplatnitelnými výsledky vědy, výzkumu a tvůrčích
činností,
d) rozšiřování experimentálního zázemí fakulty pro provádění experimentální výzkumné
a vývojové činnosti přinášející nové teoretické poznatky a praktické zkušenosti v oborech
působení fakulty,
e) rozvoj prostředí fakulty v oblasti podmínek pro rozvoj v oblasti vědy, výzkumu a tvůrčích
činností, a to zejména podporou výměny vědeckých poznatků v rámci kongresů,
konferencí, seminářů a workshopů, podpora mobility akademických pracovníků přinášející
nové poznatky z jiných univerzit a výzkumných pracovišť,
f) zkvalitňování personálního zajištění výzkumné činnosti především na základě soutěže
o projekty poskytovatelů výzkumných prostředků s podporou úspěšných řešitelů
a řešitelských týmů, výběr nových akademických pracovníků působících v oblasti výzkumu
na základě výběrových řízení, účast studentů doktorských studijních programů na
excelentním výzkumu, začleňování do výzkumných týmů talentovaných studentů
magisterských studijních programů.
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Fakulta se dále zaměřuje na:
a) uskutečňování veterinární hygienické činnosti na porážce jatečných zvířat na univerzitě
a v jatečných provozech spolupracujících s univerzitou k zajištění potřebného počtu těl
a orgánů porážených zvířat pro veterinární prohlídku jatečných zvířat před poražením
a těl a orgánů po poražení odpovídajících požadavkům na úspěšnou mezinárodní
evaluaci/akreditaci a jako výzkumného prostředí pro získávání nových vědeckých
poznatků v oblasti veterinární hygieny a bezpečnosti a kvality potravin,
b) rozvoj veterinární hygienické činnosti v poloprovozní masné, rybí a mlékárenské dílně pro
potřeby výuky veterinární hygieny ve smyslu požadavků na úspěšnou mezinárodní
evaluaci/akreditaci a jako výzkumného prostředí pro získávání nových vědeckých
poznatků a jejich ověřování v oblasti veterinární hygieny a bezpečnosti a kvality potravin.

10.2 Propojení vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti s činností vzdělávací
Na FVHE VFU Brno jsou vědecká a výzkumná činnost, a dále pak další tvůrčí činnost odborná
veterinární a hygienická činnost propojeny velmi úzce s činností vzdělávací.
Vědecká a výzkumná činnost byla v roce 2015 propojena s činností vzdělávací na úrovni
předávání vlastních poznatků získaných vědeckou a výzkumnou činností FVHE VFU Brno
studentům při přednáškové činnosti a při praktické výuce. Dále byla vědecká a výzkumná
činnost propojena s činností vzdělávací konkrétním zapojením studentů do řešení vědeckých
a výzkumných projektů získaných v soutěžích o projekty, dále do vědecké a výzkumné
činnosti uskutečňované z prostředků institucionální podpory výzkumným organizacím,
do vědecké a výzkumné činnosti na úrovni tzv. specifického vysokoškolského výzkumu
a do vědecké a výzkumné činnosti na úrovni smluvního výzkumu.
Další tvůrčí činnost odborná veterinární a hygienická byla v roce 2015 propojena s činností
vzdělávací na úrovni uskutečňování veterinární hygienické činnosti. Na FVHE VFU Brno se
uskutečňuje veterinární hygienická činnost na porážce jatečných zvířat v areálu univerzity a
univerzita se účastní na provozu v jatečných provozech spolupracujících s univerzitou a dále
se uskutečňuje veterinární hygienická činnost v poloprovozní masné, rybí a mlékárenské
dílně. Při této činnosti jsou využívány osvědčené postupy, ale také jsou uplatňovány nově
získané poznatky z vědecké a odborné literatury a také nové poznatky získané vědeckou a
výzkumnou činností na univerzitě. Na této tvůrčí odborné hygienické činnosti se účastní
studenti, a to v rámci své praktické výuky, případně při jejich působní na hygienických
ústavech v rámci jejich vědecké, výzkumné a odborné činnosti. Dochází tak k propojení tvůrčí
hygienické činnosti s vzdělávací činností ve veterinárních studijních programech.

10.3 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
FVHE VFU Brno realizovala výzkumnou a další tvůrčí činnost v oblasti zemědělských věd
(veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie, bezpečnost a kvalita potravin). Tuto
činnost VFU Brno uskutečňovala z prostředků vlastních (prostředky institucionální podpory
výzkumným organizacím, prostředky specifického výzkumu), dále řešením grantů grantových
agentur (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Grantové agentury České republiky,
Národní agentury zemědělského výzkumu, Grantové agentury Akademie věd České
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republiky, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví) a dále z prostředků
smluvního výzkumu se zadávajícími organizacemi, institucemi a podniky.
Na vědu a výzkum FVHE VFU Brno v roce 2015 získala 42 637 tis. Kč, což je o 7,35 % více než
v roce 2014.
Tabulka 10.3a
Získané finanční prostředky na vzdělávání a vědu a výzkum
Kč v tis.

%

102 422

100,00

z toho prostředky na vzdělávání

59 785

58,77

z toho prostředky na vědu a výzkum

42 637

41,63

Prostředky na vzdělávání a vědu a výzkum celkem

Vědecká, výzkumná a další tvůrčí činnost Fakulty veterinární hygieny a ekologie byla
soustředěna do řešení projektů GAČR, IGA MZd a NAZV.
Prostředky na vědu a výzkum zahrnovaly prostředky institucionální podpory výzkumným
organizacím (institucionální výzkum) ve výši 20 881 tis. Kč, prostředky Grantové agentury ČR
(GAČR) ve výši 2 662 tis. Kč, prostředky z Ministerstva zemědělství ČR (NAZV) ve výši 4 830
tis. Kč, prostředky specifického výzkumu na projekty IGA ve výši 5 156 tis. Kč a prostředky
AZV ve výši 884 tis. Kč.
10.3.1 Institucionální výzkum
FVHE VFU Brno využívala k vědecké a výzkumné činnosti prostředky institucionální podpory
výzkumným organizacím (institucionální výzkum), které získala na základě výše počtu bodů
za uznatelné výstupy podle metodiky Rady vlády pro vědu, vývoj a inovace. Z těchto
prostředků byla realizována vědecká a výzkumná činnost na jednotlivých sekcích a ústavech
fakulty a v rámci projektu CEITEC.
Tabulka 10.3b
Prostředky na Institucionální výzkum
FVHE

tis. Kč

Institucionální výzkum - CEITEC

1 710

Institucionální výzkum

20 881

Celkem (tis. Kč)

22 591

10.3.2 Specifický vysokoškolský výzkum
FVHE VFU Brno v roce 2015 využívala k vědecké a výzkumné činnosti prostředky specifického
vysokoškolského výzkumu, které získala na základě ohodnocení jejího výkonu podle
metodiky výpočtu podílu prostředků na specifický vysokoškolský výzkum pro jednotlivé
vysoké školy. Z těchto prostředků byla podpořena na fakultě vědecká a výzkumná činnost
studentů, organizace IGA VFU Brno a organizace studentských vědeckých konferencí
projektů IGA VFU Brno, které proběhly na všech fakultách dne 10. prosince 2015, kde
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řešitelé své projekty úspěšně obhájili. Na Fakultě veterinární hygieny a ekologie bylo z těchto
prostředků podpořeno 19 projektů v hodnotě 5 156 tis.
Tabulka 10.3c
Granty IGA VFU Brno řešené na fakultě v roce 2015
Zakázka
Č. projektu
Řešitel

Inv. Kč

Neinv. Kč

Celkem Kč

IG252151

242/2015/FVHE

Dobiášová Hana

0

299 253

299 253

IG252152

217/2015/FVHE

Jamborová Ivana

0

268 957

268 957

IG252153

219/2015/FVHE

Kautman Matej

0

242 530

242 530

IG252191

239/2015/FVHE

Banďouchová Hana

0

283 705

283 705

IG252192

229/2015/FVHE

Kováčová Veronika

0

293 556

293 556

IG252193

246/2015/FVHE

Marková Zdena

0

229 103

229 103

IG252194

235/2015/FVHE

Mikšíková Miroslava

0

280 629

280 629

IG252195

231/2015/FVHE

Papežíková Ivana

0

175 451

175 451

IG252196

238/2015/FVHE

Pojezdal Lubomír

0

247 710

247 710

IG252211

228/2015/FVHE

Javůrková Zdeňka

0

294 607

294 607

IG252221

214/2015/FVHE

Sedláková Kateřina

0

295 320

295 320

IG252341

215/2015/FVHE

Koukalová Kateřina

0

299 402

299 402

IG252342

212/2015/FVHE

Necidová Lenka

0

292 215

292 215

IG252343

209/2015/FVHE

Zábrodská Blanka

0

299 345

299 345

IG252391

248/2015/FVHE

Enevová Vladimíra

0

292 010

296 010

IG252392

249/2015/FVHE

Charvátová Nina

0

281 152

281 152

IG252393

225/2015/FVHE

Chmelová Lívia

0

289 340

289 340

IG252384

237/2015/FVHE

Král Tomáš

0

203 182

203 182

IG252395

226/2015/FVHE

Sehonová Pavla

0

284 533

284 533

0

5 156 000

5 156 000

Celkem

10.3 3 Výzkum v rámci projektů
FVHE v roce 2015 realizovala celkem 12 projektů v oblasti grantového výzkumu, kde
akademičtí pracovníci fakulty byli hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli. Byly řešeny zejména
projekty GAČR, NAZV, IGA MZ.
 NAZV - Stanovení parametrů pro legislativní hodnocení kvality a zdravotní nezávadnosti
syrového mléka krav, ovcí a koz – řešitelka prof. Vorlová, projekt končí v roce 2016
 NAZV - Technologie chovu sladkovodních ryb s využitím recirkulačních systémů dánského
typu se zaměřením na metody efektivního řízení prostředí a veterinární péče – řešitelka
doc. Palíková, projekt končí v roce 2016
 NAZV - Komplexní hodnocení vlivu tradičních a alternativních způsobů kastrace na chov
prasat a jakost masa pro zajištění udržitelné a konkurenceschopné produkce vepřového
masa v České republice – řešitelka prof. Steinhauserová, projekt končí v roce 2018
 NAZV - Metody pro identifikaci, sledovatelnost a ověřování autenticity potravin a krmiv s
komponenty živočišného původu – spoluřešitelka ing. Bořilová, projekt končí v roce 2018
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 NAZV - Zvýšení a zefektivnění produkce lososovitých ryb v ČR s využitím jejich genetické
identifikace – spoluřešitelka doc. Palíková, projekt končí v roce 2018
 NAZV - Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny
bílé – řešitel prof. Suchý, projekt končí v roce 2018
 IGA MZ – Analýza zdrojů kampylobakterových infekcí člověka, antibiotická rezistence
termotolerantních kampylobakterů a epidemiologie kampylobakterios – doc. Karpíšková
(spoluřešitelka), projekt končí v roce 2015
 IGA MZ – Bakteriální rezistence k fluorochinolonům, možnosti její prevence a ochrana
zdraví populace - prof. Literák (spoluřešitel), projekt končí v roce 2015
 GAČR - Adaptace netopýrů na plísňové onemocnění geomykózu – spoluřešitel prof. Pikula,
projekt končí v roce 2015
 GAČR - Epidemické plazmidy antibiotické rezistence – evoluce, plasticita a fitness –
řešitelka dr. Dolejská, projekt končí v roce 2018
 Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní výzkum České Republiky (BV III/1 – VS): Multiplexní
xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu
zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat, spoluřešitelka ing. Bořilová, projekt končí v roce 2020
 AZV ČR - Molekulárně-epidemiologická typizace multirezistentních kmenů
Enterobacteriacea a Pseudomonas spp. se zaměřením na jejich skryté zdroje,
spoluřešitelka dr. Dolejská, projekt končí v roce 2018
Tabulka 10.3d
Přehled projektů
Agentura
Řešitel
NAZV
NAZV
NAZV
NAZV
NAZV
GAČR
GAČR
IGA MZd
IGA MZd
AZV

Celkem

prof. Vorlová
doc. Palíková
prof. Steinhauserová
Ing. Bořilová
prof. Suchý
prof. Pikula
dr. Dolejská
prof. Literák
doc. Karpíšková
Dr. Dolejská

x

Inv. tis. Kč

Neinv. tis. Kč

Celkem tis. Kč

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 132
340
956
1 183
1 219
303
2 359
1 107
840
884

1 132
340
956
1 183
1 219
303
2 359
1 107
840
884

0

10 323

10 323

10.3.4 Smluvní výzkum
Fakulta veterinární hygieny a ekologie získává prostředky na výzkum také v rámci tzv.
smluvního výzkumu vykonávaného pro instituce, podniky nebo další subjekty. Výstupem
smluvního výzkumu jsou zejména zprávy pro zadavatele výzkumu o dosažených výsledcích.
Celkem v této kategorii FVHE získala finanční prostředky ve výši 701 397 Kč.
Do uvedené kategorie můžeme zahrnout projekty:
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Název výzkumného úkolu
(smluvního výzkumu)

Název partnera
/podniku/organizace

Řešitel

Analýza obsahu kuchyňské soli a sodíku ve
vybraných masných výrobcích

Potravinářská komora ČR

MVDr. Kameník

350 000

Vyšetření vzorků masa ryb (siven)
Smlouva o dílo uzavřena v listopadu 2014
/ konec čerpání prosinec 2015
Effects of dietary supplementation with
selenium yeast as compared with other
Se sources on egg quality and
performance parameters and selenium
status in laying hens 2014-2015
Mikrobiologická analýza koření
ošetřeného ozářením
Molekulárně genetická analýza - druhová
identifikace tkání Salmo salar v tepelně
opracované potravině
Výroba modelového tepelně
neopracovaného masného
výrobku pro mikrobiologické analýzy
včetně skladování a
stanovení základních parametrů
Sledování, výzkum a vyhodnocování
zdravotního stavu ryb ve vodárenských
nádržích a rybochovných objektech
obhospodařovaných objednatelem.
Sledování, výzkum a vyhodnocování
zdravotního stavu ryb ve pstruhových
revírech Moravského rybářského svazu.

Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích, fakulta rybářství
a ochrany vod
Probionic, s.r.o. Kuřim SOCIETE INDUSTRIELLE
LESAFFRE S.A. division
Lesaffre Feed Additives

Doc. Buchtová

94 937

Ing. Bořilová

157 300

Raps-CZ, s.r.o.

Ing. Bořilová

10 600

MVDr. Šotola s.r.o.,
Akreditovaná laboratoř na
vyšetřování potravin č. 1086
VúVeL, v.v.i.

Ing. Bořilová

18 150

Ing. Bořilová

25 410

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno

Prof. Navrátil

35 000

Moravský rybářský svaz
Brno, o.s.
Soběšická 83, 614 00 Brno

Doc. Palíková

10 000

Celkem

Částka v
Kč

701 397

10.3.5 Publikační činnost a uznatelné výstupy
Výsledky řešení zahraničních grantů, grantů grantových agentur a výsledky získané
na základě institucionální podpory výzkumným organizacím a specifického vysokoškolského
výzkumu a dalších projektů byly uplatněny ve formě publikačních výstupů. Podle Metodiky
Rady vlády pro vědu a výzkum propočítávající body za výstupy vědy, experimentálního
výzkumu a inovací za posledních 5 let získala FVHE VFU Brno v roce 2015 celkem 10 222
bodů. V roce 2015 FVHE VFU Brno publikovala 93 impaktovaných vědeckých prací. Výsledky
výzkumné činnosti byly uvedeny do Registru informací o výzkumu (RIV).
Tabulka 10.3e
Publikační a uznatelné výstupy vědecké a výzkumné činnosti
Počty publikací V IF časopisech
ve vědeckých časopisech s IF

2013

2014

2015

84

94

93

IF = impakt faktor

Z tabulky 10.3f je zřejmé, že publikační činnost akademických pracovníků FVHE i v roce 2015
zůstává na vysoké úrovni.
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10.4 Mezinárodní projekty
V roce 2014 byl podán mezinárodní projekt HORIZONT 2020 s názvem „Practice-led
innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other
livestock sector“ prof. Vladimírem Večerkem a doc. Evou Voslářovou (spoluřešitelé). Projektu
se účastní 7 evropských univerzit a FVHE se na něm podílí 3,09%. Projekt začal v roce 2015 a
jeho řešení trvá do konce srpna 2017. Přidělené prostředky projektu celkem jsou 2 094 056
EUR, pro fakultu je z toho 64 680 EUR.
V roce 2015 pokračoval projekt Monitorovanie 137Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku
(VEGA 1/0415/13 - Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej
akadémie vied), spoluřešitel prof. Dvořák, pro fakultu prostředky ve výši 500 EUR.
10.5 Vědecké konference
FVHE VFU Brno je každoročně místem setkání akademických a vědeckých pracovníků
a dalších expertů z vědecké, výzkumné a aplikační sféry na vědeckých konferencích, které
sama pořádá. FVHE tak zvyšuje svůj kredit jako pořadatelské instituce pro vědecká setkávání
v oborech tradovaných VFU Brno. Fakulta veterinární hygieny a ekologie organizovala celkem
6 vědeckých konferencí (XLV. Lenfeldovy a Höklovy dny – Hygiena a technologie potravin, 22.
konference Ochrana zvířat a welfare, XI. Kábrtovy dietetické dny, XVII. Konference mladých
vědeckých pracovníků, VII. Konference studentské vědecké a odborné činnosti a Konference
IGA VFU Brno), z toho 3 s mezinárodní účastí a 2 s účastí vyšší než 60 účastníků. Konference
Ochrana zvířat a welfare je konferencí zaměřenou na problematiku ochrany a welfare
hospodářských zvířat, zvířat v zájmových chovech, volně žijících zvířat a pokusných zvířat.
Hygiena a technologie potravin – Lenfeldovy a Höklovy dny – konference, která se zabývá
novými trendy v oblasti hygieny potravin. Svým rozsahem pokrývá maso, mléko, vegetabilní
potraviny včetně legislativy. Konference Kábrtovy dietetické dny je zaměřena k otázkám
zdravotní nezávadnosti krmiv s vlivem na produkční zdraví zvířat a bezpečnost potravin a
k problematice dietetiky a hygieny krmiv. Mezinárodní úroveň těchto tří uvedených
konferencí dokládá každoroční účast odborníků nejen z řady států Evropy, ale i mimo ni.
Konference mladých vědeckých pracovníků je konferencí studentů DSP, včetně zahraničních,
kteří zde prezentují výsledky své výzkumné činnosti, jež je především zaměřena na oblast
hygieny potravin, welfare, toxikologii a chemii. Konference studentské vědecké a odborné
činnosti je zaměřena na podporu rozvoje vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity a na zvyšování
úrovně závěrečných prací pregraduálních studentů. Fakultní Konference IGA VFU Brno je
konferencí řešitelů projektů za rok 2015.
Tabulka 10.5
Konference, semináře a odborné akce organizované Fakultou veterinární hygieny a
ekologie VFU Brno v roce 2015
Název odborné akce
XI. Kábrtovy dietetické dny
XVII. konference mladých
vědeckých pracovníků s
mezinárodní účastí
22. mezinárodní
konference Ochrana zvířat
a welfare 2015

Termín

Místo
konání

Poznámka
Konference je zaměřena na otázky zdravotní
nezávadnosti krmiv.

14.5.2015

VFU Brno

27.5.2015

VFU Brno

Konference s mezinárodní účastí je určena pro
prezentaci výsledků studentů DSP.

8.10.2015

VFU Brno

22. odborná konference s mezinárodní účastí je
zaměřena na aktuální problematiku ochrany zvířat a
welfare.
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Hygiena a technologie
potravin, XLV. Lenfeldovy a
Höklovy dny

14.-15.10.2015

VFU Brno

VIII. konference studentské
vědecké a odborné činnosti

20.11.2015

VFU Brno

Konference IGA FVHE

10.12.2015

VFU Brno

NutriNET 2015

15.5.2015

VFU Brno

Jakost a zdravotní
nezávadnost syrového
mléka

22.10.2015

VFU Brno

Konference zaměřená do oblasti hygieny a
technologie zpracování potravin.
Konference je zaměřena na podporu rozvoje
vědeckovýzkumné a tvůrčí aktivity studentů
bakalářských a magisterských studijních programů.
Konference uzavírá řešení projektů IGA VFU Brno.
Odborná akce zaměřená na zdravotní nezávadnost
krmiv.
Odborná akce zaměřená na hygienu mléka a jeho
zdravotní nezávadnost.

V roce 2015 se konaly i další odborné akce zaměřené na zdravotní nezávadnost mléka Jakost
a zdravotní nezávadnost syrového mléka a odborná akce NutriNET 2015, která byla
orientovaná na zdravotní nezávadnost krmiv.
10.6 Fakultní časopisy
FVHE VFU Brno pokračovala v roce 2015 ve vydávání odborného časopisu Maso. Bylo vydáno
6 čísel. Kladný hospodářský výsledek Časopisu MASO za rok 2015 ve výši 171 000 Kč (výnosy
3 496 tis. Kč, náklady 3 325 tis. Kč) byl převeden do Fondu provozních prostředků časopisu
pro využití v dalších letech.
FVHE VFU Brno pokračovala také ve vydávání anglicky psané verze časopisu Maso, a to
s názvem Maso International. Vydávání dvakrát ročně bylo zahájeno na fakultě veterinární
hygieny a ekologie v roce 2011. Zaměřuje se především na zveřejnění nových výzkumných
článků, zjištění a hodnocení v oblasti potravinářské vědy a technologie. Cílem časopisu je
dosáhnout začlenění do řady vědeckých časopisů s impakt faktorem.
10.7 Podpora studentů DSP a postdoktorandů
FVHE VFU Brno podporuje stáže a pobyty svých DSP studentů na zahraničních pracovištích,
k získávání dalších vědeckých a výzkumných znalostí, zkušeností a dovedností. Podporuje
také přednostní umísťování kvalitních absolventů doktorských studijních programů na pozice
akademických pracovníků fakulty. FVHE v roce 2013 získala projekt v rámci dotačního titulu
Zajištění studia v oblasti zemědělství uskutečňovaného v anglickém jazyce s názvem
„Podpora DSP studentů z rozvojových zemí v oblasti hygieny potravin, který poskytl vládním
stipendistům finanční podporu od akademického roku 2014/2015. V roce 2015 tento projekt
pokračoval v realizaci. V akademickém 2015/2016 FVHE přijala 1 studenta, který se však
nedostavil k zápisu.
10.8 Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
FVHE VFU Brno aktivně spolupracuje s aplikační sférou a přenáší poznatky praxe do realizace
studijních programů.
Obdobně pro FVHE je nejvýznamnější spolupráce se Státní veterinární správou České
republiky, která zaměstnává převážnou část absolventů FVHE. Fakulta zapojuje státní
veterinární lékaře do výuky na přednáškách a do praktických cvičení. Instituce Státní
veterinární správy umožňují studentům fakulty stáže a praxe v rámci jejich studijních
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programů. Účast zástupců SVS ČR ve vědecké radě fakulty, kde jsou schvalovány studijní
programy včetně jejich inovací a kde je každoročně projednávána zpráva o pedagogické
činnosti, je způsobem přímého ovlivňování studijních programů Fakulty veterinární hygieny
a ekologie aplikační praxí.
10.9 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
FVHE VFU Brno spolupracuje s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací, např. formou
praktických seminářů, v rámci nichž jsou předávány nové poznatky, znalosti a zkušenosti,
v oblasti výživy a dietetiky zvířat, ochrany a welfare zvířat, bezpečnosti a kvality potravin.
10.10 Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných studijních
programech
Celkový počet odborníků z aplikační sféry podílejících se v roce 2015 na výuce alespoň
jednoho předmětu v akreditovaných studijních programech na fakultě byl 43. Jednalo se o
praktické veterinární lékaře nebo úřední veterinární lékaře, kteří jsou zapojeni především do
praktické výuky studentů.

10.11 Odborná praxe studentů
Studijní programy na FVHE VFU Brno obsahují povinné praxe studentů vykonávané mimo
areál VFU Brno. Na počátku praxe student obdrží pokyny o zaměření praxe a o institucích,
v nichž lze praxi vykonat. Dále obdrží student časové vymezení praxe a zejména obsahového
zaměření praxe a pokyny k obsahu a formě dokumentů, které vyhotoví v průběhu praxe. Po
ukončení praxe student odevzdá zpracované dokumenty (např. deník praxe apod.) ke
kontrole určenému akademickému pracovníkovi na příslušném ústavu. Podrobněji k náplni
praxe viz tab. 10.11.
Tabulka 10.11
Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe
Studijní program/ studijní obor

Délka praxe

Veterinární hygiena a ekologie / Bezpečnost a
kvalita potravin – bakalářský studijní obor

10 týdnů choroby přežvýkavců a prasat, laboratorní
diagnostika 1 týden, jatka nebo potravinářský podnik 1
týden, 1 týden veterinární dozor na KVS
laboratorní diagnostika 1 týden, potravinářský podnik 2
týdny

Ochrana zvířat a welfare

3 týdny v oblasti ochrany zvířat a welfare

Veterinární hygiena a ekologie /Veterinární
hygiena a ekologie – magisterský studijní obor
FVHE
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11 Internacionalizace
11.1 Mezinárodní spolupráce
Při plnění prioritních oblastí mezinárodní spolupráce v roce 2015 FVHE VFU Brno
uskutečňovala akreditovaný studijní program v anglickém jazyce v oboru Veterinární hygiena
a ekologie, rozšířila mobility zejména studentů k získávání zahraničních znalostí, zkušeností
a dovedností na zahraničních zejména univerzitních pracovištích, vytvářela podmínky pro
plnění mezinárodního uznání veterinárního vzdělávání na univerzitě formou mezinárodní
evaluace/akreditace a pro uvedení univerzity na prestižním List of Evaluated and Approved
Institutions by EAEVE, a plnila podmínky evropské směrnice č. 36/2005/EC, o uznávání
odborných kvalifikací, organizovala mezinárodní letní školy univerzitního vzdělávání ve
spolupráci s evropskými univerzitami otevřených pro zahraniční studenty na univerzitě,
uznávala studentům části studia absolvovaná v zahraničí.
Dále se FVHE VFU Brno podílela na činnosti evropských univerzitních asociací, zejména
European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE. V této organizaci
se podílela na vytváření koncepce dalšího rozvoje veterinárního vzdělávání v Evropě.
V roce 2015 FVHE VFU Brno pokračovala v uskutečňování mezinárodní spolupráce také
v rámci VetNEST (Veterinary Network of European Students and Staff Transfer). V této
organizaci jsou sdruženy veterinární univerzity se sídlem v Brně (Česká republika), v Košicích
(Slovenská republika), Vídni (Rakousko), Budapešti (Maďarsko), Lublani (Slovinsko), Záhřebu
(Chorvatsko), Wroclavi (Polsko), veterinární fakulta v Sarajevu (Bosna a Hercegovina),
v Bělehradě (Srbsko), v Skopje (FYR of Macedonia) a Tiraně (Albánie). Také v roce 2015 bylo
prioritou realizovat v rámci sítě VetNEST program mobilit studentů a akademických
pracovníků s využitím programu CEEPUS. Každoroční setkání zástupců této organizace se
v roce 2015 konalo ve Vídni ve dnech 16. – 17. června 2015, na kterém si koordinátoři
předávali zkušenosti ohledně studentských mobilit CEEPUS, evaluací fakult a změn
v kurikulech jednotlivých univerzit.
V oblasti mezinárodní spolupráce v roce 2015, zaměřené na rozvíjení partnerských vztahů,
byly posilovány aktivní kontakty s univerzitami, fakultami a institucemi poskytujícími vzdělání
v oblasti veterinární medicíny a vytvářející možnosti zahraničních mobilit pro studenty
a akademické pracovníky.
Mezinárodní spolupráce FVHE se uskutečňuje na základě plnění mezinárodních smluv
a dohod anebo přímou mezinárodní spoluprací na programech vědy a výzkumu. Přestože
právním subjektem pro uzavírání zahraničních smluv je univerzita, má fakulta přímý podíl na
plnění zahraničních bilaterálních smluv a dohod.
Přehled mezinárodní spolupráce FVHE a podíl na bilaterálních dohodách uvádí tabulka 11.1
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Tabulka 11.1 Mezinárodní spolupráce FVHE a podíl na bilaterálních dohodách
Instituce

Typ spolupráce

Charakter spolupráce

Univerzita veterinárního lékařství v
Slovensko
Košicích

bilaterální dohoda
od roku 1993

Lékařská fakulta Univerzity Karla
Franzena Graz
Univerzita Josipa Juraje
Strossmayera v Osijeku

bilaterální dohoda
od roku 1993
bilaterální dohoda
od roku 2009
bilaterální dohoda
od roku 2009

spolupráce ve vědě a výzkumu,
vzájemná výměna studentů a
učitelů
spolupráce ve vědě, výzkumu a
pedagogické činnosti

Univerzita of Zagreb

Země

Rakousko
Chorvatsko
Chorvatsko

vědecká a pedagogická spolupráce
vědecká a pedagogická spolupráce

Zemědělská akademie ve Wroclavi Polsko

bilaterální dohoda
od roku 1997

spolupráce ve vědě a výzkumu,
vzájemná výměna studentů a
učitelů

Univerzita v Sassari

Itálie

bilaterální dohoda
od roku 1997

vědecká a pedagogická spolupráce

Fakulta veterinárního lékařství
Univerzity Lipsko

Německo

Veterinární fakulta Univerzity v
Ljubjani

Slovinsko

The Moscow State Academy Of
Veterinary Medicine and
Biotechnology named after
K.I.Skrjabin

Rusko

bilaterální dohoda

Faculty of Veterinary Medicine of
The University of Parma

Itálie

bilaterální dohoda

Rumunsko

bilaterální dohoda

Moscow

Russia

Istanbul

Turkey

Prishtina

Kosovo

spolupráce ve vědě a výzkumu,
vzájemná výměna studentů a
učitelů
spolupráce ve vědě a výzkumu,
vzájemná výměna studentů a
učitelů
The GNU V.M. Gorbatov All-Russian
Meat Research Institute of
Rosselkhozacademia
Istanbul University, Faculty of
Veterinary Medicine
University of Prishtina

Maďarsko

bilaterální smlouva od 2014

spolupráce ve vědě a výzkumu

Španělsko

bilaterální smlouva od 2015

Španělsko

bilaterální smlouva od 2015

Španělsko

bilaterální smlouva od 2015

Universotatea de Stiinte Agricole si Rumunsko
Medicina Veterinaria a Banatului
"Regele Mihai I al Romaniei" din
Timisoara
University of Veterinary Medicine Slovensko
and Pharmacy in Košice
Slovak University of Agriculture in Slovensko
Nitra

bilaterální smlouva od 2015

vzájemná výměna studentů a
učitelů
vzájemná výměna studentů a
učitelů
vzájemná výměna studentů a
učitelů
vzájemná výměna studentů a
učitelů

University of Agricultural Sciences
and Veterinary Medicine ClujNapoca
The GNU V.M. Gorbatov All-Russian
Meat Research Institute of
Rosselkhozacademia
Istanbul University, Faculty of
Veterinary Medicine
University of Prishtina
Bay Zoltan Nonprofit Ltd. For
Applied Research
Universidad Complutense de
Madrid
Universidad Politécnica de
Cartagena
Universitat Autónoma de Barcelona

spolupráce ve vědě a výzkumu,
bilaterální dohoda 1998 -,
vzájemná výměna studentů a
novelizace smlouvy 2006
učitelů
spolupráce ve vědě a výzkumu,
bilaterální dohoda
vzájemná výměna studentů a
od roku 2003
učitelů

bilaterální smlouva od 2015
bilaterální smlouva od 2015
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spolupráce ve vědě a výzkumu,
vzájemná výměna studentů a
učitelů

vzájemná výměna studentů a
učitelů
vzájemná výměna studentů a
učitelů

V oblasti výzkumu FVHE VFU Brno v roce 2015 podporovala zapojení univerzity do projektů
s mezinárodním dopadem, zejména rozvíjela své působení v rámci projektů CEITEC a
HORIZON 2020, podporovala výzkumné řešení problematik mající mezinárodní dopad
získávaných výsledků s výsledky publikovatelnými v uznaných mezinárodních vědeckých
časopisech, dále podporovala organizování mezinárodních kongresů, konferencí, seminářů a
workshopů na univerzitě a účast akademických pracovníků a studentů na těchto aktivitách
v zahraničí a mobility zejména studentů zaměřené na pobyty na zahraničních univerzitách a
výzkumných a odborných pracovištích umožňujících přímou výměnu vědeckých poznatků se
zahraničními pracovišti.
11.2 Mezinárodní vzdělávací programy včetně mobilit
FVHE nebyla v roce 2015 zapojena do žádného mezinárodního vzdělávacího programu.
V roce 2015 pokračovala FVHE VFU Brno v rozšiřování programu mobilit, a to formou
participace v programech Erasmus+, CEEPUS a formou bilaterálních smluv o vzájemné
výměně studentů a akademických pracovníků na základě programu IMA VFU Brno. V rámci
podpory mobilit studentů a učitelů tak byly uzavírány také krátkodobé smlouvy. FVHE VFU
Brno v roce 2015 organizovala také mezinárodní letní školu, které se zúčastnilo 16 studentů z
Řecka, Chorvatska, Polska, Španělska, Srbska, Alžíru, Rakouska, Ukrajiny, Slovenska a Itálie.
Tabulka 11.2a
Zapojení vysoké školy v programech mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Program
Počet
projektů
Počet vyslaných
studentů/celk. počet
studentoměsíců
Počet přijatých
studentů/celk. počet
studentoměsíců
Počet vyslaných ak.
prac. /celk. počet
učitelotýdnů
Počet přijatých ak.
prac./celk. počet
učitelotýdnů
Počet vyslaných prac.
ostatních
Počet přijatých prac.
ostatních
Dotace
(v tis. Kč )

Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání
Erasmus+:
Grundt
Jean
Erasmus
Leonardo
Erasmus
wig
Monnet
Mundus

Tempus

20

0

0

0

0

0

6/21

0

0

0

0

0

7/30,2

0

0

0

0

0

5/3,6

0

0

0

0

0

2/0,9

0

0

0

0

0

0

--

--

--

--

--

0

--

--

--

--

--

0

0

0

0

2 292
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Tabulka 11.2b
Ostatní programy
Program
Počet
projektů
Počet vyslaných studentů
/celkový počet studentoměsíců
Počet přijatých studentů
/celkový počet studentoměsíců
Počet vyslaných ak.prac. /celkový
počet učitelotýdnů
Počet přijatých ak. prac. /celkový
počet učitelotýdnů
Dotace
(v tis. Kč)

CEEPUS

Aktion

RP MŠMT

IMA VFU Brno

4

0

0

19

0

0

0

19/19

4/3,5

0

0

0/0

0

0

0

0/0

0

0

0

0/0

116,609

0

1646

2 800

V rámci mobilitního programu ERASMUS + bylo vysláno 6 studentů a 5 akademických
pracovníků. Celkem bylo přijato 7 studentů a 2 akademičtí pracovníci (Turecko). V rámci
programu CEEPUS v roce 2015 FVHE přijala 4 studenty (3x Chorvatsko, 1x Rakousko). Všichni
4 studenti se účastnili Letní školy hygieny potravin.
Mobility VFU Brno v rámci IMA VFU Brno zrealizovalo celkem 19 studentů
na 19 studentoměsíců na praktické stáže v Evropě a v zámoří. Praktické zkušenosti získávali
studenti na vědeckých pracovištích v Brazílii, Dánsku, Francii, Chorvatsku, Itálii, Jihoafrické
republice, Kypru, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku, Spojeném království,
Španělsku a Vietnamu. Prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU vyslala zejména
studenty doktorského studijního programu.

11.3 Mezinárodní letní školy a kratší pobyty
Fakulta veterinární hygieny a ekologie v roce 2015 uskutečnila již pátý ročník Letní školy
hygieny potravin v termínu od 6. července do 31. července 2015. Přijelo 16 účastníků z 10
zemí (Alžírsko, Chorvatsko, Itálie, Polsko, Rakousko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Řecko,
Ukrajina). Letní školy se posledních 14 dni zúčastnila také čtyřčlenná skupina tureckých
studentů z Univerzity v Istanbulu v rámci výměny studentů mezi Veterinární fakultou v
Istanbulu a Fakultou veterinární hygieny a ekologie VFU Brno. Současně se obdobný studijní
a praktický pobyt uskutečnil i v Istanbulu, kde skupina pěti studentů měla připravený
zajímavý program zaměřený na laboratorní metody a analýzy.
V roce 2015 fakulta realizovala také již tradiční studentský výměnný pobyt s Fakultou
veterinárního lékařství v Lipsku (Německo). V roce 2015 se účastnilo týdenního pobytu
v termínu 11. až 15. dubna 2015 v Lipsku sedm studentů FVHE, a naopak na týdenní studijní
pobyt na VFU Brno přijelo v době od 7. do 11. března 2015 sedm studentů z Lipska.
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12 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
12.1 Vnitřní hodnocení kvality
FVHE VFU Brno v roce 2015 uskutečňovala vnitřní hodnocení kvality vzdělávání. Toto
hodnocení kvality se uskutečňovalo ve vedení fakulty, v Kolegiu děkana a na poradách
přednostů fakulty a na ústavech. Kvalitou vzdělávání se zabývala také Vědecká rada FVHE
VFU Brno a dále Akademický senát FVHE VFU. Mimo hodnocení kvality vzdělávání založeném
na kontrole plnění kvality výuky v rámci příslušných akreditovaných studijních programů,
dlouhodobého záměru fakulty a doporučení akreditační komise, se pro oblast veterinárního
vzdělávání využil systém sběru dat a vyhodnocení slovních a numerických indikátorů. Jako
podpora pro organizaci a realizaci těchto činností je zřízeno pracovní místo referenta pro
kvalitu v rámci děkanátu fakulty.
12.1.1 Hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činností v oblasti veterinární
medicíny na FVHE VFU Brno za rok 2015
Na úrovni univerzity je zřízena Rada pro veterinární vzdělávání, jejímž úkolem je koordinace
vzdělávání a dalších akademických činností na VFU Brno v problematikách významných pro
koncepční rozvoj a zajištění veterinárního vzdělávání a dalších činností ve smyslu požadavků
evropských právních předpisů (zejména směrnice č. 36/2005/EC), českých právních předpisů
(zejména zákona č. 166/1999 Sb.), dokumentů Evropské asociace veterinárních fakult
a univerzit (EAEVE), požadavků vyplývajících pro mezinárodní evaluaci/akreditaci evropských
veterinárních vysokých škol (zejména obsažených v SOP EAEVE), dále ve smyslu zkušeností
ve veterinárním vzdělávání z jiných evropských vysokých škol veterinárních, a také ve smyslu
tradic veterinárního vzdělávání na VFU Brno.
FVHE VFU hodnotí kvalitu vzdělávání v oblasti veterinární medicíny na základě dokumentu
Systému hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činností v oblasti veterinární
medicíny, který je vypracován na univerzitní úrovni.
Systém je formulován jako ucelený systém indikátorů kvality veterinárního vzdělávání, které
vychází z nadnárodních a národních požadavků na veterinární vzdělávání a současně
z podmínek veterinárního vzdělávání na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.
S ohledem na rozdílnost jednotlivých požadavků a jejich případnou kvantifikaci bylo
nezbytné indikátory formulovat ve dvou úrovních, a to jako slovní indikátory kvality
veterinárního vzdělávání a numerické indikátory kvality veterinárního vzdělávání na VFU
Brno.
Slovní indikátory kvality veterinárního vzdělávání jsou založeny na podmínkách stanovených
pro veterinární vzdělávání právními předpisy zejména na úrovni Evropské unie směrnicí
č. 36/2005/EC a na úrovni České republiky zákonem č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, omezující přístup do povolání veterinárního lékaře pouze na absolventy kvalitních
veterinárních vysokých škol, dále vychází z podmínek stanovených Evropskou asociací
veterinárních fakult a univerzit (EAEVE) pro veterinární vzdělávání určených na základě
desítek let zkušeností získaných z vývoje veterinárního vzdělávání a dále zahrnují podstatu
veterinárního vzdělávání v jeho nezbytnosti pro zajištění celého spektra činností
veterinárního lékaře. Opírají se také o tradici a zvláštnosti veterinární výuky na Veterinární
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a farmaceutické univerzitě Brno. Slovní indikátory byly vymezeny v rozsahu 25 ukazatelů,
přičemž mnohé z nich se skládají z dalších podukazatelů.
Numerické indikátory byly vymezeny v rozsahu 50 ukazatelů. Numerické indikátory kvality
veterinárního vzdělávání vychází z ukazatelů popisujících stav na univerzitě týkající se
akademických pracovníků, studentů, druhu výuky, počtu zvířat dostupných pro výuku a to
v rámci instituce i v rámci tzv. mobilní kliniky, počtu pitev dostupných pro výuku, dalších
ukazatelů popisujících stav ve vybavení a provozu na úrovni klinik, izolačních provozů,
přednáškových sálů a prostor pro učebnovou výuku, laboratorní a pitevní a další neklinickou
výuku, výuku na ŠZP, rozsah výzkumné a publikační činnosti, rozsah výuky v angličtině
a organizaci mezinárodních letních škol. Numerické indikátory kvality veterinárního
vzdělávání mají stanoveny požadované rozmezí hodnot, ve kterém je tento numerický
indikátor považován za splněný.
Při celkovém hodnocení je nezbytné nehodnotit každý indikátor mechanicky zvlášť, ale
zvažovat indikátory v souvislostech významných pro zajištění veterinárního vzdělávání na
VFU Brno. Vyhodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činností v oblasti
veterinární medicíny za rok 2015 podle vypracovaného systému hodnocení kvality je
uvedeno v tabulce.
Tabulka 12.1
Hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činností v oblasti veterinární
medicíny za rok 2015
Indikátory kvality

Počet

Slovní indikátory kvality

25

Počet splněných indikátorů

25

Počet nesplněných indikátorů

0

Numerické indikátory kvality

50

Počet splněných indikátorů

50

Počet nesplněných indikátorů

0

V roce 2015 probíhal sběr dat zavedeným způsobem z jednotlivých pracovišť a údaje
vypovídají o celkové kapacitě a potenciálu univerzity začleněné do oblasti veterinárního
vzdělávaní. Veterinární vzdělávání plní standardy stanovené mezinárodními ukazateli EAEVE
pro studijní program Veterinární lékařství i Veterinární hygiena a ekologie.
Ve srovnání s předchozím rokem došlo k pozitivnímu vývoji ve smyslu naplnění všech
stanovených slovních i numerických indikátorů kvality.
Tento systém naplňuje svoje poslání identifikovat případné nedostatky v plnění ukazatelů
kvality a motivovat jednotlivé součásti univerzity k jejich plnění až na úroveň stoprocentního
zabezpečení požadovaných ukazatelů kvality v oblasti veterinární medicíny.
Systém hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činnosti v oblasti veterinární
medicíny přestavuje možnost strukturovaného pohledu na veterinární vzdělávání na VFU
Brno z aspektu zajištění podmínek pro kvalitní veterinární vzdělávání na univerzitě ve smyslu
mezinárodních požadavků s hodnotitelným závěrem a možnosti vyhledání případných
68

nedostatků a přijetí opatření k jejich odstranění. Systém představuje významný přínos k
průběžnému hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činnosti v oblasti
veterinární medicíny na VFU Brno a jeho význam je potencován vazbou na mezinárodní
požadavky vyplývající z podmínek pro mezinárodní evaluaci/akreditaci veterinárního
vzdělávání podle požadavků Evropské unie, Evropské asociace veterinárních fakult a
univerzit a podle nejnovějších trendů ve veterinárním vzdělávaní v Evropě.
12.1.2 Hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činností v ostatních oblastech
vzdělávání
Pro oblast bezpečnosti a kvality potravin a pro oblast ochrany zvířat a welfare nebyl na
univerzitě v roce 2015 zpracovaný systém hodnocení kvality a dalších akademických činností.
V návaznosti na rozvoj systémů zajišťování a hodnocení kvality vzdělávání a tvůrčích činností
na vysokých školách v České republice byl v průběhu roku 2015 zpracováván návrh
komplexního Systému vnitřního hodnocení činností a kvality VFU Brno, jehož součástí bude
také systém vnitřního hodnocení činností a kvality pro oblast bezpečnosti a kvality potravin a
pro oblast ochrany zvířat a welfare.
Hodnocení kvality vzdělávání v těchto oblastech probíhalo ve vedení fakulty, v Kolegiu
děkana a na poradách přednostů fakulty a na ústavech. Dále se kvalita vzdělávání hodnotila
na jednáních Vědecké rady FVHE VFU Brno a Akademického senátu FVHE VFU. Vlastní
hodnocení kvality vzdělávání vycházelo z kontroly plnění kvality výuky v rámci příslušných
akreditovaných studijních programů, dlouhodobého záměru fakulty, doporučení akreditační
komise a návrhů členů akademické obce.
12.1.3 Hodnocení kvality vzdělávání studenty
Hodnocení kvality vzdělávání se na FVHE VFU Brno v roce 2015 účastnili také studenti.
Využívali způsob hodnocení kvality vzdělávání prostřednictvím studijní agendy STAG. Kvalita
vzdělávací činnosti na univerzitě byla hodnocena studenty vždy za semestr a hodnotil se
každý předmět, jehož výuku v daném semestru studenti absolvovali. Studenti vyhodnocovali
výuku z pohledu kvality zabezpečování přednášek, cvičení, seminářů a praktické výuky a
upozornili zejména na případné nejvýznamnější nedostatky. Způsob hodnocení byl
anonymní, ale současně zabezpečoval, aby každý student hodnotil pouze jednou a pouze ty
předměty, které měl zapsány ve studijním plánu na příslušný akademický rok. Systém
ohodnotil vyučujícího pro posuzovanou oblast za daný předmět známkou získanou jako
průměr ze známek hodnotících studentů.
Zkušenost z roku 2015 ukazuje zvýšený zájem studentů o hodnocení. Výsledky hodnocení
byly projednávány ve vedení fakulty a na Kolegiu děkana. Následně byly výsledky
prostřednictvím předávány na jednotlivé ústavy. Při vyhodnocování připomínek studentů se
při opakovaném negativním hodnocení učitele fakulty provádí odpovídající změny ke zvýšení
kvality výuky.
12.1.4 Odhalování plagiátorství
V rámci hodnocení kvality vzdělávání na FVHE VFU Brno je věnována pozornost také
problematice plagiátorství.
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FVHE VFU Brno zveřejňuje bakalářské, diplomové, odborné, rigorózní a doktorské práce
studentů univerzity. V souladu s platnou legislativou (zákonem o VŠ a Studijním a zkušebním
řádem kreditního systému studia VFU Brno) jsou obhájené závěrečné práce včetně posudků
oponentů obhajoby zveřejněny na webové stránce univerzity.
Závěrečné práce zpracovávané na FVHE VFU Brno studenty vzhledem k jedinečnosti
studijních programů jsou směřovány do odborně vymezené oblasti. Velká část prací je
experimentálního charakteru, což výrazně omezuje možnosti plagiátorství. U teoretických
částí závěrečných prací je čerpáno z omezeného množství zdrojů a porovnávání textu
využívané antiplagiátorskými programy (které jsou vhodné například u prací humanitních
věd) by vedlo k zavádějícím výsledkům. Závěrečné práce posuzuje poměrně úzká skupina
odborníků v dané oblasti, což je poměrně významnou zárukou pro odhalení případného
plagiátorství. Fakulta proto současný systém založený na odborném vedení prací školitelem,
experimentálním charakteru většiny závěrečných prací, a posuzování prací vybranými
odborníky považují za dostatečný pro případné odhalení plagiátorství.

12.2 Vnější hodnocení kvality
Vnější hodnocení kvality vzdělávání se uskutečňuje v rámci mezinárodního hodnocení kvality
při evaluaci veterinárního vzdělávání na FVHE organizovaného EAEVE a dále na úrovni MŠMT
v rámci akreditace, respektive reakreditace, studijních programů fakult.
12.2.1 Mezinárodní hodnocení kvality
Nejvýznamnějším vnějším hodnocením obou veterinárních fakult v roce 2015 bylo
pokračování procesu hodnocení mezinárodní evaluační komisí nominovanou European
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) a Federation of
Veterinarians in Europe (FVE).
Univerzita mezinárodní evaluaci obou veterinárních fakult podstoupila v roce 2013 a v roce
2014 obdržela velmi pozitivní závěry, jejichž obsahem je, že výuka na FVL a FVHE splňuje
požadavky evropské legislativy pro veterinární vzdělávání a požadavky veterinárního
vzdělávání komise EAEVE a že nebyly shledány žádné zásadní nedostatky. Obě veterinární
fakulty VFU Brno tak budou dále uvedeny na prestižním seznamu pozitivně evaluovaných
veterinárních fakult v Evropě. Veterinární vzdělávání probíhá podle modernizovaného
kurikula veterinárního lékařství a veterinární hygieny a ekologie, ve smyslu zvyšování kvality
veterinárního vzdělávání. Modernizované curriculum veterinárního vzdělávání vychází ze
skutečnosti nezbytného společného veterinárního kurikula, které dává kompetenci
absolventovi uskutečňovat veterinární profesi ve všech oblastech veterinární péče. Toto
společné kurikulum představuje předměty základních věd, předměty chovu a výživy zvířat,
předměty preklinické, předměty klinické, předměty hygieny potravin, předměty profesní
přípravy a předměty ostatní. Kurikulum ve smyslu vývoje veterinárního vzdělávání v Evropě
respektuje skutečnost prohlubování pregraduální diferenciace (nikoli však specializace) ve
veterinárním vzdělávání. Kurikulum veterinárního lékařství proto obsahuje předměty
diferenciace pro klinickou veterinární medicínu ve smyslu závěrů evaluační zprávy zejména s
důrazem na zájmová zvířata, kurikulum veterinární hygieny a ekologie obsahuje předměty
diferenciace pro veterinární hygienu ve smyslu závěrů evaluační zprávy zejména s důrazem
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na veterinární hygienu a na klinickou veterinární medicínu potravinových zvířat. V kurikulu je
zdůrazněna výuka day one skills. Kurikulum je doplněno o předměty povinně volitelné a
volitelné prohlubující dále diferenciaci ve veterinárním vzdělávání.
Mezinárodní evaluace veterinárního vzdělávání je pro evropské veterinární fakulty
rozhodující události pro další rozvoj veterinární výuky na univerzitě. Je organizovaná
Evropskou asociací veterinárních fakult a univerzit pro všechny veterinární fakulty v Evropě.
V současné době obsahuje dva stupně, a to evaluaci (stage I) a akreditaci (stage II). Zatímco
evaluace je víceméně povinná pro všechny veterinární fakulty, které se chtějí účastnit
mezinárodní spolupráce ve veterinárním vzdělávání, akreditace je dobrovolnou nadstavbou.
Celkově je možno na základě evaluační zprávy (stage I) hodnotit proces evaluace na VFU
Brno jako významný mezník ve vývoji veterinárního vzdělávání na VFU Brno a dosažené
výsledky za výrazný úspěch brněnského veterinárního vzdělávání ve srovnání s
mezinárodními požadavky na zajišťovaní univerzitní veterinární výuky v Evropě, tzn. že
veterinární vzdělávání na fakultách VFU Brno odpovídá přísným evropským požadavkům na
kvalitu veterinárního vzdělávání, obě veterinární fakulty budou dále umístěny na prestižnim
seznamu pozitivně evaluovaných veterinárních fakult Evropy a mohou uskutečňovat
výměnné programy a spolupráce s nejlepšími veterinárními fakultami v Evropě a mohou se
aktivně účastnit jednání EAEVE a ovlivňovat další vývoj veterinárního vzdělávání v Evropě.
Dalším vnějším hodnocením veterinárního vzdělávání na mezinárodní úrovni je hodnocení
vzdělávacího procesu v rámci VetNEST, kde dochází k hodnocení vzdělávání především z
hlediska realizace mobilit studentů a učitelů.
12.2.2 Hodnocení kvality Akreditační komisí MŠMT
Významným vnějším hodnocením kvality na národní úrovni je hodnocení úrovně vzdělávání
Akreditační komisí a vydání rozhodnutí o akreditaci MŠMT.
V roce 2015 byla podána žádost o akreditaci nového oboru ve studijním programu
Veterinární hygiena a ekologie – Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii
v bakalářském a navazujícím stupni studia. Výsledek je uveden v části týkající se
akreditovaných studijních oborů.
12.2.3 Další vnější hodnocení kvality vzdělávání
Mezi další vnější hodnocení lze zahrnout také posuzování úrovně veterinárního vzdělávání
Státní veterinární správou a Komorou veterinárních lékařů.
12.3 Certifikáty kvality
V červnu 2009 získala Veterinární a farmaceutická univerzita Brno prestižní certifikát
Evropské komise – Diploma Supplement Label na období 2009–2013, který dokládá splnění
nadnárodních podmínek na VFU Brno pro vydávání tohoto dodatku. V prosinci 2013
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno znovu získala prestižní certifikát Evropské
komise – Diploma Supplement Label na období 2014–2016, který dokládá splnění
nadnárodních podmínek pro vydávání tohoto dodatku.

71

13 Národní a mezinárodní excelence fakulty
FVHE je součástí VFU Brno, která je z mezinárodního pohledu excelentní univerzitou v oblasti
veterinární medicíny. Fakulta veterinárního lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie
dosáhly po náročné mezinárodní evaluaci organizované v rámci evropského systému
veterinárního vzdělávání zajišťovaného Evropskou asociací veterinárních univerzit a fakult
(EAEVE) uvedení na prestižním evropském seznamu pozitivně evaluovaných veterinárních
fakult Evropy (List of Evaluated and Approved Institutions by EAEVE). FVL i FVHE splňují
požadavky pro veterinární vzdělávání stanovené právními předpisy Evropské unie a další
požadavky EAEVE a FVE (European Association of Establishments for Veterinary Education
and Federation of Veterinarians of Europe), kvalita výuky je na vysoké úrovni. Veterinární
fakulty VFU Brno jsou tak řazeny mezi velmi kvalitní evropské veterinární vysoké školy.
V roce 2015 VFU Brno měla zástupce v CIQA EAEVE, což je tříčlenný výbor dozorující kvalitu
prováděných mezinárodních evaluací jednotlivých veterinárních fakult v Evropě. Toto
postavení VFU Brno je zcela mimořádné a je dokladem toho, že VFU Brno je v oblasti
veterinárního vzdělávaní vnímána jako velmi kvalitní veterinární instituce.
VFU Brno s Fakultou veterinárního lékařství a Fakultou veterinární hygieny a ekologie patři
mezi ty univerzity, které prošly s pozitivním výsledkem mezinárodní kontrolou posuzující
způsobilost fakulty poskytovat kvalitní vzdělávání v oborech, které přímo ovlivňují zdraví
člověka, a VFU Brno (její veterinární fakulty) je tak uvedena mezi univerzitami, které mohou
poskytovat přístup do oborů regulovaných evropskou směrnicí č. 36/2005 EC. Tato směrnice
stanoví pro vybraných 5 oborů (tj. i pro veterinární medicínu) požadavky na studijní program,
jeho zajišťování a požadavky na znalosti, zkušenosti a dovednosti absolventů v uvedených
vybraných oborech a jejichž plnění podléhá mezinárodní kontrole. Mezinárodní excelence
VFU Brno spočívá v tom, že vzdělávání na veterinárních fakultách VFU Brno bylo uznáno
směrnicí Evropské unie č. 2005/36/EC, o uznávání odborných kvalifikací.
Z důvodu obhájení uvedení obou veterinárních fakult na prestižním Seznamu pozitivně
evaluovaných fakult Evropy absolvovala univerzita v roce 2013 mezinárodní reevaluaci
organizovanou EAEVE. Univerzita poprvé podstoupila hodnocení na dvou stupních
hodnocení. První stupeň hodnotil, zda fakulta splňuje požadavky evropské legislativy pro
veterinární vzdělávání a požadavky veterinárního vzdělávání komise EAEVE a FVE v souladu
se směrnicí 2005/36/ES, pokud jde o odbornou přípravu veterinárních lékařů. Výsledek
tohoto hodnocení byl sdělen univerzitě v roce 2014 a konstatoval splnění všech evropských
požadavků na kvalitní veterinární vzdělávání a obě veterinární fakulty VFU Brno budou i
nadále uváděny na prestižním seznamu kvalitních veterinárních fakult a univerzit Evropy.
Druhý stupeň hodnotil, zda fakulta splňuje procesní standardy pro zajišťování a hodnocení
kvality veterinárního vzdělávání a v roce 2015 byl uzavřen jako neúspěšný.
Z národního pohledu má FVHE VFU Brno excelentní postavení. Je jednou ze dvou institucí
poskytující veterinární vzdělávání, svojí současnou úrovní vzdělávání, vědy a výzkumu
a poskytování odborných veterinárních činností, svým postavením ve veterinární komunitě
i svojí u tradicí je mimořádnou institucí v rámci českého systému vysokoškolského vzdělávání
i v rámci veterinární medicíny u nás.
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13.1 Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
FVHE VFU Brno je členem všech významných evropských organizací, které ovlivňují trendy
rozvoje veterinárního a farmaceutického vzdělávání na univerzitách v Evropě.

Tabulka 13.1
Přehled členství FVHE VFU Brno v organizacích sdružujících vysoké školy a v mezinárodních
a profesních organizacích
Organizace

Stát

Status

EU

člen

EU

člen

Federation of Veterinarians of Europe (FVE)

EU

člen prostřednictvím
KVL

Union of European Veterinary Hygienists (UEVH)

EU

člen

European Veterinarians in Education, Research and
Industry (EVERI)

EU

člen

European Association of Establishments for
Veterinary Education (EAEVE)
Veterinary Network of European Student and Staff
Transfer (VetNEST)

FVHE VFU Brno je zapojena do mezinárodní spolupráce individuálním působením svých
pracovníků v mnoha organizacích a sdruženích. Působení akademických pracovníků
v mezinárodních organizacích a sdruženích je velmi bohaté a významně přispívá ke zvyšování
kreditu FVHE VFU Brno v zahraničí.
Pracovníci Fakulty veterinární hygieny a ekologie jsou zapojeni do mnoha mezinárodních
organizací - AEMV (the Association of Exotic Mammal Veterinarians), American Society for
Microbiology, European Association of Fish Pathologists, European College of Veterinary
Public Health, European Microscopy Society, European College of Zoological Medicine,
European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, European Aquarium and
Terrariun Association, European college of bovine health management, EVERI (European
veterinarians in Education, Research and Indrustry), Federation of European Microbiology
Societies, Herpetologist´s league, EFSA expert committee on dairy cow welfare, International
Society of Phthirapterists, Atatürk Uniersity Journal of Veterinary Sciences Editorial Board a
další.)
FVHE VFU Brno je členem všech významných evropských organizací, které ovlivňují trendy
rozvoje veterinárního a farmaceutického vzdělávání na univerzitách v Evropě.

13.2 Členství vysoké školy v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
FVHE VFU Brno působí v řadě profesních asociací, organizacích nebo sdruženích (např. BCES,
CESNET, EUNIS-CZ, Asociaci pracovníků univerzitní administrativy a další). Dále je
prostřednictvím svých zaměstnanců sdružena v nejvýznamnějších národních profesních
asociacích (např. Česká konference rektorů, Rada vysokých škol, Komora veterinárních
lékařů, Československá mikrobiologická společnost, Česká lékařská společnost pro
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epidemiologii a mikrobiologii JEP, Vědecký výbor výživy zvířat MZe ČR, Česká buiatrická
společnost, Česká akademie zemědělských věd, Česká pobočka mezinár.organizace WPSA,
Odbor veterinárního lékařství ČAZV, Česká zemědělská akademie věd, členství v redakční
radě Acta Veterinaria Brno, členství v redakční radě Maso International, členství v redakční
radě Folia Veterinaria, členství v redakční radě Czech Journal of Food Science, členství v
regionální sekci EHEDG, člen Komise pro hodnocení výzkumných organizací, člen poradního
sboru odborného časopisu Maso, členství v redakční radě Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae, Česká a slovenská etologická společnost, Česká zoologická
společnost, Česká ichtyopatologická společnost, Česká lékárnická komora, Česká společnost
chemická, Česká zoologická společnost, Unie akvaristů České republiky, CCPS - Česká
společnost pěstitelů masožravých rostlin, Český svaz chovatelů – Ústřední odborná komise
chovatelů králíků, Společnost mladých agrárníků ČR, Český včelařský klastr, Asociace
vysokoškolských poradců, Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká společnost
ornitologická, Komora soudních znalců, kontrolní rada GAČR, Kynologická organizace,
Společnost pro výživu a další).
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14 Rozvoj vysoké školy
14.1 Institucionální rozvojový plán
V rámci rozhodnutí MŠMT č. 154035 byl poskytnut FVHE příspěvek ze státního rozpočtu
podle ukazatele „I“ (Rozvojové programy) na realizaci Institucionálního plánu VFU Brno na
rok 2015 v celkové výši 700 tis. Kč, jako běžný (neinvestiční) příspěvek a kapitálový
(investiční) příspěvek 2 000 tis. Kč.
Z neinvestičních prostředků byly v rámci FVHE hrazeny tyto projekty:
RP050004 IP15 ve výši 500 tis. Kč - Zkvalitňování struktury a inovace studijních programů a
oborů VFU Brno
RP050005 IP 15 ve výši 200 tis. Kč - Rozvoj akreditovaných studijních programů a oborů VFU
Brno
V rámci investičních prostředků byly pořízeny přístroje v hodnotě 2 000 tis. Kč, a to v rámci
Modernizace investičního přístrojového a dalšího vybavení – RP050007
Dále bylo realizováno nepřímé zapojení FVHE formou projektů interních agentur VFU Brno, a
to IMA (přiděleno 951 482 Kč, čerpáno 756 816 Kč) a IVA (665 000 Kč).
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15 Programové financování
Na akci VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25 byl zpracován dodatek č. 1 k
investičnímu záměru z důvodu změny časového plněni akce. MŠMT jej schválilo a vydalo
změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Byla zpracována projektová dokumentace pro
územní rozhodnutí a stavební povolení.
Z prostředků FRIM byly uhrazeny náklady za aktualizaci studie a za zpracovanou projektovou
dokumentaci.
Na akci VFU – Rekonstrukce, dostavba a přístavba objektu č. 32 byla vyhlášena veřejná
soutěž a následně zpracována změna jednotlivých stupňů projektové dokumentace.
Rovněž byl zpracován dodatek č. 1 investičního záměru (z důvodu změny projektové
dokumentace, nového výběrového řízení na zhotovitele, a tím posunuti realizace akce).
MŠMT jej schválilo a vydalo změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Z prostředků FRIM byly uhrazeny náklady za aktualizaci studie a změnu projektové
dokumentace, náklady spojené s veřejnou zakázkou na zhotovitele změny projektové
dokumentace.
Tabulka 15
Přehled akcí v programovém financování – stavby roku 2015 v tis. Kč
Z toho dotace ze stát. rozpočtu
Plán.
Název
Stad
na poč.
akce
**)
roku*

133D21L003002

133D21L003001

Číslo
akce

VFU –
Rekons
trukce,
dostav
ba a
přístav
ba
objekt
u č. 32
VFURekons
trukce
a
nástav
ba
objekt
u č. 25

Celkem

Celkový
finanční
náklad
(tis. Kč)

Celkem
(tis. Kč)

Kap.
333MŠMT
(tis. Kč)

V běžném roce náklad

v tom

v tom

Spolu
fin. EU

Jiné
zdroje
SR,
FRIM
VŠ

Celkem
(tis. Kč)

Z
Kap.
jiných
333zdrojů
MŠMT
(tis.
(tis. Kč)
Kč)

A

P

152 598

146 208

146 208

0

6 390

2 064

0

2 064

N

P

78 812

75 625

75 625

0

3 187

330

0

330

231 410

221 833

221 833

0

9 577

2 394

0

2 394

Vysvětlivky: * = stavba byla na počátku roku v rozpočtu (A), stavba nebyla na počátku roku v rozpočtu
(N), **= stavba byla na konci roku ve stadiu přípravy (P), stavba byla ve stadiu realizace (R), stavba
byla během roku dokončena (D)
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16 Závěr - hodnocení činnosti FVHE
Fakulta veterinární hygieny a ekologie jako součást jedinečné univerzity v České republice
VFU Brno poskytuje vzdělání v oblasti veterinární medicíny, avšak s diferenciací do oblasti
veterinárních aspektů bezpečnosti potravin a veterinární ochrany veřejného zdraví dále také
v oblasti bezpečnosti a kvality potravin a ochrany zvířat a welfare, a to na úrovni nejnovějších
dosažitelných znalostí a zkušeností.
Fakulta realizovala v roce 2015 jeden studijní program - Veterinární hygiena a ekologie
(bakalářský, navazující magisterský, magisterský a doktorský). Zájem uchazečů o studijní
obory výrazně překračoval možnosti fakulty. Bylo podáno 1166 přihlášek, přijato a
nastoupilo 34,6 % z přihlášených uchazečů o studium. V roce 2015 bylo zapsáno ke studiu na
FVHE VFU Brno 404 studentů. Studia úspěšně absolvovalo 237 studentů. V roce 2015
ukončilo neúspěšně studium, tzn., že nepokračovalo ve studiu Brno 157 studentů.
V oblasti stipendijní FVHE VFU Brno v roce 2015 uplatňovala celouniverzitní stipendijní řád.
Byla vyplacena prospěchová stipendia 53 studentům, stipendia za výzkumnou činnost (36
studentů), vyplácena ubytovací stipendia (588 studentů), sociální stipendia (7 studentů),
doktorská stipendia (53 studentům), stipendia na podporu studia v zahraničí (29 studentů)
a mimořádná stipendia (37).
Vzdělávací činnost byla podpořena finančními prostředky IVA, která podpořila formou
stipendií studentům (21) podílet se na přípravě učebních pomůcek a jiných forem podpory
výuky.
V roce 2015 FVHE VFU Brno uplatňovala kreditový systém ECTS pro všechny studijní
programy. Absolventům studia byl vydáván Dodatek k diplomu.
Absolventi Fakulty veterinární hygieny a ekologie nacházeli uplatnění zejména v státní správě
ve veterinárním a potravinářském dozoru nad bezpečností a kvalitou potravin,
v potravinářských provozech, v laboratorní diagnostice a na dalších pozicích ve státní i
soukromé sféře. Pro svoji profesní kariéru jsou absolventi dobře připraveni zejména díky
tomu, že praktická výuka je částečně realizovaná mimo areál univerzity v potravinářských a
jiných provozech, fakulta má některá speciální pracoviště, která jsou využívaná pro výuku a
také má velmi dobrou úroveň výuky v oblasti technologií, analýz potravin a legislativy.
FVHE VFU Brno úzce spolupracovala s nejvýznamnějšími institucemi a organizacemi, u nichž
nachází uplatnění absolventi všech oborů. Spolupráce zejména se SVS ČR a potravinářskými
podniky byla velmi úzká a zahrnovala nejen účast odborníků z praxe na výuce a výzkumu, ale
také jejich časté zastoupení v komisích rigorózních zkoušek, státních závěrečných zkoušek
a dalších.
Na FVHE VFU Brno pracují akademičtí pracovníci a ostatní zaměstnanci. Akademičtí
pracovníci působí jako profesoři, docenti, odborní asistenti a asistenti. Z pohledu kvalifikační
struktury kvalifikační činily hodnosti profesorů a docentů 28,8 % z celkového počtu úvazků
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akademických pracovníků. Do věku 59 let působilo na FVHE VFU Brno v roce 2015 celkem 18
(tj. 66,7 %) docentů a profesorů z celkového počtu docentů a profesorů.
FVHE VFU Brno v roce 2015 realizovala vzdělávací kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a
pokračovala úspěšně v realizaci Univerzity třetího věku.
FVHE VFU Brno realizovala v roce 2015 vědeckou a výzkumnou a další tvůrčí činnost řešením
grantů grantových agentur (zejména Grantové agentury České republiky, Národní agentury
zemědělského výzkumu, Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví) a dále
z prostředků vlastních (institucionální podpora výzkumným organizacím, prostředky
specifického výzkumu) a z prostředků smluvního výzkumu se zadávajícími organizacemi,
institucemi a podniky. V roce 2015 činil podíl získaných prostředků na vědu a výzkum 41,63
% z celkového objemu na fakultu získaných finančních prostředků na vzdělávání a na vědu a
výzkum. FVHE VFU Brno se také podílela na řešení společného projektu vysokých škol
v brněnském regionu, a to Středoevropského technologického institutu (CEITEC)
zaměřeného na výzkum v oblasti biomedicínských věd z prostředků EU.
Výzkumné aktivity studentů byly podpořeny finančními prostředky IGA (36 projektů, 5 156
tis. Kč).
Výsledky projektů byly uplatněny ve formě 93 impaktovaných vědeckých prací a dalších
publikačních výstupech. Výsledky výzkumné činnosti byly uvedeny do registru informací
o výzkumu (RIV). Publikační výstupy byly hodnoceny také podle Metodiky hodnocení
výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Podle tohoto hodnocení FVHE
VFU Brno získala 10 222 bodů.
Výzkumná, vzdělávací, odborná a další činnost FVHE VFU Brno se opírala o materiální
a technické zázemí fakulty a univerzity. Využívala zejména prostorového a stavebního zázemí
areálu VFU Brno a jeho Školního zemědělského podniku Nový Jičín. Přístrojové zázemí bylo
představováno zejména množstvím přístrojů umožňujících běžný, specifický i expertní
provoz a v řadě oblastí také činnost v hygienické činnosti, dále v jateční, hygienické a
potravinářské poloprovozní a provozní činnosti, v provozní i specializované laboratorní
činnosti, v chovu hospodářských zvířat, zájmových zvířat a volně žijících zvířat, v pěstování
zemědělských plodin. Technické a přístrojové zázemí bylo podle možností fakulty v roce
2015 modernizováno a inovováno.
V roce 2015 pokračovala dále činnost fakultních časopisů, bylo vydáno sedm čísel odborného
časopisu Maso a dvě čísla vědeckého časopisu Maso International – Journal of Food Science
and Technology.
V roce 2015 se na FVHE VFU Brno rozvíjela další tvůrčí činnost, kterou představovala
veterinární hygienická činnost.
FVHE VFU Brno v oblasti mezinárodní spolupráce v roce 2015 rozvíjela partnerské vztahy
s institucemi ovlivňujícími vzdělávání ve veterinární medicíně v Evropě. FVHE VFU Brno měla
uzavřeno 12 dlouhodobých smluv s jinými univerzitami. Uzavírala také krátkodobější
dvoustranné smlouvy k podpoře spolupráce a mobilit v Evropě a Americe a dalších
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oblastech. Tyto smlouvy zajišťovaly možnosti zahraničních mobilit pro studenty a
akademické pracovníky formou participace v programu Life-Long Learning Program –
Erasmus a dále v programu CEEPUS. V roce 2015 FVHE VFU Brno pokračovala ve spolupráci
v oblasti výměny studentů s veterinární fakultou v Lipsku. V rámci IMA VFU Brno se
uskutečnily dlouhodobé stáže studentů v zahraničí, zejména v Evropě.
FVHE VFU Brno v roce 2015 organizovala v rámci mezinárodních vzdělávacích programů Letní
školu hygieny potravin, které se zúčastnilo 16 studentů ze zahraničí.
V roce 2015 bylo na FVHE VFU Brno realizováno hodnocení kvality vzdělávání. Na vnitřní
úrovni probíhalo hodnocení kvality ve vedení fakulty, na Kolegiu děkana, na poradách
přednostů fakult a na ústavech. Kvalitou vzdělávání se zabývá také Vědecká rada FVHE VFU
Brno a Akademický senát FVHE VFU Brno. Hodnocení kvality vzdělávání a dalších
akademických činností v oblasti veterinární medicíny se uskutečnilo v roce 2015 s využitím
vypracovaného Systému hodnocení kvality vzdělávání a dalších akademických činností
v oblasti veterinární medicíny. Hodnocení kvality vzdělávání se účastnili také studenti, a to
formou ohodnocování každého učitele zapojeného do výuky prostřednictvím počítačů.
Vnější hodnocení kvality vzdělávání se dále uskutečnilo na úrovni MŠMT v rámci hodnocení
Akreditační komisí – fakulta podala žádost o akreditaci bakalářského a navazujícího
magisterského programu v oboru Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii –
s kladným výsledkem.
Organizačně tvoří Fakulta veterinární hygieny a ekologie samostatný celek a vlastní
vzdělávací proces se uskutečňuje na ústavech fakulty a univerzity. V roce 2015 došlo ke
změně ve vedení některých ústavů.
V minulých letech byla řada pracovišť fakulty rekonstruována a prostorově stabilizována,
takže studenti mají možnost vzdělávat se v kvalitně vybavených posluchárnách a pracovat v
modernizovaných laboratořích, počítači vybavených cvičebnách a v poloprovozních
technologických dílnách. Toto však neplatí o všech budovách a prostorách. V roce 2015
pokračovaly přípravy na zahájení prací na rekonstrukci budov č. 32 a 25. Ústav biologie a
chorob volně žijících zvířat se již přestěhoval do náhradních prostor, částečně mimo areál
univerzity.
Fakulta podporovala v roce 2015 aktivity vytvářející sounáležitost s fakultou a univerzitou,
zejména organizací konferencí, seminářů a pracovních setkání. Významnou akcí byla oslava
25. výročí založení fakulty a 40. výročí zahájení výuky oboru Hygieny potravin na naší
univerzitě.

16.1 Silné stránky FVHE VFU Brno
FVHE VFU Brno disponuje silnými stránkami, které vyplývají z úrovně, kterou fakulta jako
nedílná součást VFU Brno dosáhla v dlouhodobém působení v rámci vysokého školství
a zvláště pak se zaměřením na veterinární medicínu, bezpečnost a kvalitu potravin a ochranu
zvířat a welfare. Skutečnosti, které lze označit jako silné stránky fakulty:
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 schválení strategického dokumentu pro další rozvoj fakulty (dlouhodobý záměr na roky
2016 až 2020)
 vysoká úroveň vzdělávání v oblasti veterinární hygieny a ekologie, bezpečnosti a kvality
potravin naplňující směrnici Evropské unie č. 2005/36/EC, o uznávání odborných
kvalifikací a splňující další požadavky evropských institucí na veterinární vzdělávání
a řadící tak univerzitu mezi první třetinu veterinárních univerzitních institucí v Evropě,
 mezinárodní ohodnocení veterinárního studijního programu v rámci mezinárodní
reevaluace provedené Evropskou asociací veterinárních univerzit a fakult (EAEVE)
a Evropskou federací veterinárních lékařů (FVE), naposledy v roce 2013
 výrazná úroveň mezifakultní integrace výuky mezi veterinárními fakultami v základních a
přípravných předmětech, umožňující soustředění rozhodujících kapacit profilujících
předmětů na příslušnou fakultu, pro niž je prostorové, přístrojové, materiální a personální
zabezpečení v dané oblasti zásadní z hlediska jejího profesního zaměření,
 mimořádný zájem o studium ve všech studijních programech FVHE VFU Brno,
 kvalitní studijní programy na úrovni bakalářského, navazujícího magisterského,
magisterského a doktorského studia, akreditované Akreditační komisí,
 akreditované obory v anglickém jazyce (magisterský studijního programu v oboru
Veterinární hygiena a ekologie, bakalářský a navazující magisterský studijní program
v oborech Bezpečnost a kvalita potravin a Ochrana zvířat a wekfare, obory doktorského
studia),
 uskutečňování kvalitní praktické výuky v zařízeních fakulty a VFU Brno,
 specializovaná zařízení pro výzkum a výuku s využitím vysoce patogenních
mikroorganismů, patogenních mikroorganismů, radioizotopů, nebezpečných chemických
látek, návykových látek, léčiv a prekursorů, a pro provádění pokusů na zvířatech,
 realizace kreditního systému výuky (ECTS) v bakalářských, navazujících magisterských,
magisterských a doktorských studijních programech, vydávání Dodatku k diplomu
(Diploma Supplement) absolventům studia a potvrzení o pozitivní mezinárodní evaluaci
absolventům veterinárního studijního programu,
 otevření a uvedení do provozu Provozního centra pro studenty, spočívajícího v centrálních
uzamykatelných skříňkách pro uložení ochranných pomůcek a oděvů při studiu hygienicky
náročných preklinických, klinických a hygienických předmětů v rámci studia veterinární
medicíny,
 zvýšení zapojení studentů do inovace vzdělávací činností na univerzitě prostřednictvím
vnitřní vzdělávací agentury IVA VFU Brno,
 zvýšení nárůstu mobilit studentů, které umožňují především studentům získávat
zahraniční znalosti a zkušenosti přímo v prostředí zahraničních univerzit, výzkumných a
odborných institucí a v zahraniční praxi prostřednictvím vnitřní mobilitní agentury IMA
VFU Brno,
 úspěšné uplatňování absolventů v praxi,
 úzká spolupráce s potencionálními zaměstnavateli absolventů, zejména se Státní
veterinární správou a potravinářskými podniky,
 aktivní spolupráce v rámci regionu, a to zapojením do Jihomoravského inovačního centra
(JIC)
 rozvinutý systém celoživotního vzdělávání zahrnující zejména realizaci Univerzity třetího
věku,
 systém doktorských studijních programů umožňující kvalitní doktorské vzdělávání,
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 kvalitní výzkumná činnost opírající se o řešení řady grantů grantových agentur,
o institucionální podporu výzkumným organizacím, o specifický vysokoškolský výzkum
univerzity a smluvní výzkum s organizacemi, institucemi a podniky,
 výzkumná činnost v rámci Středoevropského technologického institutu (CEITEC) s kvalitní
publikační činností,
 podíl na Interní grantové agentuře VFU Brno, umožňující výzkumnou činnost
doktorandům, studentům magisterských studijních programů a začínajícím vědeckým
pracovníkům,
 přístup do vědeckých databází a informačních zdrojů prostřednictvím Internetu,
umožňující efektivní vyhledávání vědeckých a odborných informací, na který fakulta
finančně přispívá
 úspěšná publikační činnost zejména v impaktovaných vědeckých časopisech,
 vlastní odborný časopis Maso a vědecký časopis Maso International – Journal of Food
Science and Technology,
 rozvíjející se mobility studentů a akademických pracovníků nejen v rámci Evropy, ale také
do Spojených států amerických,
 vytvoření podmínek pro pobyt zahraničních akademických pracovníků a studentů v rámci
uskutečňování mobilit,
 vysoký kredit VFU Brno a tím i FVHE ve všech evropských organizacích zaměřených na
univerzitní vzdělávání (EUA, EUCEN), zvláště veterinárních lékařů (EAEVE, VetNEST),
a veterinární praxi v Evropě (FVE, UEVH)
 zapojení akademických pracovníků VFU Brno v mezinárodních profesních organizacích,
vytvářející tak výrazný pozitivní kredit univerzity v zahraničí,
 prohlubující se spolupráce s některými zahraničními fakultami v Evropě i USA vedoucí
k realizaci výměnného programu pro studenty a akademické pracovníky,
 aktivní zapojení do programů umožňující další rozvoj FVHE VFU Brno (rozvojové programy
MŠMT, operační programy Evropské unie),
 stipendijní program FVHE VFU Brno pro studenty, zahrnující stipendia prospěchová,
stipendia za výzkumnou činnost, dále stipendia ubytovací, sociální, doktorská, zvláštní,
do zahraničí,
 soustředění vzdělávacích i výzkumných pracovišť fakulty do jednoho univerzitního areálu
VFU Brno, které vytváří jedinečné podmínky pro spolupráci s ostatními fakultami a
pracovišti univerzity v oblasti vzdělávání i výzkumu,
 probíhající stavební rekonstrukce a modernizace budov areálu VFU Brno umožňující
prostorové zabezpečení rostoucích nároků na kvalitní veterinární a hygienickou výuku
a výzkum.

16.2 Slabé stránky FVHE VFU Brno
Za přetrvávající slabé stránky FVHE VFU Brno v roce 2015 lze považovat následující
skutečnosti:
 finanční náročnost veterinárního a hygienického vzdělávání, která způsobuje nedostatek
finančních prostředků (potvrzená mj. také mezinárodní evaluací); FVHE VFU Brno
podporuje aktivity vedoucí k získání mimonormativních dalších prostředků pro vzdělávací
a výzkumný provoz fakulty,
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 personální zajištění výuky, výzkumu, odborných a dalších činností na univerzitě by mohlo
být v zastoupení vyšších kvalifikačních stupňů akademických hodností výraznější a vyšší by
mohlo být zastoupení těchto pracovníků do věku 60 let; řešení spočívá v integraci
výzkumu a tím podpoře výzkumné činnosti mladších akademických pracovníků zejména
v kolektivech úspěšně řešících výzkumné projekty a aktivně publikujících výsledky své
vědecké práce,
 vyšší neúspěšnost studia v oboru Veterinární hygiena a ekologie; řešení této slabé stránky
lze spatřovat v opatřeních spočívajících zejména v poradenství na studijních odděleních
fakult, uskutečňování moderních metod výuky (multimediální výuka, multimediální učební
texty apod.), v realizaci kreditního systému (určité rozvolnění výuky), v aplikaci
diferenciace výuky zejména ve vyšších ročnících studia (umožňující vyšší volitelnost
předmětů ve výuce) a opatřeních dalších, přesto však je třeba počítat se skutečností, že
veterinární vzdělávání je jedno z vůbec nejobtížnějších, a proto neúspěšnost zůstane na
veterinárních fakultách pravděpodobně vysoká i v budoucnosti,
 prodloužení termínů k zahájení aktivit pro rekonstrukci budovy č. 32 a 25,
 přetížení akademických pracovníků výukou; řešení spočívá v koncentraci výuky v
některých předmětech do větších studijních skupin, v uskutečnění moderních forem
výuky využívající multimediálních možností, v navýšení počtu akademickych pracovníků v
případech, kde to umožňuji prostředky získané normativním způsobem na vyšší počet
studentů,
 prostorová nedostatečnost Ústavu výživy a Ústavu zootechniky a zoohygieny a Ústavu
hygieny a technologie vegetabilních potravin související s rozvojem dalšího studijního
oboru na univerzitě a s rozvojem doktorských studijních programů na těchto ústavech;
řešením je příprava a realizace rekonstrukce budovy č. 16. a následná rekonstrukce
budovy č. 15.
Nově se slabou stránkou v roce 2015 na FVHE VFU Brno ukázaly následující skutečnosti:
nutnost změn vnitřních předpisů v rámci implementace novely VŠ zákona,
nutnost obměny počítačového vybavení spočívající v náhradě starých počítačů počítači
moderními a výkonnými,
nutnost navýšeni mezd pro zaměstnance VFU Brno,
ne zcela odpovídající modernizace investičního přístrojového a dalšího vybavení v rámci
výuky veterinární hygieny a ekologie a bezpečnosti a kvality potravin. Řešení spočívá ve
finanční podpoře vybavení výukových laboratoří a dalších provozů univerzity ke
zkvalitnění podmínek pro výuku veterinární oborů,
absence zkušených zaměstnanců, kteří by se podíleli na transferu technologií,
absence inovační strategie a systému popularizace vědy a výzkumu, podněcování
transformace výsledků a koordinace zapojení fakulty do mezinárodních grantových
programů.

16.3 Příležitosti FVHE VFU Brno
Při realizaci záměrů uskutečňování vzdělávací, výzkumné, odborné a další akademické
činnosti na FVHE VFU Brno a jejího dalšího rozvoje lze v dalším období očekávat následující
příležitosti:
 dostatečný zájem o studium na fakultě,
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 moderní studijní programy veterinární hygieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare,
bezpečnosti a kvality potravin, novy studijní program zaměřeny na nezávadnost potravin
gastronomii,
 integrovaná výuka zejména mezi Fakultou veterinárního lékařství a Fakultou veterinární
hygieny a ekologie,
 další rozvoj vzdělávacích možností s využitím multimediální podpory při výuce a studiu,
projektové a problémově orientované výuky,
 posílení kvality zejména vzdělávací činnosti zavedením systému zajišťování a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti,
 rozšíření výuky v studijních programech fakulty v anglickém jazyce,
 prohloubení kvality doktorského studia,
 rozvíjející se celoživotní vzdělávání v oborech tradovaných na FVHE VFU Brno,
 zvyšující se možnosti získávání výzkumných grantových projektů a publikačních výstupů,
 řešení projektu CEITEC, do jeho řešení a tím zvýšení výzkumné kapacity fakulty v oblasti
excelence jejího zaměření,
 účast na řešení dalších výzkumných projektů,
 možnosti mezinárodních výzkumných projektů,
 možnosti pro mobility studentů a akademických pracovníků,
 rozšiřování vzdělávání v rámci mezinárodní letní školy,
 motivace pracovníků zejména na základě diferenciace v odměňování akademických
i ostatních pracovníků fakulty,
 účast v rozvojových projektech MŠMT a programech EU,
 rozvíjející se regionální spolupráce v rámci Brněnského centra evropských studií,
Jihomoravského inovačního centra, spolupráce s Magistrátem města Brna,
Jihomoravským krajem a podniky,
 rozvíjející se profesní spolupráce s institucemi státní správy, profesní samosprávy,
organizacemi profesního zájmu a podniky,
 rozvíjející se mezinárodní spolupráce, zejména v rámci EU,
 přístrojová modernizace s využitím nenormativních zdrojů financování a zdrojů EU
(zejména investiční programy),
 stavební modernizace s podporou MŠMT a dále zdrojů EU (zejména investiční programy),
 vyšší informovanost o FVHE VFU Brno zvýšenými prezentačními aktivitami univerzity.

16.4 Rizika FVHE VFU Brno
Rizika pro uskutečňování poslání FVHE VFU Brno spočívají zejména mimo fakulty a VFU Brno.
Tato rizika jsou zejména v následujících skutečnostech:
 další omezení podpory vysokoškolského vzdělávání v rozpočtu České republiky vedoucí ke
stagnaci nebo snížení kvality vzdělávání na FVHE VFU Brno,
 změna podmínek mimo VFU Brno vedoucí k omezení v realizaci výuky studijních
programů v anglickém jazyce samoplátců, v organizaci poplatkového celoživotního
vzdělávání, v zapojení do řešení rozvojových,
 změny v evropských i národních programech snižující podporu mobilitám studentů
a akademických pracovníků by omezily internacionalizaci VFU Brno,
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 změna nastavení kritérií pro přístup k prostředkům Evropských strukturálních fondů,
které by neumožnily přístup k prostředkům Evropské unie,
 snížení podpory z MŠMT v prostorově stavebních změnách na VFU Brno by mohla vést
k problematickému zajištění odpovídající úrovně kvality vzdělávání, výzkumu a odborné
činnosti, a to zejména v řešení zásadní potřeby univerzity z hlediska mezinárodní
evaluace.

16.5 Shoda s Dlouhodobým záměrem FVHE VFU Brno
FVHE VFU Brno realizovala svoji činnost v roce 2015 ve shodě s Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti FVHE VFU Brno
(DZ FVHE) a jeho aktualizací na rok 2015, a to ve všech jeho oblastech, tzn. v oblasti
mezinárodního, národního a regionálního působení fakulty, kvality a relevance, otevřenosti a
efektivity a financování.
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