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téma

Pro Veterinární a farmaceutickou uni
verzitu Brno byl rok 2018 rokem jed
nak velmi náročným, jednak velmi dů
ležitým. Problematiky nezbytné k řešení 
snad v minulosti nikdy takto zhuštěné 
nebyly. Především se univerzita musela 
vypořádat s řadou záležitostí z minulos
ti, současně řešit stávající provoz univer
zity a nastavovat pravidla pro fungování 
univerzity v nejbližším období. 

Rok 2018 byl rokem 100. výročí 
založení Vysoké školy zvěrolékařské, 
naší alma mater a  současně dnešní 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity Brno. Museli jsme velmi rych
le sestavit představu jedinečných, vý
razných a  současně důstojných oslav 
tohoto výjimečného výročí naší univer
zity. Představa byla směřována k akti
vitám, které osloví absolventy naší uni
verzity, učitele, studenty, zaměstnance, 
odbornou veřejnost a také státní a ve
řejné instituce spolupracující s naší uni
verzitou. Jsem přesvědčen, že se nám 
uskutečněným spektrem akcí oslavu
jících výročí naší univerzity podařilo 
historii naší vysoké školy připomenout 
v rámci univerzity i mimo ni, zvýraz
nit současné postavení naší univerzity 
v systému vysokých škol, v rámci České 
republiky i v prostředí Evropy. 

Rok 2018 byl také rokem příprav na 
institucionální akreditaci VFU Brno. 
Institucionální akreditace je v současné 
době nezbytnost kvalitní vysoké školy 
pro další vzdělávání, tvůrčí a souvise
jící činnost pro další období. Bez in
stitucionální akreditace bychom v zá
sadě nemohli poskytovat vzdělávání 
studentům, zaměstnávat učitele a dal
ší zaměstnance univerzity, a v princi
pu ani získávat potřebný objem finanč
ních prostředků na činnost univerzity. 
Institucionální akreditace je tak pro 
univerzitu zcela principiální nezbyt
ností. Museli jsme se pustit do této zá

sadní nezbytnosti pro univerzitu téměř 
od začátku. Především jsme museli na
stavit systém dokumentů a  pravidel 
vztahujících se k Institucionální akre
ditaci podle zákona o vysokých ško
lách, dopracovat celý systém kvality na 
univerzitě, nastavit podle formátu in
stitucionální akreditace realizaci vzdě
lávání v studijních programech, v celo
životním vzdělávání, v tvůrčí činnosti, 
v odborné činnosti a v dalších souvi
sejících oblastech. Následně jsme se 
museli pustit do zpracovávání doku
mentů souvisejících s podáním žádosti 
o Institucionální akreditaci VFU Brno. 
Celkový rozsah představoval okolo 
1 000 stran dokumentů. Tuto neuvě
řitelně rozsáhlou činnost jsme úspěš
ně završili oficiálním podáním žádosti 
o Institucionální akreditaci VFU Brno 
na Národní akreditační úřad ČR. Nyní 
očekáváme další postup ze strany NAÚ.

Další mimořádně rozsáhlou činností 
v roce 2018 bylo skutečné nastavení sys

tému kvality na naší univerzitě. Systém 
kvality je povinností pro vysoké školy 
vyplývající ze zákona o vysokých ško
lách, který je určující pro úspěšnou insti
tucionální akreditaci. Realizace systému 
kvality je v současné době pro univerzi
tu životní nezbytností k naplnění zákona 
i povinností vůči MŠMT a Národnímu 
akreditačnímu úřadu a  jeho zajištění 
včetně jeho financování přikazuje zá
kon o vysokých školách. Podpora tomu
to systému ze strany rozpočtu univerzity 
z roku 2017 ve výši okolo 300 Kč měsíč
ně nedávala záruku úspěchu. Přístup 
k systému kvality na univerzitě byl pro
to změněn. V rámci změny priorit, re
alizace v návaznosti na institucionální 
akreditaci a také zajištění systému včetně 
jeho financování se podařilo celý systém 
dopracovat na úrovni pravidel v rámci 
vnitřních předpisů univerzity, jeho ko
ordinace na úrovni Rady pro vnitřní 
hodnocení, jeho realizace na úrovni ří
zení univerzity i fakult s výsledkem sku

Rok 2018 na univerzitě
Z POHLEDU REKTORA VFU BRNO

Rektor prof. MVDr. Alois Nečas směřuje na jednání o rozpočtu VFU Brno
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tečného nastavení, zajištění a uskuteč
ňování systému kvality včetně realizace 
vyhodnocování a zpětných vazeb sys
tému tak, že se stal oporou pro dokla
dování kvality VFU Brno v rámci in
stitucionální akreditace, a tím i faktické 
budoucnosti VFU Brno.

Zásadní činností, která vyplynu
la v roce 2018 pro VFU Brno, bylo za
jištění jejího financování. Stav z roku 
2017, který byl charakterizován nejhor
ším rozpočtem pro VFU Brno ze všech 
27 vysokých škol (rozpočet 2017 byl na 
úrovni, že ostatní vysoké školy se sklá
daly na rozpočet VFU Brno, aby nedo
šlo k propadu financování VFU Brno 
pod úroveň určenou MŠMT). Nakonec 
se nám podařilo získat další prostředky 
pro univerzitu, a tím stabilizovat roz
počty univerzity i  fakult. Podařilo se 
během roku ušetřit prostředky na rek
torátě, a tyto ušetřené prostředky při
dělit fakultám k odměnění akademic
kých a i neakademických pracovníků 
za jejich mimořádné činnosti. Mohu 
snad tedy konstatovat, že hrozbu ne
gativního rozpočtu do dalších let jsme 
v  roce 2018 překonali a můžeme tak 
s mírným optimismem očekávat roz
počet pro rok 2019.

Významným problémem nutným 
k řešení na počátku roku 2018 bylo se
stavení rozpočtu v  rámci univerzity. 
Univerzita neměla schválená pravidla 
pro sestavení úplného rozpočtu univer
zity s prvky nezbytné transparentnos
ti, otevřenosti, vyváženosti a zpětných 
vazeb. Velmi rychle jsme se museli vě
novat pravidlům pro sestavování roz
počtu, ta se podařilo vytvořit a  AS 
VFU Brno je schválil. Tato významná 
činnost tak byla završena úspěchem, 
v rámci něhož byl v odpovídající době 
sestaven a na úrovni univerzity schvá
len rozpočet VFU Brno na rok 2018.

Investiční financování bylo upra
veno podle organizačních, admini
strativních a  právně reálných mož
ností. Byla upravena priorita staveb 
z důvodu nezbytnosti jejich návaznos
ti, a také vyváženosti v dlouhodobém 
stavebním rozvoji součástí univerzity. 
Korekce byla nezbytná také z pohledu 
splnění podmínek MŠMT k financo
vání jednotlivých stavebních činností. 

Součástí změny ve financování uni
verzity byla také změna v  přístupu 
k mzdovému ohodnocování zejména 
akademických pracovníků. Mzdové 
tabulky nebyly měněny téměř 10 let. 

Podařilo se v roce 2018 zásadním způ
sobem změnit platové ohodnocení 
profesorů a docentů a nezbytně upra
vit platové ohodnocení odborných asi
stentů a asistentů, i když zde již byla 
univerzita omezena možnostmi roz
počtu VFU Brno. 

Nutností na počátku roku 2018 
bylo také změnit stipendia pro studen
ty doktorských studijních programů. 
Jejich nedůstojné finanční ohodnoce
ní z předchozích let nevytvářelo před
poklady pro získávání kvalitních post
graduálních studentů orientujících se 
na tvůrčí výzkumnou činnost. Na zá
kladě navýšení prostředků z  MŠMT 
a vnitřními opatřeními na úrovni uni
verzity se podařilo navýšit tato stipen
dia pro studenty až o 50 %.

Rektor byl na počátku roku 2018 
nucen řešit také stabilizaci činnosti 
rektorátu. Funkční období kvestorky 
skončilo a rektor musel řešit pokračo
vání v řízení hospodářského a admi
nistrativně správního chodu rektorá
tu včetně dořešení nálezu kontrolního 
orgánu týkajícího se diskriminace ně
kterých pracovníků rektorátu v před
chozím období. Navíc přibyla proble
matika GDPR, nezbytnosti právního 
zajištění univerzity, absence odpoví
dajícího zabezpečení oblasti rozvojo
vých projektů, projektů ESF a transfe
ru technologií. Další záležitost, která 
vyžadovala stabilizaci a řešení ze stra
ny rektora, byl Školní zemědělský pod
nik, MVDr. Kroupa na nabídku po
kračovat ve funkci nereflektoval, a tak 
byl rektor postaven před otázku rych
lého řešení řízení ŠZP Nový Jičín.

Na počátku roku 2018 byl nevy
řešen také vztah univerzity a jednot
livých fakult ve smyslu naplnění zá
kona o vysokých školách. Učinil jsem 
v rámci narovnání kompetencí rekto
rátu a fakult rozhodnutí o posílení pra
vomoci, a tím ale také odpovědnosti fa
kult, a svěřil jsem výhradní pravomoc 
ve věcech personálních a mzdových do 
rukou fakult. Nyní je tedy zcela sys
témově vyřešen soulad s § 24 zákona 
o vysokých školách. Realizovali jsme 
tak jeden z velkých milníků v životě 

Setkání k 100. výročí založení VFU v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
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univerzity, kdy jsme výrazně zvýšili 
samostatnost fakult v jejich činnosti. 

Fungování CEITEC VFU Brno se 
v předchozím období dostalo do vý
razných finančních obtíží. Řešení toho
to problému zabralo mnohým spoustu 
času, nicméně nové nastavení systému 
financování, s posílením CEITEC VFU 
Brno z ušetřených peněz na rektorátu, 
napomohlo stabilizaci tohoto výzkum
ného centra univerzity, které se vyplati
lo, a CEITEC VFU Brno na konci roku 
2018 získal velmi pozitivní ohodnocení 
při mezinárodní evaluaci jeho činnosti.

Prosazování se univerzity, její pro
pagace a prezentace na mezinárodní 
úrovni ze strany rektorátu bylo nezbytné 
změnit. Začali jsme se opět účastnit řady 
mezinárodních jednání v Evropě i USA, 
a  tato jednání již v  roce 2018 vyústi
la vstupem naší univerzity do Visegrad 
University Association, což je sdružení 
univerzit nejen Visegradského prostoru, 
jak by mohlo vyplynout z jeho názvu, ale 
i z Německa, Rakouska, Ruska, Indie, 
ale také například USA. Naší zvýšenou 
aktivitou v jednání s různými minister
stvy a centrálními úřady jsme dosáhli 
také většího otevření se i v rámci České 
republiky a naši alma mater navštívi
la řada ministrů, představitelů orgánů 
státní a veřejné správy a prohloubila se 
také spolupráce VFU Brno s dalšími vy
sokými školami. 

Také prezentace dovnitř univerzity 
byla změněna. Univerzitní časopis Vita 
Universitatis začal opět vycházet v tiš
těné formě v 6 číslech ročně a byl tak 
vytvořen širší prostor pro předávání in
formací akademické obci. Informační 
činnost na webových stránkách zača
la být postupně uváděna do odpovída
jících relací. Podařilo se najít také užší 
spolupráci se stavovským časopisem 
Veterinářství, který v  rámci této vzá
jemnosti věnoval zvláštní přílohu osla
vám 100. výročí založení VFU Brno.

Jako významnou povinnost jsem 
cítil znovu obnovit aktivity univerzi
ty posilující sounáležitost zaměstnan
ců a studentů s univerzitou. A tak jsme 
se vrátili a nebo rozšířili, a nebo upev
nili tradici vítaní prváků na univerzi

tě, realizaci studentského majálesu, za
čali jsme realizovat akce pro studenty 
ve formátu open air party, sportovních 
soutěží na univerzitě, připomínání vý
znamných milníků ve vývoji univerzity, 
podpory historie a tradic univerzity, zla
tých diplomů, a vrátili jsme se také k ak
cím univerzitního vína, nebo výukového 
honu na ŠZP. Řadu těchto aktivit reali
zujeme ve spolupráci se studenty a cítím 
z jejich strany podporu v této činnosti. 

Co nás čeká v  krátkém výhledu 
v  roce 2019? Přeji naší vysoké škole 
úspěšné dokončení procesu institu
cionální akreditace, přeji univerzitě, 
abychom se posunuli v realizaci sys
tému kvality, který je u nás, myslím, 
velmi dobře nastaven, přeji univerzi
tě velmi dobrý rozpočet pro rok 2019, 
přeji naší alma mater další stabilizaci 
činností i výukové a  tvůrčí atmosfé
ry. Rok 2019 je výročním rokem, kdy 
před 100 lety byla skutečně zahájena 
výuka v našem areálu. K tomuto výro
čí připravujeme knihu 100. výročí uni
verzity, plánujeme slavnostní koncert 
pro zaměstnance a studenty a další tra
diční i méně tradiční aktivity.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že 
to, co univerzita v roce 2018 odpraco
vala, je z mého pohledu neuvěřitelně 
velký kus práce a cesta, po níž se naše 
univerzita vydala, je jednoznačně po

zitivní. Dovoluji si poděkovat všem 
členům vedení univerzity za velmi vý
znamné přispění k tomu všemu úspěš
nému. Dále bych chtěl poděkovat dě
kanům, jak se mnou spolupracovali, 
a umožnili řešit věci, které vyžadova
ly změny. Poděkovat bych chtěl také 
Akademickému senátu, jehož vstřícné 
spolupráce se velmi vážím, stejně tak 
pak také Správní radě, Radě pro vnitř
ní hodnocení i Vědecké radě univerzi

ty. Děkuji také všem akademickým pra
covníků a zaměstnancům, bez jejichž 
obětavé činnosti by rozvoj naší uni
verzity byl velmi obtížný. Děkuji rov
něž studentům, se kterými se mi velmi 
dobře pracuje a s nimiž se nám poda
řilo posunout řadu společných proble
matik opět dopředu. Určitě bych chtěl 
poděkovat také vedení ŠZP, kde se také 
podařilo stabilizovat činnost a  ještě 
podpořit univerzitu v řadě jejích akti
vit. Poděkovat bych chtěl také MŠMT, 
Jihomoravskému kraji, městu Brnu, 
a představitelům i jednotlivým pracov
níkům a kolegům na SVS, ÚSKVBL, 
SZPI, MZe, MZd, KVL, ČLK, a před
stavitelům a pracovníkům dalších or
ganizací za podporu naší Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno. 


text: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
foto: archiv VFU Brno

V roce 2018 byly obnoveny opět tradice podporující sounáležitost akademické obce s univerzitou
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Veterinární a farmaceutická univer
zita Brno vznikla dne 12. prosince 
1918. Stalo se tak již 45 dní po vzni
ku samostatného Československa 
zákonem Národního shromáždění, 
kdy VFU Brno byla založena jako 
Vysoká škola zvěrolékařská s vyučo
vacím jazykem českým se sídlem 
v městě Brně.

Toto jedno z prvních rozhodnutí 
nového státu vyplynulo z vědomí si 
významu veterinární profese, a  tím 
také veterinárního vzdělávání pro 
každý stát, ať již z  pohledu ochra
ny hospodářství před nákazami zví
řat, a tím zajištění potravin pro obča
ny, tak také z pohledu ochrany před 
nemocemi přenosnými ze zvířat na 

člověka, a tím také zajištění ochrany 
zdraví lidí, nebo z pohledu ochrany 
potravin před nemocemi přenosnými 
potravinami na člověka, nebo z po
hledu zdraví zvířat jako společníků, 
a tím zvyšování kvality života člově
ka ve společnosti, a nebo k zajištění 
státního území před průnikem pato
genů, závadných potravin a nemoc

Veterinární 
a farmaceutická univerzita 
Brno vstoupila do druhého 
století své existence 

Jednání AS VFU Brno v den 100. výročí založení univerzity
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ných zvířat z pohledu stability a vnitř
ní bezpečnosti státu.

Veterinární a farmaceutická uni
verzita Brno byla založena jako 
Vysoká škola zvěrolékařská s tradič
ním především klinickým zaměře
ním ve smyslu rozpoznávání nemo
cí, léčby, předcházení nemocem, tedy 
zejména v pojetí dnešního studijní
ho programu Veterinární lékařství. 

Výuka veterinárního lékařství pro
cházela řadou výrazných změn. V po
čátcích existence vysoké školy byla 
zaměřena na nemoci hospodářských 
zvířat (kůň, skot, ovce, kozy, prasa
ta), a to zvláště na nemoci infekční. 
Přibližně před 50 lety se začaly do 
popředí dostávat neinfekční nemo
ci a  také další druhy zvířat, zejmé
na drůbež a králíci, ryby, včely, zvěř. 

V posledních 30 letech se zájem pře
klopil silně ve prospěch zájmových 
zvířat, především psa, kočky, exotic
kých zvířat a koní. Také v úrovni ve
terinární péče došlo k neuvěřitelným 
změnám, od standardních vyšetřova
cích postupů jsme se posunuli k vy
užití nejmodernějších zobrazovacích 
metod a  k  nejsložitějším operacím 
srovnatelným s operacemi u člověka.

Univerzita na počátku druhého století existence
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Vedle této tradiční veterinární 
medicíny představované rozpozná
váním, léčbou a  prevencí nemocí 
zvířat dosáhla naše univerzita také 
mimořádné úrovně ve veterinár
ní medicíně zaměřené na zdravot
ní nezávadnost, hygienu, bezpeč
nost a kvalitu potravin a její aplikaci 
v dozoru nad potravinami a ochra
ně zdraví člověka. Veterinární hy
giena potravin se stala významnou 
součástí veterinárního vzdělávání 
od počátku existence naší univer
zity a zásluhou výrazných osobnos
tí tradujících nejen výuku, ale také 
výzkum a  aplikaci jeho poznatků 
do praxe se rychle rozvíjela v oblas
tech nauky o potravinách, technolo
gii výroby, hygieny a zdravotní ne
závadnosti. Společenská poptávka 
se zvyšujícím se zájmem o hygienu 
potravin vedla v roce 1975 ke vzni
ku dnešního studijního programu 
Veterinární hygiena a ekologie, za
měřeného na hospodářská zvířata, 
zdravotní nezávadnost potravin ži

vočišného původu, hygienu potravin 
a  ochranu zdraví člověka před ne
bezpečím pocházejícím z potravin. 

Okolo roku 2000 Evropská unie 
řešila problém několika rozsáhlých 
kauz týkajících se bezpečnosti potra
vin, univerzita reagovala na tyto pro
blémy v Evropě a založila v roce 2001 
studijní program Bezpečnost a kvali
ta potravin. Mj. Evropská unie v re
akci na řešení problému v bezpečnos
ti potravin vydala množství směrnic 
a nařízení regulujících právě bezpeč
nosti potravin, jejichž obsah je velmi 
blízký pojetí hygieny potravin trado
vanému na VFU Brno mnoho deseti
letí, a který podporuje realizaci baka
lářského i  magisterského studijního 
programu Bezpečnost a kvalita potra
vin na naší univerzitě. 

V Evropském společenství a poz
ději v Evropské unii zejména po roce 
1990 začala na významu velmi silně 
nabývat problematika ochrany a po
hody zvířat. VFU Brno velmi brzy po 
roce 1990 zavedla do výuky problema

tiku ochrany zvířat, následně vznikl 
samostatný studijní předmět a v reakci 
na silnou akcentaci této problematiky 
v Evropě po roce 2010 vznikl na uni
verzitě v roce 2012 samostatný studijní 
program Ochrana zvířat a welfare na 
bakalářské i magisterské úrovni, opí
rající se o dlouholeté tradice univer
zity v této problematice, výzkum i or
ganizaci vědeckých setkání v ochraně 
a pohodě zvířat. Univerzita začala vý
znamně udávat trend ve smyslu roz
voje poznatků a  postupů v  ochraně 
zvířat, v pohodě zvířat a ve zvyšová
ní standardu prožívání života zvířa
ty jako společníků člověka, i u zvířat 
hospodářských. 

Také v zaměření na farmacii VFU 
Brno navazovala na dlouholeté tra
dice. Původní farmaceutická fakulta 
sídlila v  padesátých letech minulé
ho století v Brně, než byla přenese
na v roce 1960 do Bratislavy. Po roce 
1990 se obnovila myšlenka znovuzří
zení farmaceutického studia v Brně, 
tomuto zájmu vyšla vstříc tehdejší 
Vysoká škola veterinární, na které se 
tehdy tradovaly mnohé obory potřeb
né pro studium farmacie, a tak v roce 
1991 byl na základě společenského 
zájmu a poptávky na naší univerzi
tě zřízen studijní program Farmacie. 
Dnes výuka farmacie na naší univer
zitě je na úrovni tradičních farmaceu
tických fakult, opírá se o realizaci vý
zkumu v aktuálních problematikách 
a  je napojena na současnou farma
ceutickou praxi. 

V průběhu svého 100letého vývoje 
se tak VFU Brno zformovala jako uni
verzita, která je do výrazné míry spe
cifická svým zaměřením, a to na vete
rinární lékařství, veterinární hygienu, 
bezpečnost a kvalitu potravin, zdra
votní nezávadnost potravin v gastro
nomii, ochranu zvířat a welfare a také 
farmacii. 

V současné době je zájem o studi
um na univerzitě vysoký a mnohoná

Klinický výzkum je významným směrem rozvoje univerzity v dalším období
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sobně přesahuje možnosti VFU Brno. 
Uplatnění absolventů všech studij
ních oborů je vysoké. Souhrnně je 
možno konstatovat, že absolventi se 
uplatňují na trhu práce velmi dobře, 
a řada z nich, pokud se přesouvá do 
zahraničí, nachází poměrně snadno 
uplatnění i mimo Českou republiku, 
a to i na velmi preferovaných pracov
ních pozicích. 

VFU Brno není univerzitou uza
vřenou, ale naopak rozvíjí se v soula
du s trendy a požadavky prosazující
mi se v České republice i v Evropské 
unii, a  to díky svému zapojení do 
evropských asociací pro veterinár
ní vzdělávání a  pro farmaceutické 
vzdělávání. Veterinární vzdělávání na 
univerzitě prochází pravidelně také 
mezinárodním posuzováním zahra
ničními experty, při němž se hodnotí 
úroveň, kvalita a směřování vzdělává
ní, a i v tomto porovnání je univer
zitě úspěšná. 

Vstup do druhého století exis
tence univerzity je zcela mimořád
ným okamžikem v historii univerzity. 

K  připomenutí si tohoto význam
ného momentu hledala vysoká ško
la historickou paralelu do současné 
doby. Vedení univerzity tak při pří
ležitosti tohoto mimořádného oka
mžiku v  životě univerzity uskuteč
nilo jednání v Poslanecké sněmovně 
ČR, tedy v  Parlamentu současnos
ti roku 2018, který odpovídá orgánu 
Národního shromáždění v době zalo
žení Vysoké školy zvěrolékařské v roce 
1918. Prostory Poslanecké sněmov
ny odpovídají tehdejším prostorám 
Národního shromáždění, kde byl zá
kon o  založení Vysoké školy zvěro
lékařské přijat. Podařilo se tak zvý
raznit symboliku propojující místo 
vzniku univerzity a místo oslav 100. 
výročí existence Veterinární a farma
ceutické univerzity Brno s dopadem 
nejen k univerzitě, ale také k součas
né společnosti. 

Vedle této jedinečné historické 
paralely si vstup do druhého stole
tí existence univerzity vysoká škola 
připomenula také setkáním všech 
absolventů univerzity v  prostorách 

Brněnských veletrhů a  výstav le
tos v červnu 2018, uspořádala slav
nostní setkání zástupců akademické 
obce a představitelů dalších institu
cí v aule univerzity, udělila 100 me
dailí významným osobnostem spo
jených s rozvojem vysoké školy, byla 
zapálena slavnostní vatra počátku 
druhého století existence univerzi
ty, byla vysazena lípa 100. výročí, 
uskutečnilo se společenské setkání 
akademické obce na mimořádném 
představení v brněnském městském 
divadle, byly předány tzv. zlaté di
plomy absolventům univerzity 50 
let od jejich promoce, realizova
lo se množství vědeckých a odbor
ných konferencí a  organizovala se 
řada dalších společenských, spor
tovních i  turistických aktivit v are
álu univerzity i mimo něj. 

Vstup do druhého století existence 
Veterinární a farmaceutické univer
zity Brno je příležitostí si připome
nout historii, současnost i další per
spektivy rozvoje univerzity, je však 
také příležitostí připomenout sou
časné společnosti, že před 100 lety 
v  prosinci 1918, si tehdejší stát byl 
vědom jedinečného významu vete
rinárního vzdělávání a  veterinární 
profese, a vyslovit přesvědčení, že si 
i současný stát uvědomuje mimořád
ný význam veterinárního vzdělávání 
a profese, a dnes také farmaceutické 
profese pro další existenci a rozvoj té 
společnosti dnešní.

Popřejme společně naší alma ma
ter do dalších 100 let úspěch, přízeň 
osudu, další pozitivní rozvoj a spole
čenské uznání. 


text: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA  
– rektor VFU Brno 
prof. MVDr. František Treml, CSc.  
– předseda AS VFU Brno
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA  
– prorektor VFU Brno
foto: archiv VFU Brno

Tvůrčí činnost je nezbytnou součástí univerzity
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Plán Strategického záměru pro rok 
2019 zvýrazňuje předpokládané ak
tivity univerzity v roce 2019 z pohle
du jejího strategického rozvoje, nejvý
znamnějšími jsou následující.

Mezinárodní, národní a regionál-
ní kredit univerzity – rozvoj podmí
nek pro univerzitní veterinární a far
maceutické vzdělávání stanovených 
Evropskou unií pro regulovaná po

volání veterinárního lékaře a  farma
ceuta, a  tím uznání diplomu VFU 
Brno veterinárního lékaře a  farma
ceuta evropskými právními předpisy 
(Směrnice č. 36/2005/EC, o uznávání 
odborných kvalifikací).

Zajišťování kvality  – realiza
ce komplexního systému zajišťování 
a vnitřního hodnocení kvality činnos
tí na VFU Brno podle novelizovaných 
vnitřních předpisů a norem, zahrnu
jící vypracování aktualizace Zprávy 
o  vnitřní hodnocení VFU za uply
nulý rok.

Vzdělávání  – zvyšování kvality 
vzdělávání zaměřeného na veterinární 
lékařství, veterinární hygienu a ekolo
gii, ochranu zvířat a welfare, bezpeč
nost a kvalitu potravin, nezávadnost 

Plán realizace 
Strategického záměru VFU 
Brno na rok 2019

 Veterinární a farmaceutická univer zi ta Brno má vypracovaný Stra

te gický záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační 

a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

na období 2016 až 2020. Každoročně vypracovává plán realizace 

tohoto strategického záměru pro příslušný rok. Pro rok 2019 

univerzita vypracovala Plán realizace Strategického záměru vzdělávací 

a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU 

Brno na rok 2019.

V dalším období univerzita musí rozvíjet své klinické zázemí pro výuku
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potravin v gastronomii a na farmacii, 
a to v akreditovaných oborech na úrov
ni bakalářských, navazujících magis
terských, magisterských a doktorských 
studijních programů, a dále celoživot
ního vzdělávání a ve vzdělávání v stu
dijních programech v anglickém jazyce.

Tvůrčí činnost  – vytvořit strate
gii pro tvůrčí činnost na univerzitě 
a  realizace další tvůrčí činnosti s  cí
lem vytváření kvalitních uznatelných 
výsledků, rozšiřování tvůrčí kapacity 
univerzity a zvyšování úrovně popu
larizace vědecké činnosti.

Třetí role univerzity  – odborná 
činnost, spolupráce s  praxí a  spole
čenské působení – zvýraznění zejmé
na odborné činnosti směřující k roz
voji regionu.

Internacionalizace – prosazování 
nejnovějších trendů ve veterinárním 
vzdělávání v Evropě stanovených před
pisy EU, požadavky EAEVE ve veteri
nárním vzdělávání a požadavky EAFP 
ve farmaceutickém vzdělávání, vytvá
ření jazykově přátelského prostředí na 
univerzitě pro studující v anglickém ja
zyce, rozšiřování mobilit.

Pracovníci  – zvyšování kvality 
akademických a řídicích pracovníků, 
vyhodnocování jejich činnosti v rám
ci systému kvality. 

Vnitřní předpisy  – realizace no
vých pravidel v  činnosti univerzity 
vzniklých v souvislosti s novelou zá
kona o vysokých školách.

Prostorové, přístrojové, materi-
álové a  administrativní zabezpeče-
ní činnosti univerzity  – stabilizace 
podpůrných činností na univerzitě 
a modernizace softwarového vybave
ní univerzity zaměřeného na správ
ní agendu.

Financování  – realizace multi
zdrojového financování, upřesně
ní pravidel rozdělování prostředků 

uvnitř univerzity, zejména se zamě
řením na prostředky institucionál
ního výzkumu, v investičním finan
cování řešení rekonstrukce budovy 
č. 31, 16, 15, 14, oken budovy č. 44 
a příprava záměru na zřízení klini
ky chorob drůbeže a králíků, a řeše
ní stavebního rozvoje na ŠZP Nový 
Jičín. 

Řízení univerzity – rozvoj řízení 
univerzity ve smyslu precizace orga
nizační struktury v  rámci univerzi
ty, systémů řízení a administrativních 
postupů.

Propagace a marketing – zvýraz
nění 100 let trvání VFU a  excelent
ního vysokoškolského vzdělávacího 
prostředí v Brně v rámci společných 
akademických aktivit brněnských vy
sokých škol.

Veterinární a  farmaceutická univer
zita Brno uskutečněním Plánu reali
zace Strategického záměru univerzi
ty pro rok 2019 zvýší kvalitu činností 
na univerzitě a posílí pozitivní kredit 
univerzity u nás i v zahraničí u odbor
né i laické veřejnosti.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
foto: archiv VFU Brno

Kvalitní výzkumná činnost je obsahem Plánu realizace strategického záměru

Strategií univerzity je také rozvíjet tvůrčí činnost zahrnující popularizaci výsledků výzkumu
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Záměry Veterinární a  farmaceutic ké 
uni verzity Brno pro období 2019 až 
2020 vymezené ve formě Insti tu cio
nál ního programu pro VFU Brno jsou 
formulovány jako jednotlivé cílové 
aktivity (cíle), jsou vymezeny aktivi
ty k dosažení určeného cíle a dále po
psány relevantní ukazatele výkonu do
kládající dosahování jednotlivých cílů 
Institucionálního programu. Jedná se 
o 11 následujících aktivit.

Vypracování aktualizovaného 
modelu přijímacího řízení. Cílem je 
vypracování modelu přijímacího ří
zení na jednotlivých fakultách VFU 
Brno zohledňujícího schopnosti ucha
zeče ke studiu na vysoké škole, úro
veň znalostí studenta vybraných obo
rů pro předpokládané zaměření studia 

a motivační úroveň uchazeče pro obor 
posilující výběr uchazečů o studium 
s  preferencí talentovaných uchazečů 
s výrazným zájmem o studovaný obor, 
a to ve smyslu zvyšování úrovně zajiš
ťování kvality vzdělávací činnosti na 
VFU Brno s předpokladem zvyšová
ní studijní úspěšnosti na VFU Brno.

Posouzení pregraduálních i dok-
torských studijních programů. Cílem 
je posouzení pregraduálních i  dok
torských studijních programů a  je
jich úprava z pohledu celouniverzitní
ho systému vzdělávání se zaměřením 
na parametry systému kvality čin
ností VFU Brno ve smyslu změny ze 
systému studijních oborů na systém 
studijních programů na VFU Brno 
s úpravou obsahových náležitostí stu

dijních programů podle požadavků 
systému kvality VFU Brno s ujedno
cením struktury studijních programů 
a u doktorských studijních programů 
sjednocením obsahové vazby navzá
jem s návazností na habilitační obory 
a obory profesorského řízení.

Zhodnocení veterinárních studij-
ních programů podle mezinárod-
ních standardů. Cílem je zhodnoce
ní veterinárních studijních programů 
podle mezinárodních standardů pro 
veterinární vzdělávání dané novými 
Standardními operačními postupy 
pro mezinárodní evaluace veterinár
ních studijních programů Evropskou 
asociací veterinárních fakult a univer
zit (SOP EAEVE) se záměrem další
ho rozvoje mezinárodního charakte
ru veterinárních studijních programů 
na VFU Brno 

Posouzení programů celoživot-
ního vzdělávání. Cílem je posouzení 
programů celoživotního vzdělávání 
a jejich úprava z pohledu celouniver
zitního systému vzdělávání se zamě
řením na parametry systému kvality 
činností VFU Brno ve smyslu změny 
ze stávajícího systému vzdělávacích 
kursů na systém vzdělávacích progra
mů celoživotního vzdělávání na VFU 
Brno s úpravou obsahových náležitos
tí vzdělávacích programů podle po
žadavků systému kvality VFU Brno.

Rozšíření Interní vzdělávací agen-
tury VFU Brno (IVA). Cílem v této 
části Institucionálního plánu VFU 
Brno je rozšíření Interní vzdělávací 
agentury VFU Brno (IVA) realizující 
tvůrčí práci studentů směřující k ino
vaci vzdělávací činnosti a dále podpo
rující pedagogickou práci akademic
kých pracovníků a profilaci a inovaci 
studijních programů na úrovni před
mětů 

Institucionální program 
na rok 2019 až 2020

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno na základě vyhlášení 

Institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky  

2019–2020 vypracovala Institucionální program Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno pro roky 2019–2020.

IP zahrnuje posouzení veterinárních studijních programů podle mezinárodních standardů
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Modernizace elektronizace stu-
dijní agendy. Cílem je modernizace 
elektronizace studijní agendy k  vy
tvoření výstupů hodnocení studijních 
výsledků studentů v  rámci systému 
kvality univerzity v systému STAG ob
sahující komfortní a intuitivní postu
py získávání sestav studijních výsled
ků studentů podle požadavků systému 
kvality VFU Brno a plnící tak požada
vek zpětné vazby spočívající v hodno
cení studentů na VFU Brno.

Vytvoření strategického rozvojo-
vého plánu tvůrčí činnosti na univer-
zitě. Cílem je vytvoření strategické
ho rozvojového plánu tvůrčí činnosti 
na univerzitě rozpracovávající zámě
ry obsažené v Dlouhodobém záměru 
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vý
vojové a  inovační a  další tvůrčí čin
nosti Veterinární a farmaceutické uni
verzity Brno na období 2016 až 2020 
z formátu zásadních principů rozvoje 
tvůrčí činnosti na úroveň priorit a je
jich realizace v jednotlivých oblastech 
zejména vědecké a výzkumné činnos

ti na jednotlivých fakultách a celé uni
verzitě, směřující k efektivnější insti
tucionální podpoře tvůrčí činnosti na 
VFU Brno.

Rozšíření Interní mobilitní agen-
tury VFU Brno (IMA). Cílem je 
rozšíření Interní mobilitní agentury 
VFU Brno (IMA) podporující mobi
lity na zahraniční pracoviště, zejména 
univerzity, výzkumná, odborná a jiná 
pracoviště k  získání zahraničních 
zkušeností, a to pro studenty a aka
demické pracovníky, na dvojnásob
nou úroveň, tj. na úroveň 6 000  000 
v roce 2020.

Podpora prohlubování podmínek 
mezinárodního prostředí na univer-
zitě s komunikací v anglickém jazy-
ce na univerzitě. Cílem je podpora 
prohlubování podmínek mezinárod
ního prostředí na univerzitě s komu
nikací v anglickém jazyce na univerzi
tě spočívající zejména v modernizaci 
zajištění zvýšené péče o  zahraniční 
studenty a hostující učitele na úrov
ni provozních s výukou souvisejících 

dokumentů a materiálového vybave
ní ústavů a klinik, a dále personální 
péče o tyto studenty a učitele a jazy
kové úrovně akademických pracovní
ků a dalších pracovníků ústavů a kli
nik podporující integraci přijíždějících 
studentů a hostujících učitelů do živo
ta akademické obce. 

Modernizace systému hodnoce-
ní akademických pracovníků (HAP)

Cílem je modernizace systému 
hodnocení akademických pracovní
ků spočívající v případné úpravě jed
notlivých parametrů a jejich váhového 
ohodnocení a dále ve smyslu sjedno
cení obsahu jednotlivých parametrů 
na jednotlivých fakultách, umožňují
cí porovnávání ve vykonávaných čin
nostech mezi jednotlivými pracovní
ky, ústavy a klinikami, mezi fakultami 
i hodnocení za celou univerzitu.

Vypracování institucionálních 
pra videl pro vnitřní rozdělování 
pro středků na tvůrčí činnost. Cílem 
v  této části Institucionálního plánu 
VFU Brno je vypracování instituci
onálních pravidel pro vnitřní rozdě
lování prostředků na tvůrčí činnost 
podle rozsahu a kvality činností pro 
prostředky institucionální podpory 
na dlouhodobý koncepční rozvoj VFU 
Brno a jejich aplikace v systému rozdě
lování prostředků na VFU Brno podle 
priorit záměrů výzkumných činností 
v rámci VFU Brno.

Institucionální plán VFU Brno je 
zaměřen na  významné celouniver-
zitní aktivity pro rok 2019 až 2020 
rozvíjející činnosti celé univerzi-
ty ve  smyslu Dlouhodobého zámě
ru vzdělávací a  vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké a dal
ší tvůrčí činnosti pro oblast vysokých 
škol na období 2016 až 2020. Jeho rea-
lizace podpoří pozitivně další rozvoj 
univerzity v roce 2019 a v roce 2020.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
foto: archiv VFU Brno

IP se zaměřuje na pregraduální studijní programy
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Centrum CEITEC VFU Brno se účast
ní projektu excelentního výzkumu 
v  rámci Středoevropského techno
logického institutu (CEITEC), který 
představuje organizační zastřešení pro 
vytvoření a činnost evropského centra 
excelentní vědy integrujícího výzkum 
v oblasti věd o živé přírodě a pokroči
lých materiálů a technologií. CEITEC 
je umístěn v Brně a účastní se na něm 
vybrané brněnské univerzity a vybra
né výzkumné instituce.

Činnost VFU Brno v rámci CEI TEC 
vychází ze smlouvy podepsané VFU 
Brno a  dalšími partnery účastnící
mi se projektu CEITEC. Pro realiza

ci výzkumu v rámci tohoto excelent
ního projektu byly vytvořeny na VFU 
Brno prostorové, přístrojové, perso
nální materiální i finanční podmínky. 

K realizaci projektu CEITEC byla 
v  roce 2011 vydána směrnice rek
tora Realizace projektu CEITEC  – 
Středoevropský technologický insti
tut, VFU Brno, která blíže stanovuje 
další podmínky činnosti CEITEC na 
VFU Brno. 

Vědecká činnost CEITEC VFU 
Brno se uskutečňuje v prostorách ur
čených pro činnost CEITEC. Tyto pro
story představují speciální laboratoře, 
laboratoře, podpůrné provozy a záze
mí pro tyto laboratoře a další provo
zy nezbytné k řešení vědecké činnos
ti v  rámci CEITEC. Počátkem roku 

2018 získal CEITEC VFU Brno dlou
ho očekáváné prostory pro centrální 
laboratoř CEITEC (v  budově č. 22). 
Nové prostory centralizované labora
toře umožnily soustředit přístrojové 
vybavení pořízené z prostředků pro
jektu CEITEC z několika budov do je
diného místa s nově vybudovanou in
frastrukturou. To umožnilo intenzivní 
využití přístrojů pro řešení grantových 
projektů v rámci programu CEITEC, 
ale i možnosti sdílení těchto laborato
ří dalšími zájemci.

Personálně jsou pro řešení projek
tu na VFU Brno vytvořeny výzkumné 
týmy, jejichž kvalita byla mezinárod
ně evaluována při schvalování projek
tu CEITEC. Každý výzkumný tým má 
vedoucího výzkumné skupiny, a může 

CEITEC VFU Brno
MEZINÁRODNÍ EVALUACE VYZDVIHLA EXCELENCI 
VÝZKUMU NA VFU BRNO

 Výzkumné centrum CEITEC 

VFU Brno existuje na 

univerzitě jako samostatná 

organizační součást VFU 

Brno od roku 2011. 

Prof. MVDr. et RNDr. Petr Hořín, CSc. – dlouholetý 
odborný garant CEITEC

Prof. MVDr. Jiří Smola, CSc. – ředitel CEITEC
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informace

mít starší a mladší výzkumné pracov
níky, techniky, administrativní pra
covníky a studenty doktorských stu
dijních programů.

Posláním CEITEC VFU Brno je 
uskutečňovat excelentní výzkum ze
jména v  oblasti veterinární moleku
lární biologie a nanotechnologií s kva
litními uznatelnými výstupy ve formě 
zejména vědeckých publikací a dalších 
významných uznaných forem publi
kačních výstupů. Hlavním cílem pu
blikační politiky CEITEC je postupně 
zvýšit podíl publikací s impakt fakto
rem vyšším než je medián příslušné
ho vědního oboru s cílem dosáhnout 
co nejvyššího celkového podílu těch
to publikací.

CEITEC VFU Brno je pod mezi
národní kontrolou. Pravidelně do

chází k mezinárodnímu posuzování 
zaměření výzkumné činnosti, dále 
prostorového a  přístrojového za
bezpečení výzkumu CEITEC VFU 
Brno, personálního zajištění výzku
mu a dalších činností CEITEC VFU 
Brno. Poslední hodnocení proběh
lo na podzim roku 2018 s výborným 
výsledným hodnocením, kdy hodno
cení vyzdvihlo excelenci výzkumu na 
VFU Brno. 

CEITEC VFU Brno přispívá k dal
šímu rozvoji poznání v  oblasti dia
gnostiky, terapie a prevence onemoc
nění zvířat s významným dopadem na 
ochranu zdraví člověka. 


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.
foto: archiv VFU Brno

foto: archiv VFU Brno

Činnost v laboratoři CEITEC

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. – úspěšná 
řešitelka mnoha grantů v rámci CEITEC
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MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO ČASOPISU 
VETERINÁŘSTVÍ – 100 LET VFU BRNO
100 let od založení Veterinární a far
maceutické univerzity Brno je mimo
řádným výročím pro univerzitu a  je 
také jedinečnou příležitostí připome
nout stavu veterinárních lékařů, hygi
eniků, farmaceutů, absolventů oboru 
bezpečnost a kvalita potravin a absol
ventům oboru ochrana zvířat a welfa
re jejich Hipokratovské spojení s alma 
mater. Těmito slovy rektora VFU Brno 
začíná mimořádné číslo časopisu 
Veterinářství zaměřené na oslavy 100 
let existence Veterinární a farmaceu
tické univerzity Brno. 

Mimořádné číslo Veterinářství 
přináší vedle úvodního slova rekto
ra především přehled vývoje 100 let 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity Brno, dále pak připomenutí se
tkání všech absolventů univerzity 

v rámci oslav založení VFU Brno ko
nané dne 2. června 2018 v prostorách 
Brněnského výstaviště, zvýraznění 
slavnostního setkání zástupců akade
mické obce a  představitelů státních, 
veřejných a  dalších institucí a  orga
nizací a dalších osobností při příleži
tosti 100. výročí založení VFU Brno 
a  předáním 100 medailí univerzi
ty 100 osobnostem univerzity a nebo 
osobnostem spolupracujícím s  uni
verzitou, dále připomenutí symbolic
kého ohně zapáleného k uzavření prv
ních 100 let a k zahájení druhých 100 
let existence univerzity, dále výsadbu 
lípy k 100. výročí založení univerzity, 
open air party a koncert Beatles revi
val pro studenty, organizaci divadel
ního představení pro pracovníky uni
verzity, studenty a  významné hosty 
univerzity v prostorách Hudební scé
ny Brněnského městského divadla, vy

dání nové zlaté medaile univerzity, vy
dání odznaku symbolizujícího oslavy 
100. výročí univerzity, organizaci zla
tých diplomů pro absolventy 50 let od 
promoce, organizaci slavnostní imat
rikulace nově nastupujících studentů, 
organizaci nejstarší konference VFU 
Brno – Lenfeldovy a Höklovy dny, vy
dání knihy k 100. výročí založení uni
verzity nazvané 100 příběhů potravin, 
informace o týdnu sportu k 100. výro
čí založení VFU Brno a o turistické se
zóně proběhlé ve znamení oslav 100. 
výročí založení VFU Brno. 

Mimořádné číslo časopisu Vete ri
nářství tak připomnělo odborné ve
terinární obci významné výročí jejich 
alma mater, historii Veterinární a far
maceutické univerzity Brno a také šíři 
a slavnostní rozměr oslav výročí 100 let 
od založení Vysoké školy zvěrolékařské. 


text: Vladimír Večerek

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ ČASOPISU 
MASO K 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ  
VFU BRNO
„Před 100 lety byla založena Vete ri nár
ní a farmaceutická univerzita Brno. Stalo 
se tak 12. prosince 1918, kdy byla zříze
na Vysoká škola zvěrolékařská v Brně.“ 
Těmito slovy zahajuje rektor Veterinární 
a  farmaceutické univerzity Brno prof. 
MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA úvod
ník mimořádného čísla časopisu Maso, 
vydaného právě u příležitosti stoletého 
výročí založení VFU Brno. 

Historii univerzity se podrobně vě
nuje hned první článek. Na více jak tři
nácti stranách prof. MVDr. Vladimír 

Oslavy 100 let  
od založení VFU Brno 
V ODBORNÝCH ČASOPISECH VETERINÁŘSTVÍ, MASO 
A V ČASOPISE VITA UNIVERSITATIS
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Večerek, CSc., MBA skvěle popsal vý
voj, jakým si veterinární univerzita 
prošla od roku 1918. V textu vzpomí
ná na jednotlivé rektory, zdůrazňuje 
jejich přínos a také se stručně vyjad
řuje k době, ve které vysokou školu ří
dili. V závěru článku se autor věnuje 
současnosti VFU Brno. 

Vydavatelem časopisu Maso je od 
roku 2011 jedna z fakult VFU Brno – 
Fakulta veterinární hygieny a  eko
logie. Děkanka FVHE doc. MVDr. 
Bohuslava Tremlová, Ph.D. se věnuje 
v dalších článcích mimořádného čísla 
historii i současnosti fakulty a několik 
stran věnuje také významným osob
nostem oboru Hygiena potravin na 
potravinářských ústavech FVHE a ro
zepisuje se o technologických dílnách, 
které slouží k  výuce i  experimentál
ním aktivitám FVHE. Krátký text 
vzpomíná na knihy z oboru Hygiena 
potravin vydaných v uplynulých 100 
letech na VFU Brno. 

Podrobněji se rozepisují přednosto
vé potravinářských ústavů FVHE o jimi 
řízených pracovištích. V současné době 
fungují na FVHE VFU Brno čtyři – 
Ústav hygieny a technologie masa, Ústav 
hygieny a technologie mléka, Ústav hy
gieny a technologie potravin rostlinné
ho původu a Ústav gastronomie. V mi
mořádném čísle vychází také rozhovory 
s ústředními řediteli kontrolních or
gánů v ČR – Státní veterinární sprá

vou a Statní zemědělskou a potravinář
skou inspekcí. Doc. MVDr. Ladislav 
Steinhauser, CSc. píše v následujících 
článcích o letní škole hygiena potravin, 
která se od roku 2011 pravidelně v čer
vencisrpnu na FVHE organizuje, a kde 
se studenti ze zahraničí vzdělávají v obo
ru Hygieny potravin. V kratším textu 
pak doc. Steinhauser připomíná obdo
bí 2012–2013, kdy FVHE působila jako 
školicí středisko pro DG SANCO. Prof. 
MVDr. Jiří Ruprich, CSc. výstižně vy
jadřuje ve svém článku historii i  sou
časnost Centra zdraví, výživy a potra
vin v Brně, které funguje v areálu VFU 
Brno jako součást Státního zdravotního 
ústavu v Praze od roku 1989. V tomto 
roce na podzim se otevřela nová budo
va tehdejšího Centra hygieny potravino
vých řetězců, o jehož založení a rozvoj 
se v prvních letech významně zasloužil 
prof. MVDr. Zdeněk Matyáš, CSc., vý
znamná osobnost oboru Hygieny po
travin na VFU Brno. Mimořádné vy
dání pak uzavírají dva články, které 
souvisejí s časopisem Maso. Z pera doc. 
Steinhausera vyšel vzpomínkový text na 
Výzkumný ústav masného průmyslu, 
který v areálu VFU Brno fungoval čty
řicet let. V budově po bývalém VÚMP 
dnes sídlí Ústav hygieny a technologie 
masa. Následující článek potom popi
suje historii časopisu Maso, který vze
šel z někdejšího Zpravodaje masného 
průmyslu, vydávaného právě již zmí
něným VÚMP Brno.


text: Josef Kameník 

VITA UNIVERSITATIS – ČÍSLO 
ZAMĚŘENÉ NA OSLAVY 100 LET 
ZALOŽENÍ VFU BRNO
Časopis Veterinární a  farmaceutic
ké univerzity Brno Vita universita
tis své číslo 5/2018 zaměřil na oslavy 
100. výročí od založení Vysoké školy 
zvěrolékařské v Brně a stoletou exis
tenci Veterinární a farmaceutické uni
verzity Brno. 

Časopis připomíná nejvýznam
nější akce organizované univerzitou 
v rámci týdne oslav stého výročí za
ložení VFU Brno. Na obálce časopi
su je záběr ze slavnostního zapálení 
vatry zahajující druhé století existen
ce univerzity. Ohnivý kůň ve skoku 
představuje symbol VFU Brno koně 
Ardo skákajícího z prvního do dru
hého stolení existence univerzity ve 
směru k  administrativnímu srdci 
univerzity Studijnímu a  informač
nímu centru VFU Brno a vznášející 
se nad hlavami zástupců akademic
ké obce – tj. učitelů a studentů VFU 
Brno, v pozadí pak prosvítá v koruně 
stromu nad centrem univerzity jasně 
zářící slunce jako symbol zářné bu
doucnosti Veterinární a farmaceutic
ké univerzity Brno pro příštích 100 
let její existence. 

Časopis shrnuje aktivity univerzi
ty, jimiž VFU Brno oslavila vstup do 
druhého stolení své existence, a ve své 
náplni obsahuje poselství nesoucí mo
tiv dalšího rozvoje VFU Brno pro ná
sledující období působení VFU Brno 
jako centra vzdělanosti, tvůrčí a od
borné činnosti veterinárního a farma
ceutického zaměření. 


text: Vladimír Večerek

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ –  
100 LET VFU BRNO
Časopis českých lékárníků, měsíčník 
České lékárnické komory informo
val o jubileu Veterinární a farmaceu
tické univerzity Brno v čísle 12/2018. 
Publikovaný článek podává stručný 
přehled o vzniku a vývoji univerzity, 
o celouniverzitních událostech, orga
nizovaných v rámci oslav 100. výročí 
a informuje o významných vědeckých 
a  vzdělávacích akcích, pořádaných 
Farmaceutickou fakultou v  průběhu 
celého jubilejního roku 2018.


text: Tünde Ambrus
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Interní grantová agentura VFU Brno 
(IGA VFU Brno) byla založena rekto
rem VFU v roce 2009 (směrnice vydá
na 27. 11. 2009). Posláním IGA VFU 
Brno je poskytovat podporu pro pro
jekty výzkumu, který uskutečňují ze
jména studenti doktorských a magi
sterských studijních programů VFU 
Brno. 

K  realizaci IGA VFU Brno byla 
vydána příslušná směrnice univer
zity. IGA VFU Brno je řízena deví
tičlennou komisí složenou z profesorů 
a docentů. Proces realizace výzkumu 
v rámci IGA VFU Brno je uskutečňo
ván od vyhlášení soutěže, přes podá
vání návrhů projektů řešiteli projektů, 
posouzení a  výběr návrhů projektů, 
vydání rozhodnutí o přijetí projektu 
a přidělení prostředků na řešení pro
jektu řešiteli, řešení projektu a  čer
pání prostředků na projekt, kontrolu 
řešení projektu, ukončení řešení pro
jektu, vypracování závěrečné zprávy 
o řešení projektu, obhajobu projektů 
a kontrolu čerpání prostředků v rám
ci projektů. 

Povinností řešitele je získané po
znatky v rámci řešení projektu IGA 
VFU Brno publikovat ve vědeckém 
nebo odborném časopise do 12 mě
síců od ukončení projektu, a to s de
dikací na podporu IGA VFU Brno.

Za období svého trvání 2009  – 
2019 přinesla IGA VFU Brno aka
demickému prostředí prostor pro 
tvůrčí výzkumnou činnost, jejíž 
výsledky byly uplatněny publika
cí a  nebo přijetím k  tisku 382 vě
deckých článků v časopisech s  im
pakt faktorem. 


text: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
foto: archiv VFU Brno

10 let Interní grantové 
agentury VFU Brno (IGA)

Počty řešených projektů

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Projekty 
(počet) 44 49 53 50 50 53 56 52 51

FVL 14 16 18 17 17 17 17 16 16

FVHE 16 20 21 19 17 19 21 19 19

FaF 14 13 14 14 16 17 18 17 16

Přidělené prostředky na projekty

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Přidělené 
finanční 
prostředky 
(tis. Kč)

10 411 10 228 11 150 11 731 12 134 12 139 12 066 11 749 11 942 

FVL 3 401 3 647 3 768 3 934 4 055 4 011 3 979 3 850 3 978 

FVHE 3 955 4 244 4 740 5 206 5 313 5 156 5 013 4 917 4 865 

FaF 3 042 2 337 2 642 2 591 2 766 2 972 3 074 2 982 3 099 

Publikace ve vztahu k IGA VFU

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Publikováno IF článků 
(počet) 52 61 62 52 43 49 35 12 - 

FVL 13 19 24 16 11 9 7 1 - 

FVHE 20 25 24 22 15 14 13 5 - 

FaF 19 17 14 14 17 26 15 6 - 

Přijato k tisku 0 4 1 2 2 1 4 2 - 

Očekává se podání 3 3 5 6 10 15 25 38 - 

Klinické zázemí pro řešení projektů IGA VFU na klinice chorob koní
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Interní vzdělávací agentura VFU Brno 
(IVA VFU Brno) byla připravena kon
cem roku 2013 a  založena rektorem 
VFU vydáním směrnice v lednu 2014 
(směrnice vydána s účinností od 31. 1. 
2014). Posláním IVA VFU Brno je po
skytovat podporu pro projekty tvůr
čí činnosti studentů a akademických 
pracovníků v oblasti inovace vzdělá
vací činnosti na VFU Brno. 

K realizaci IVA VFU Brno byla vy
dána příslušná směrnice univerzity. 
IVA VFU Brno je řízena osmičlen
nou komisí složenou z akademických 
pracovníků VFU Brno. IVA VFU rea
lizuje svoji činnost vyhlášením soutě
že, přijímáním návrhů projektů řeši
teli projektů, posouzením a výběrem 
návrhů projektů, vydáním rozhodnu
tí o přijetí projektu a přidělením pro
středků na řešení projektu řešiteli, ře
šením projektu a čerpáním prostředků 
na projekt, kontrolou řešení projektu, 
ukončením řešení projektu, vypraco
váním závěrečné zprávy o řešení pro
jektu, obhajobou projektů a kontrolou 
čerpání prostředků v rámci projektů. 

Povinností řešitele je inovace vý
uky vzniklé v  rámci řešení projektu 
IVA VFU Brno zpřístupnit studen
tům a  akademickým pracovníkům, 
a to jejím uložením v databázi výstu
pů z projektů IVA VFU Brno přístup
né akademické obci VFU Brno.

Za období své existence 5 let IVA 
VFU Brno podpořila 299 projektů 
inovace vzdělávací činnosti řešených 
převážně studenty univerzity, a  tím 
výrazně rozšířila možnosti studia stu
dentů s využitím moderních (zpravi
dla multimediálních) studijních opor 
v studijních programech VFU Brno. 
V dalším období s ohledem na před
pokládané rozšíření podpory tvůr
čí činnosti studentů v oblasti inovace 

vzdělávací činnosti na VFU Brno lze 
předpokládat další rozvoj této tvůrčí 
činnosti studentů.

5 let Interní vzdělávací 
agentury VFU Brno (IVA)

Počet projektů řešených 2014 2015 2016 2017 2018

FVL 19 16 21 25 23

FVHE 38 17 24 26 24

FaF 20 11 13 10 12

Celkem 77 44 58 61 59

Podpora projektů (tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018

FVL 1 086 798 1 113 1 269 1 202

FVHE 1 786 665 937 1 058 993

FaF 1 128 437 610 523 655

Interní Agentura VFU 200 100 140 150 150

Celkem 4 200 2 000 2 800 3 000 3 000

    


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. MBA 
foto: archiv VFU Brno

Projekty studentů v rámci IVA jsou zaměřeny také na výuku chorob ptáků, plazů a drobných savců
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Interní mobilitní agentura VFU Brno 
(IMA VFU Brno) byla připravena 
koncem roku 2013 a založena rekto
rem VFU vydáním směrnice v lednu 
2014 (směrnice vydána s účinností od 
31. 1. 2014). Posláním IMA VFU Brno 
je poskytovat podporu pro projek
ty mobility studentů a akademických 
pracovníků na zahraniční pracoviště. 

K realizaci IMA VFU Brno byla vy
dána příslušná směrnice univerzity. 
IMA VFU Brno je řízena osmičlennou 
komisí složenou z akademických pra
covníků VFU Brno. IMA VFU vyhla
šuje zpravidla na počátku roku soutěž 
o projekty IMA VFU, poté následuje 
podávání návrhů projektů řešiteli pro
jektů, posouzení a výběre návrhů pro
jektů, vydání rozhodnutí o přijetí pro
jektu a přidělení prostředků na řešení 
projektu řešiteli, řešení projektu a čer

5 let Interní mobilitní 
agentury VFU Brno (IMA)

IMA přivede studenty i do zcela exotických zemí

Při mobilitách studenti mohou navštívit velmi cizokrajné země
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Počet projektů řešených 2014 2015 2016 2017 2018

FVL 26 27 17 15 16

FVHE 22 19 17 14 15

FaF 22 14 12 11 11

Celkem 70 60 46 40 42

Podpora projektů (tis. Kč) 2014 2015 2016 2017 2018

FVL 1 684 1 101 1 180 1 180 1 117 

FVHE 1 411 951 1 019 1 019 1 103 

FaF 905 608 651 651 630 

Interní Agentura VFU 200 140 150 150 150 

Celkem 4 200 2 800 3 000 3 000 3 000 

páním prostředků na projekt (vlastní 
uskutečnění mobility do zahraničí), 
kontrola řešení projektu, ukončením 
řešení projektu, vypracováním závě
rečné zprávy o řešení projektu, obha

joba projektů a kontrola čerpání pro
středků v rámci projektů. 

Povinností řešitele je účastnit se 
konference s prezentací o řešení pro
jektu mobility do zahraničí se sděle

V rámci IMA jsou stáže orientovány také na problematiku welfare zvířat

ním zkušeností a doporučení pro dal
ší mobility pro příští období. 

Za období 5 let svého trvání IMA 
VFU Brno rozšířila prostředí uni
verzity v oblasti získávání zkušenos
tí na zahraničních pracovištích ce
lého světa pro studenty VFU Brno 
a podpořila 258 projektů představu
jících jednotlivé mobility studentů 
do zahraničí. 

V dalším období s ohledem na mi
mořádnou podporu ve smyslu znáso
bení finančních prostředků do roku 
2020 na dvojnásobek (tj. 6 mil Kč) lze 
předpokládat zásadní navýšení pro
jektů, a tím také mobilit studentů na 
zahraniční pracoviště v  rámci IMA 
VFU Brno.


text: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA 
foto: archiv VFU Brno
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Školní zemědělský podnik Nový Jičín 
VFU Brno slouží zejména potřebám 
praktické výuky studentů, ověřování 
výsledků vědecké, výzkumné a vývo
jové činnosti a provozování doplňkové 
činnosti v oblasti zemědělské výroby, 
chovu hospodářských zvířat a  nava
zující řemeslné výroby a obchodních 
služeb. ŠZP hospodaří na cca 2 850 ha 
půdy – z toho na 1 856 ha půdy vlast
ní (65,1 %) a na půdě pronajaté (od 
státního pozemkového úřadu a  dále 
především od fyzických osob). Je čle
něn na střediska podle zaměření čin
nosti ŠZP.

STŘEDISKO ROSTLINNÉ VÝROBY
Středisko rostlinné výroby v roce 2018 
vykázalo i  vlivem sucha velmi dob
ré výsledky, u  obilovin bylo dosaže
no zvýšení výnosů ve srovnání s loň
ským rokem na Novém Dvoře z 3,5 až 
na 5,0 t/ha, u pícnin vlivem sucha byly 
výnosy nižší.

STŘEDISKO ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY
Středisko živočišné výroby v roce 2018 
vykázalo také velmi dobré výsled
ky. V chovu mléčného skotu je cho
váno holštýnské plemeno, ročně se 
vyprodukuje okolo 10 mil litrů mlé

Plodina ŠZP 2017 ŠZP 2018 ŠZP 2017 ŠZP 2018 ŠZP 2018/2017

ha ha q/ha q/ha %

pšenice ozimá 691,7 704,9 79,67 73,34 92,1

pšenice jarní 6,6 14,8 45,45 36,65 80,6

ječmen ozimý 216,0 200,5 78,00 65,76 84,3

ječmen jarní 114,0 130,8 68,93 55,14 80,0

Oves 15,0 30,7 33,33 58,52 175,6

řepka ozimá 319,0 305,1 35,81 38,49 107,5

kukuřice na zrno 224,4 168,5 92,561 105,97 114,5

kukuřice na siláž 270,6 269,5 808,96 761,45 94,1

lupina na zrno 30,0 30,0 37,33 35,0 93,8

lupina GPS 62,1 0 289,62 0 0

bob GPS 21,3 18,20 307,23 163,74 53,3

směska jarní 27,7 59,9 198,34 209,55 105,6

jetel na semeno 15,0 21,3 2,67 2,00 74,9

trávy na semeno 18,8 12,0 13,82 9,27 67,1

víceleté pícniny 400,7 414,2 400,30 284,7 71,1

TTP 438,4 477,4 123,91 107,54 86,8

OOŠ Příbor 3,7 3,7 0

Vysvětlivky: TTP = trvalé travní porosty, OOŠ = okrasná a ovocná školka

fakulty

Ředitel ŠZP Ing. Radek Haas

Školní zemědělský podnik 
Nový Jičín VFU Brno  
v roce 2018
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ka. V chovu masného skotu je chová
no plemeno Limousine, bylo prodá
no 22 odchovaných plemenných býků 
a 17 odchovaných plemenných jalovic. 
V chovu prasat je chováno 414 pras
nic, odstavená selata se v 8 kg ž. hm. 
přemisťují do předvýkrmu, a následně 
v 30 kg ž.hm. do výkrmu a v hmotnos
ti 112 kg se poráží na jatkách, ročně se 
vyprodukuje více jak 10 000 jatečných 
prasat. V chovu koní se ŠZP zaměřu
je na českého teplokrevníka zušlech
ťované hannoverskými hřebci, kde s 8 
sportovními koňmi ŠZP reprezentuje 
VFU na parkurových závodech.

STŘEDISKO ÚČELOVÉ ČINNOSTI
Středisko účelové činnosti zabezpečuje 
zázemí pro ubytování studentů ve třech 
objektech o celkové kapacitě 99 lůžek. 
Poskytuje prostory pro výukovou čin
nost, vybavuje studenty ochrannými 
pomůckami, probíhá zde školení BP 
a PO. Vlastní výuka probíhá na středis
ku živočišné výroby, středisku rostlinné 
výroby a na ÚVS Nový Dvůr.

Zvířata ŠZP 2017 ŠZP 2018 ŠZP 2017 ŠZP 2018 ŠZP 2018/2017

počet počet užitkovost užitkovost užitkovost

telata do 3 měs. mléčný skot 190 203 0,76 kg/KD 0,76 kg/KD 100

jalovice chovné mléčný skot 776 773 0,76 kg/KD 0,77 kg/KD 101

jalovice březí mléčný skot 179 169 - -

dojnice 1 183 1 179 25,19 l/KD 24,79 kg/KD 98,4

telata do 3 měs. masný skot 19 18 1,05kg/KD 1,05 kg/KD 100

jalovice chovné masný skot 56 50 0,73 kg/KD 0,74 kg/KD 101

jalovice březí masný skot 5 5 - -

krávy bez tržní prod. mléka 82 80 - -

skot výkrm, mladí chov. býci 25 33 1,21 kg/KD 1,26 kg/KD 104

prasnice 448 414 25,87 selat/ks/rok 28,9 selat/ks/rok 112

selata 909 986 - -

předvýkrm 1 602 1 572 0,46 kg/KD 0,48 kg/KD 104

výkrm 2 710 2 817 0,87 kg/KD 0,86 kg/KD 99

koně do 3 let 2 3 - -

koně nad 3 roky 9 10 - -

Výuka studentů 2017 2018 2018/2017

studentohodin studentohodin %

výuka 36 835 36 898 100

STŘEDISKO ÚČELOVÉ HONITBY
Středisko účelové honitby obhospo
dařuje honitbu o  rozloze 1  643 ha 
včetně 245 ha obory pro chov daň
ků a  muflonů. Součástí honitby je 
také bažantnice. Na středisku pro
bíhá výuka a jsou řešeny výzkumné 
projekty, uskutečňuje se také doplň
ková činnost.

STŘEDISKO OVOCNÉ 
A OKRASNÉ ŠKOLKY, STŘEDISKO 
OPRAVÁRENSTVÍ A SLUŽEB, 
STŘEDISKO OBCHODNÍ ČINNOSTI
Střediska doplňují zaměření ŠZP na 
další související činnosti a podporu
jí hospodářský výsledek ŠZP.

Celkově se v  roce 2018 podařilo 
ve srovnání s rokem 2017 dosáhnout 
i  přes výrazné sucho a  teplo velmi 
dobrých výsledků v rostlinné výrobě, 
a samozřejmě také i v živočišné výro
bě. Dále se také podařilo v péči o za
městnance (zvýšení mezd) vytvořit 
dobré předpoklady pro úspěšný vstup 
do roku 2019. 



text: Ing. Radek Haas 
ředitel ŠZP Nový Jičín VFU Brno
foto: archiv VFU Brno

Volný chov skotu na ŠZP

Výkrm prasat na ŠZP

http://�.hm/
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Na Fakultě veterinárního lékař
ství je uskutečňován studijní pro
gram Veterinární lékařství v anglic
kém jazyce pro studenty samoplátce 
(Veterinary Medicine). Tento stu
dijní program studuje také řada stu
dentů Norského království. O jejich 
působení na VFU Brno se zástupce 
Norského království aktivně zajímá. 

Dne 18. 10. 2018 se setkal dě
kan Fakulty veterinárního lékařství 
doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D. s J. 
E. panem Robertem Kvilem, Ph.D., 
velvyslancem Norského království 
v České republice. Vzájemné setká

Norský velvyslanec na FVL VFU Brno

události

ní probíhalo v  přátelském duchu, 
při kterém diskutovali nejen zapo
jení norských studentů do studia 
magisterského studijního progra
mu Veterinary Medicine, ale také 
hovořili o navázání spolupráce v ob
lasti vědy a  výzkumu za podpory 
Norských fondů. V rámci návštěvy 
Fakulty veterinárního lékařství se 
pan velvyslance setkal také se zá
stupci norských studentů. 


text: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
děkan FVL
foto: archiv VFU Brno

Velvyslanec Norského 
království na VFU Brno

Velvyslanec se zajímal o úroveň klinické péče na 
fakultě
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Ve dnech 21. a 22. září 2018 uspořádal 
Ústav aplikované farmacie FaF VFU 
Brno za součinnosti Vzdělávacího in
stitutu FaF VFU Brno již VIII. ročník 
sympozia Dny farmaceutické péče. 
Záštitu nad sympoziem přijal ministr 
zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam 
Vojtěch, MHA, který se akce aktiv
ně zúčastnil s  příspěvkem: Vize vlá-
dy, plánované reformy v oblasti léká-
renské péče.

Letošním nosným tématem akce 
byla problematika elektronizace zdra
votnictví a moderních přístupů v ob
lasti medicíny a farmacie. Tuto oblast 
svým vystoupením postihla další vý
znamná představitelka státní správy, 

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu 
léčiv Mgr. Irena Storová, MHA, která 
přednesla příspěvek s názvem: Úloha 
SÚKL v elektronizaci zdravotní péče 
v ČR.

Další hodnotné a  vysoce aktu
ální přednášky prezentovali zá
stupci farmaceutických a  zdra
votnických výzkumných institucí, 
pra covišť klinické farmacie, nemoc
ničního i  veřejného lékárenství: 
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.; 
PharmDr. Bc. Josef Mašek, Ph.D.; 
RNDr. Jiří Schlanger; PharmDr. 
Adriana Papiež, Ph.D.; PharmDr. 
Tomáš Florian a  PharmDr. Bc. Jan 
Bureš; Mgr. Petr Musil; MUDr. 

Filip Španiel,  Ph.D.; PharmDr. 
Martin Šimíček; MUDr. Kateřina 
Sheardová; Mgr. Dagmar Dolinská; 
PharmDr. Martina Lisá, Ph.D., 
MBA; Bc. Věra Andrášková a PhDr. 
Jana Kocourková, MBA.

Akce uvítala mnoho členů aka
demické obce univerzity a  těšila se 
rovněž zájmu odborníků z  praxe. 
Současně byla zahrnuta mezi akce 
kontinuálního vzdělávání České lé
kárnické komory a s ohledem na svůj 
rozsah a význam hodnocena 24 body 
v  rámci celoživotního vzdělávání lé
kárníků.


text a foto: PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.

Ministr zdravotnictví na 
Farmaceutické fakultě 
VFU Brno 

Ministr zdravotnictví na FaF VFU Brno
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Součástí Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno je pracoviště zamě
řené na výuku cizích jazyků studen
tů, ale i dalších zájemců – Ústav cizích 
jazyků VFU Brno. 

Ústav cizích jazyků VFU Brno je 
již několik let členem mezinárodní 
organizace CercleS (Confédération 
Européenne des Centres de Langues 
ans l’Enseignement Supérieur) sdru
žující jazyková pracoviště předních 
evropských vysokých škol a univerzit. 
Aktivně také spolupracuje s  českými 
a slovenskými jazykovými centry pů
sobícími v oblasti terciárního vzdělává
ní v rámci CASAJC (Česká a Slovenská 
Asociace Jazykových Center).

Ústav cizích jazyků VFU Brno je 
také členem společenství jazykových 
center brněnských univerzit a  vyso
kých škol. Dne 2. 11. 2018 proběhlo 
již tradiční setkání pracovní skupiny 
vedoucích jazykových center brněn
ských univerzit a vysokých škol ten
tokrát konané na Veterinární a farma
ceutické univerzitě Brno. 

Tato pracovní skupina vznik
la na jaře roku 2016 s cílem zinten
zivnit vzájemnou spolupráci v oblasti 
podpor y a  rozvoje jazykového 
vzdělávání v  ter ciární sféře, neboť 
sdílení osvědčených postupů vý
znamně přispívá k harmonizaci a ko
ordinaci vzdělávacích aktivit nejen na 
státní, ale i evropské úrovni. Členové 
skupiny usilují o vytváření jednotné 
metodologie, která by harmonizova
la jazykovou politiku Evropské unie 
(např. The European Qualifications 
Framework for Lifelong Learning) 
s  požadavky a  dlouhodobými cíli 
MŠMT (Národní kvalifikační rámec 
terciárního vzdělávání České repub
liky a jeho deskriptory). 

Na listopadovém setkání jsme 
přivítali iniciátora těchto setkání 
PhDr.  Mgr.  L ib ora  Štěpánka , 
Ph.D., ředitele Centra jazykového 
vzdělávání Masarykovy univerzity, 
Ing. et Ing. Barbaru Andrlovou za 
Ústav společenských věd Stavební 
fakulty VUT a  nové členy  – Mgr. 

Pavla Reicha, Ph.D., vedoucího 
Ústavu jazykových a kulturních stu
dií na Mendelově univerzitě a plk. gšt. 
doc. Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., 
ředitele Centra jazykového vzdě
lávání Univerzity obrany. Vedoucí 
ostatních pracovišť (JAMU, Fakulty 
strojního inženýrství, Fakulty elek
trotechniky a  komunikačních tech
nologií a  Fakulty chemické VUT 
v  Brně), kteří jsou aktivními členy, 
ale nemohli se osobně zúčastnit, byli 
informováni o programu a závěrech 
našeho jednání.

Hlavním bodem zájmu posled
ní schůze bylo zamyšlení se nad 
úlohou a  postavením jazykových 
center v systému českého vysokého 
školství a  rozsahem činností, které 
plní ve vztahu k profilaci absolventů 
v souladu s požadavky stanovenými 
MŠMT. Dále byly projednávány 
podmínky akreditace jazykových 
kurzů a zkoušek, a v neposlední řadě 
možnost participace našeho ústavu 
na mezinárodní konferenci Cercles, 
jež se bude konat v Brně roku 2020 
pod záštitou Masarykovy univerzity. 

V  závěrečné diskuzi se účastníci 
shodli, že i na tak malém geografic
kém prostoru, jako je Brno, vykazu
jí jazyková pracoviště značnou varia
bilitu v organizaci, zázemí a mnohdy 
i zaměření. Vize a cíle jsou však spo
lečné  – výuka a  učení se jazykům, 
podpora motivace studentů, rozvoj 
jejich interpersonálních a  komuni
kačních dovedností, podpora inter
kulturní výměny mezi domácími 
a  hostujícími studenty a  učiteli na 
akademické půdě a s ohledem na pro
bíhající společenské změny i podpo
ra sociální soudržnosti a interkultur
ní komunikace.


text a foto: Mgr. Silvie Schüllerová, Ph.D. 

SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ JAZYKOVÝCH 
CENTER BRNĚNSKÝCH UNIVERZIT A VYSOKÝCH ŠKOL 
NA VFU BRNO

Setkání vedoucích brněnských jazykových center na VFU Brno
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Myslivecký kroužek se věnuje tradič
ním aktivitám souvisejícím s myslivos
tí, zejména péči o zvěř, účasti na mysli
veckých setkáních a honech, vzdělávání 
svých členů v oblasti myslivosti, organi
zuje vzdělávací akce související s mysli
vostí pro další zájemce a velmi aktivně 
se podílí na společenskokulturních ak
tivitách pořádaných univerzitou. 

Nejvýznamnějšími prezentačními 
akcemi mysliveckého kroužku VFU 
Brno v roce 2018 byly „Jarní úklid pro 
Báru“, prezentace mysliveckého krouž
ku v rámci studentského Majálesu v are
álu univerzity, prezentace při oslavách 
100. výročí založení VFU Brno v areá
lu Brněnských veletrhů a výstav v červ
nu 2018, vyhlášení již 6. ročníku soutěže 
žáků základních škol ve sběru kaštanů, 
spoluúčast na programu týdne oslav 
100. výročí vzniku Vysoké školy zvěro
lékařské v Brně v říjnu 2018, účast na vý
ukovém honu VFU Brno v říjnu 2018, 
vlastní prezentace v rámci soutěže o nej
lepší punč VFU Brno konané v jezdecké 
hale VFU Brno v prosinci 2018. Rozšířili 
jsme spolupráci s mysliveckými krouž
ky jiných vysokých škol.

V  roce 2019 Myslivecký kroužek 
VFU Brno připravuje zapojení se do 

oslav 100. výročí zahájení výuky v are
álu VFU Brno v roce 1919, vyhodnoce
ní soutěže žáků základních škol ve sběru 
kaštanů a vyhlášení dalšího, již 7. roč
níku, prezentaci mysliveckého kroužku 
v rámci studentského Majálesu v areálu 
univerzity. Těšíme se na účast na výuko
vém honu na ŠZP Nový Jičín. Kroužek 
připravuje organizaci naháňky na čer
nou zvěř na ŠLP Křtiny a uspořádání 
střeleckého poháru (střelby z maloráž
ky a kulovnice) k 10. výročí založení 
kroužku. Členové kroužku se těší na 
účast v  soutěži o nejlepší punč VFU 
Brno. Kroužek plánuje výsadbu ovoc
ných stromů v areálu naší univerzity. 
Nově připravujeme cyklus prezentací 
ve spolupráci s firmou Swarovski Optik 
a kolegy z MENDELU. Přednášky s te
matikou optiky využívané v myslivos
ti budou na MENDELU v Brně a před
nášky zaměřené na choroby zvěře na 
VFU Brno, dále budou zástupci krouž
ku přednášet pro žáky základních škol 

10 let činnosti 
Mysliveckého kroužku  
na VFU Brno

účastnících se soutěže ve sběru kašta
nů. Členové kroužku budou pokračo
vat v mysliveckých aktivitách v průbě
hu celého roku (výpomoc v honitbách, 
vyhánění srnčat při senosečích aj.) 
a v neposlední řadě je plánováno rozší
ření spolupráce s mysliveckými krouž
ky MENDELU v  Brně, ČZU Praha, 
Univerzity veterinárského lekárstva 
a farmacie v Košiciach a s Technickou 
univerzitou Zvolen a dalšími vysoký
mi školami. 

Myslivecký kroužek VFU Brno si 
za uplynulých 10 let vybudoval na uni
verzitě kredit společenství, které se vě
nuje ochraně zvěře, myslivosti a mysli
veckému vzdělávání a je významným 
účastníkem společenských a  kultur
ních aktivit Veterinární a  farmaceu
tické univerzity Brno. 


text: MVDr. Miloš Vávra,
předseda MK VFU Brno
foto: archiv VFU Brno

 V roce 2019 oslaví 

Myslivecký kroužek VFU Brno 

10 let. Myslivecký kroužek 

vznikl 3. 3. 2009 a sdružuje 

studenty a další pracovníky 

univerzity se zájmem 

o myslivost. 

Členové mysliveckého  koužku při oslavách 100. výročí založení VFU Brno
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Ve dnech 22. až 24. listopadu 2018 se 
konalo již tradiční, každoročně orga
nizované pracovní setkání předsta
vitelů farmaceutických fakult a  uni
verzit, působících na území České 
a Slovenské republiky. Role hostitele 
se tentokrát ujala Farmaceutická fakul
ta Univerzity Komenského v Bratislavě 
v čele s děkanem prof. Pavlem Mučajim 
a proděkany doc. Jindrou Valentovou, 
doc. Martinou Dubničkovou a  dr. 
Jaroslavem Tóthem. 

Setkání se konalo na Smolenickém 
zámku v  Malých Karpatech. Tento 
nádherný zámek, bývalý majetek aris
tokratického rodu Pálffy, svůj dnešní 
romantický vzhled získal díky rozsáh
lým rekonstrukcím a přestavbám na 
přelomu 19. a 20. století a v součas
nosti je ve správě Slovenské akademie 

věd a slouží jako reprezentační a kon
gresové centrum.

Pracovního setkání se kromě výše 
zmi ňovaných představitelů bratislav ské 
fakulty zúčastnili zástupci Univerzity 
Kar lovy v Praze, Farmaceutické fakul
ty v Hradci Králové (děkan prof. Tomáš 
Ši můnek a proděkani prof. Petr Solich, 
prof. Martin Doležal, prof. František 
Štaud, prof. Petr Nachtigal a  doc. 
Jaroslav Roh), Univerzity veterinární
ho lékařství a farmacie v Košicích (pro
rektoři prof. Zita Faixová a prof. Juraj 
Pistl a koordinátor SP Farmacie prof. 
Jaroslav Legáth) a Farmaceutické fa
kulty VFU Brno (děkanka doc. Radka 
Opatřilová a  proděkani doc. Peter 
Kollár a dr. Tünde Ambrus).

Program setkání zahrnoval pro
jednání aktuálních otázek organi

Pracovní setkání zástupců 
vedení farmaceutických 
fakult ČR a SR

zace farmaceutického studia, tren
dů ve farmaceutickém vzdělávání, 
problematiky odborných praxí, me
zinárodní spolupráce, mobilit stu
dentů a  akademických pracovní
ků a tvůrčí činnosti. Méně formální 
atmosféra umožnila diskuzi účast
níků v  přátelském a  kolegiálním 
duchu. Pracovní část setkání byla 
doplněna odbornou exkurzí na hrad 
Červený Kameň, který se rovněž na
chází v Malých Karpatech a kromě ji
ných pamětihodností se může pyš
nit i  ve středoevropském měřítku 
jedinečnou farmaceutickou památ
kou – domácí zámeckou lékárnou 
rodu Pálffy, zřízenou v první polo
vině 17. století.


text a foto: PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Setkání představitelů FaF ČR a SR



271 



 2019

Dne 12. 9. 2018 se v  Brně na půdě 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity Brno konal čtvrtým rokem pra
covní den Sekce technologie léků 
s názvem Pokroky ve  farmaceutické 
technologii pořádaný Sekcí techno
logie léků České farmaceutické spo
lečnosti ČLS JEP a Ústavem techno
logie léků Farmaceutické fakulty VFU 
Brno. Akci finančně podpořila spo
lečnost Česká lékárna Holding, a.s. 
– provozovatel sítě lékáren Dr. Max, 
které patří velké poděkování za pod
poru odborného vzdělávání v oblas
ti farmaceutické technologie. Akce 
byla jako každoročně zaměřena na 
představení současných trendů v ob
lasti farmaceutické technologie a byla 
ohodnocena v rámci systému konti
nuálního vzdělávání ČLnK 15 body 
pro farmaceuty. 

Konferenci navštívilo rekordních 
110 účastníků z různých oblastí. Z aka
demické oblasti jsme přivítali účastní
ky z Farmaceutické fakulty VFU Brno, 
Farmaceutické fakulty UK Hradec 
Králové, Farmaceutické fakulty UK 
v Bratislavě, Vysoké školy chemicko
technologické v  Praze, Vysoké školy 
báňské Technické univerzity v Ostravě 
a  z  Fakulty chemickotechnologické 
Univerzity Pardubice. Konference se 
účastnili také zástupci výzkumných or
ganizací, a to Ústavu makromolekulár
ní chemie AV ČR a Výzkumného ústavu 
veterinárního lékařství Brno. Z farma
ceutických firem přijali naše pozvá
ní zástupci firem PRO.MED.CS Praha 
a.s., SOTAX Pharmaceutical Testing 
s.r.o., BIOVETA a.s., TEKRO s.r.o., 
RosenPharma a.s., FYTOPHARMA 
a.s. Velmi nás potěšil také zájem lékár
níků z nemocničních (IKEM Praha, FN 

Motol Praha, MOÚ Brno, FN u Svaté 
Anny Brno, FN Olomouc, Nemocnice 
Třebíč) a veřejných lékáren.

V úvodu pracovního dne účastníky 
přivítala předsedkyně Sekce technolo
gie léků ČFS ČLS JEP doc. PharmDr. 
Kateřina Kubová, Ph.D., následně 
potom děkanka FaF VFU Brno doc. 
PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, 
Ph.D., MBA a předseda ČFS ČLS JEP 
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

V  první sekci konference vy
stoupili doc. Ing. Petr Zámostný, 
Ph.D. (VŠCHT Praha) s přednáškou, 
doc. PharmDr. Jan Gajdziok, Ph.D. 
(Ústav technologie léků, FaF VFU, 
Brno), PharmDr. Lukáš Láznička 
(Nemocniční lékárna Královské 
Vinohrady, Katedra Farmaceutické 
technologie, FaF UK HK) a  na zá
věr PharmDr. Michal Budínský 
(Masarykův onkologický ústav Brno). 
Po krátké přestávce, které účastní

ci využili k občerstvení a diskuzi, po
kračoval pracovní den druhou sekcí, 
ve které vystoupili PharmDr. Andrej 
Kováčik, Ph.D. (Katedra farmaceu
tické technologie, FaF UK, Hradec 
Králové), PharmDr. Aleš Franc, 
Ph.D. (Ústav technologie léků, FaF 
VFU, Brno), Ing. Martina Urbanová, 
Ph.D. (Ústav makromolekulární che
mie, AV ČR Praha) a na závěr Mgr. 
Jan Elbl (Ústav technologie léků, FaF 
VFU Brno). 

Přednášející prezentovali velmi za
jímavé a kvalitně připravené přednáš
ky. Všichni společně vytvořili přátel
skou atmosféru, která je nezbytná 
pro navázání tolik potřebné spolu
práce odborníků z  různých oblastí. 
Pevně doufáme, že se příští rok na 
Technologickém dni zase sejdeme. 


text: doc. PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D.
foto: archiv VFU Brno

PRACOVNÍ DEN SEKCE TECHNOLOGIE LÉKŮ S NÁZVEM

Pokroky ve farmaceutické 
technologii

Technologický den na FaF VFU

http://pro.med.cs/
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V uplynulých 5 letech Fakulta veteri
nárního lékařství VFU Brno naplňova
la své poslání také v rámci doktorského 
studia. Za toto období ukončilo úspěš
ně na fakultě DSP studium 52 studentů.

2014 12 absolventů
2015 13 absolventů
2016  5 absolventů
2017 15 absolventů
2018  7 absolventů



text: doc. MVDr. Miša Škorič, Ph.D.
proděkan FVL
foto: archiv VFU Brno

DOKTORSKÉ STUDIUM NA FAKULTĚ VETERINÁRNÍHO 
LÉKAŘSTVÍ V OBDOBÍ 2014–2018

Výsledky klinického zkoumání jsou zahrnovány do DSP prací

Přístrojové vybavení vytváří prostor pro kvalitní DSP práce
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ABSOLVENTI DSP STUDIA FVL  
(2014–2018)

Šebestová Jaroslava
Aneuploidy in Mammalian Oocytes
Genetika a plemenitba zvířat, 2014

Prášek Josef
Průkaz asymptomních infekcí prasat 
vyvolaných Brachyspira hyodysente
riae metodami přímé a nepřímé dia
gnostiky
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2014

Hytychová Taťána
Hodnocení sepse u novorozených hří
bat hospitalizovaných na jednotce in
tenzivní péče
Choroby koní, 2014

Fialová Iva
Diagnostika abnormalit lumbosakrál
ní části páteře a jejich vztah k onemoc
nění kyčelních kloubů
Choroby psů a koček, 2014

Jozefová Jana
Studium mykoplazmových infek
cí skotu, s  hlavním zaměřením na 
M. bovis
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2014

Doškářová Barbora
Morfometrické aspekty articulatio 
coxae u psa
Anatomie, histologie a  embryolo
gie, 2014

Hájek Ivo
Elektroneurografie periferních ner
vů psů
Choroby psů a koček, 2014

Janalík Petr
Iatrogenní poškození skloviny při 
běžných stomatologických zákro
cích u psů
Choroby psů a koček, 2014

Stavinohová Renata
Oxidativní stres a markery oxidativní 
a antioxidativní kapacity fen s tumo
rem mléčné žlázy
Choroby psů a koček, 2014

MacGillavry Danylevská Anna
Chromosomes segregation in mam
malian meiosis: role of the meiotic 
spindle in agerelated aneuploidy in 
oocytes
Genetika a plemenitba zvířat, 2014

Husáková Taťána
Effect of Age, Sex, Season and Nutrition 
on Biochemical and Haematological 
Parameters in Alpaca (Vigugna Pacos)
Choroby přežvýkavců a prasat, 2014

Pitropovská Elizaveta
Vliv suplementace různých forem 
manganu na metabolismus a koncen
traci Mn v organismu koz
Choroby přežvýkavců a prasat, 2014

Vavrouchová Eva
Klinický význam malých strongyli
dů u koní v ČR, sledování jejich re
zistence na fenbendazol, porovná
ní koprologických metod a stanovení 
nejvhodnějšího flotačního roztoku 
a konzervační metody
Choroby koní, 2015

personalistika

DSP práce se orientují na problematiku chorob koní

mp
Zvýraznění
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Vaníčková Alena
Rychlá diagnostika zoonotických en
cefalitid – studium výskytu klíšťo
vé encefalitidy psů v České republice
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2015

Musilová Darja
Indukce přídatného žlutého tělíska 
u  krav aplikací GnRH časně po in
seminaci
Choroby přežvýkavců a prasat, 2015

Mwahamisi Mapua Issa
Diversity and host specificity of mala
ria agents of African primates
Patologická morfologie a parazitolo
gie, 2015

Musilová Anna
Metody intravitální diagnostiky po
ruch funkce jater a ledvin u plazů
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2015

Barazorda Romero Silvia
Identifikace bakteriálních původců 
infekcí plazů a jejich rezistence k an
tibakteriálním látkám
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2015

Mináriková Andrea
Onemocnění alveolární kosti a perio
dontu u morčat domácích
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2015 

Simandlová Martina
Komplexní diagnostika neuropatické 
gastrické dilatace u papoušků, význam 
virové etiologie
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2015

Kopřivová Martina
Diversity and host specifity of pi
roplasm and genus Hepatozoon and 
utilization of molecular methods in 
their classification
Patologická morfologie a parazitolo
gie, 2015

Hlaváčová Sylvie
Moderní metody procesu oplození 
oocytů u lidí v podmínkách klinické 
embryologie
Anatomie, histologie a  embryolo
gie, 2015

Adamová Eva
Detekce a hodnocení dynamiky bioak
tivních molekul se zaměřením na 
kaspázy
Fyziologie a farmakologie, 2015

Moutelíková Romana
Analýza rotavirů cirkulujících u pra
sat v ČR s ohledem na jejich možný 
mezidruhový přenos
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2015

Hošková Zlata
Změny v populacích a subpopu lacích 
krevních buněk a v hladi nách exprese 
mRNA pro vybrané cyto kiny, chemo
kiny a transkripční faktory u psů s ato
pickou der ma titi dou
Choroby psů a koček, 2015

Kohútová Silvia
Diagnostika a terapia endokrinne aktív
nych reprodukčných ochorení u morčaťa 
domáceho (Cavia aperea f. porcellus)
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2016 

Student DSP řešící dizertační práci  na klinice chorob psů a koček
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Melková Pavlína
Diagnostika příčin snížené výkonnos
ti u koní s využitím vysokorychlostní
ho trenažéru a zhodnocení účinnosti 
laserové kauterizace v terapii dorzál
ní dislokace měkkého patra
Choroby koní, 2016

Filipejová Zita
Využitie kontinuálnej infúzie furose
midu u pacientov s akútnym edémom 
pľúc a analýza príčin kardiopatií u psov
Choroby psů a koček, 2016

Tarkošová Dagmar
Feline obesity and effect of dietary 
macronutrients on hormones associa
ted with obesity and diabetes mellitus
Choroby psů a koček, 2016
 

Dosedělová Hana
Molekulární regulace modelování če
listí během embryonálního vývoje
Anatomie, histologie a  embryolo
gie, 2016

Sapoznikov Schweigl Olga
Development of olfactory receptors in 
elected vertebrate species
Anatomie, histologie a  embryolo
gie, 2017

Šenkyříková Barbora
Thickborne protozoan and bacterial 
pathogens in carnivores of Central 
Europe
Patologická morfologie a parazitolo
gie, 2017 

Vaňková Markéta
Studium patogeneze herpesvirového 
onemocnění psů se zaměřením na vý
voj diagnostických metod
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2017 

Načeradská Martina
Influence of Pythium oligandrum on 
the Course of Dermatophytoses in 
Small Animals
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2017 

Pyszková Lucie
Klinickoanatomická charakteristika 
femuru psa
Anatomie, histologie a  embryolo
gie, 2017

Řešení dizertačních prací v chirurgii a ortopedii
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Navrátilová Alena
Immunology of Salmonella infecti
ons in pigs
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2017

Drábková Zuzana
Diagnostika ventilačně perfuzní ho 
nepoměru u koní v celkové aneste zii
Choroby koní, 2017 

Kološ Filip
Transnasální endoskopické zákro
ky na vedlejších nosních dutinách 
koní: optimalizace techniky a klinic
ká efektivita
Choroby koní, 2017

Indrová Eva
Vztah vybraných metabolických uka
zatelů v krvi ke složení folikulární te
kutiny a  kvalitě preimplantačních 
embryí u skotu
Choroby přežvýkavců a prasat, 2017
 
Masaříková Martina
Odpadní vody jako zdroj bakterií re
sistentních k  antimikrobiálním lát
kám
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2017

Vlčková Klára
Application of Next Generation 
Sequencing Approach to Study 
Gastrointestinal Microbiota of Free
Ranging Great Apes
Patologická morfologie a parazitolo
gie, 2017 

Pafčo Barbora
Molecular Epidemiology and Trans
mission of Strongylid Nematodes 
between NonHuman Primates and 
Humans
Patologická morfologie a parazitolo
gie, 2017 

Vědecká činnost v rámci DSP využívá mikroskopické techniky

Vyhodnocování  nálezů v rámci řešení DSP prací
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Červená Barbora
Diversity and host specificity of Mam
momonogamus nematodes in domes
tic and freeranging animals
Patologická morfologie a parazitolo
gie, 2017 

Dadáková Eva
Viral Infections in Selected Primate 
Species
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2017 

Vlček Martin
Vliv zkrmování dokosahexaenové ky
seliny na vybrané fyziologické funk
ce u mléčného skotu
Choroby přežvýkavců a prasat, 2017 

Paninárová Michaela
Zobrazovací metody v diagnostice ab
normalit ocasních obratlů u psů
Choroby psů a koček, 2018 

Kubánková Monika
Virus hepatitidy E u domestikovaných 
a volně žijících zvířat
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2018 

Oliveri Matteo
Reproduction and Artificial Inse mi
nation in Reptiles
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2018

Brožová Kateřina
Studium virových původců se zoono
tickým potenciálem u  volně žijících 
a v zajetí chovaných primátů
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imunologie, 2018

Čermáková Eva
Nové přístupy v anestezii a analgezii 
plazů a obojživelníků
Choroby ptáků, plazů a drobných sav
ců, 2018

Snášil Robert
Chirurgická léčba loketních kloubů 
s FPCM/MCD: diagnostické aspekty
Choroby psů a koček, 2018

Hulínová Štromerová Nikola
Immune Responses of Pigs to the Myco
bac terium Avium Complex Infection
Infekční choroby, mikrobiologie 
a imu nologie, 2018

Řada DSP prací směřuje do oblasti veterinární mikrobiologie
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V  jídle vládne extravagance, stejně 
jako v  módě a  pochybovat o  fran
couzské módě či francouzské ku
chyni je asi hodně pošetilé. To moh
li jen takoví kuchařští zatvrzelci, jako 
Angličané, kteří svým sousedům po
směšně říkávali žabožrouti. Usmívali 
se nad šneky, ústřicemi, foie gras 
či plesnivějícími sýry na stolech do 
té doby, než sami ochutnali. Nechť 
dnes políbí vidličku za to, že fran
couzský dvůr a mniši ovlivnili v os
trovní říši kulturu stolování stejně 
jako vlny přistěhovalců z  jejich ko
lonií. Francouzská kuchyně je zkrát
ka pojem. Kdepak jen prázdné gesto, 
výstřelek, ale léty vytvářený a  pilo
vaný systém plný nápadů a kreativi
ty, provázanosti chutí a krásy na ta

líři. V  tom jsou mistry nad mistry. 
Ludvíkovská éra chtěla jen to nej
lepší, už nestačily jen opulentní hos
tiny, vyžadoval se nápad a  systém. 
Kuchaři byli povýšeni mezi umělce 
a  panstvo si jich vážilo, byli pro ně 
pokladem. Když Alexandr I. pora
zil Napoleona, odvezl si z Paříže do 
Petrohradu jeho kuchaře slovutného 
MarieAntoine Carêma, krále vel
ké gastronomie Grande cuisine, ano 
toho, který v Rusku pro cara vyvinul 
dnes světově proslulý dort Malakoff. 
Nezapomeňme ani na dalšího mistra 
kuchyně Georga Augusta Escoffiera, 
zakladatele moderní francouzské gas
tronomie, krále šéfkuchařů a šéfku
chaře králů. A  co Michelinský prů
vodce restauracemi? Ten je přece také 

francouzský a kde jinde najdete to
lik ohvězdičkovaných restaurací než 
ve Francii? Prý jich je před devět ti
síc! Francouzská gastronomie určitě 
naplňuje doslovný překlad z řečtiny, 
péči o žaludek. Jean Anthelme Brillat
Savarin, slavná ikona milovníků dob
rého jídla i v gastronomii prosazoval 
savoir vivre – umění žít. Mám pocit, 
že právě toto slovní spojení nejlépe 
odráží francouzskou lehkost, vyna
lézavost a kulturu stolování.

Tak, co si dáme jako předkrm? 
Ústřice?

Jak je libo, dnes už nemusíte jezdit 
do Bretaně, kde jsou nejlepší a  nej
čerstvější. Jsou nyní dostupné všude, 
ale pravdou je, že těm, které dostane
te jako právě vylovené z bazénků, kde 

Za francouzským jídlem
Otevření ústřice chce správný grif
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horizonty
se mají ještě na farmách vyčistit, se nic 
nevyrovná. Jestli je uvidíte v nabídce 
kdekoli na pobřeží Biskajského zálivu, 
neváhejte a nenechte se rozhodit gur
mánskou poznámkou, že kdo nezná 
„r“, ten je amatér. Dnes se mohou úst
řice konzumovat i v měsících bez „r“, 
tedy i v měsících june či july. Pěstují se 
na farmách a ani při přepravě nehrozí 
újma na zdraví, vždyť už umíme chla
dit i létat, ale že jsou před zimou nej
lepší, to je faktem, protože jsou kré
movější a plnější v chuti. Francouzský 
básník LéonPaul Fargue o nich pro
hlásil: „Člověk má pocit, jako by při 
pojídání ústřic líbal moře na ústa.“ 
Přiznám se, že se mi právě nepíše nej
lehčeji, sbíhají se mi sliny. Ještě teď cí
tím tu jejich úžasnou vůni a chuť, když 
jsme s kamarádem navštívili farmu na 
ústřice v Bretani. Vteřinku nad otevře
nou lasturou váhal, pak srkl, mlaskl 
a nakonec prohlásil: „Jo, už Frantíkům 
rozumím!“ A víte, v  čem jsou ústři
ce nebezpečné? Při jejich otevírání se 
každoročně pořeže řada těch, kteří si 
myslí, že to zvládnou, a dokonce i těch, 
kteří to už zvládli mnohokrát.

Tak raději šneky? Tam nám úraz 
nehrozí.

O  šnecích se říká, že v  18. stole
tí zachránili jižní Francii před hla
domorem. Asi je to pravda, ale jisté 
je, že hlemýždi byli odjakživa potra
vinou chudých. Za to dnes jsou kla
sickým teplým entrées už nejen špič
kových restaurací a  jen Francouzi 
jich ročně spořádají na sedm set 
tisíc. Nejznámější jsou Escargots 
de Bourgogne  – po burgundsku, 
s máslem a česnekem. Jestli na ně bu
dete mít chuť v Provence, objednejte 
si je po provensálsku, vyjde to nastej
no a  potěšíte hostitele. Burgunďané 
i  Provensálci se od nepaměti přeta
hují, koho že je to recept. 

V  městečku MartignylesBains 
mezi Dijonem a Nancy se koná kaž
doročně v  květnu „šnečí veletrh“. 

Šneci po burgundsku v domácím provedení

Kachní játra vypracovaná do jemné pěny s cibulí a žampiony
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Hlemýždi se vystavují stejně jako krá
vy, nabízí se chovné kusy, prodávají 
celá stádečka, vybavení pro chov, po
řádají závody a gastronomické show, 
a samozřejmě se nabízí všechny mož
né šnečí speciality. Co si dát šnečí pa
štiku, nebo šnečí polévku, šnečí ka
viár anebo jedinečná šnečí jatérka? 
Zdá se vám to extravagantní? Tak to 
zkrátka dneska je. Lidé už nechtě
jí jíst jen obyčejná, léta zaběhnutá 
a prověřená jídla, chtějí čas od času 
změnu, nejlépe úlet. Obyčejnými šes
ti hlemýždi zahradními, byť krmený
mi speciálními granulemi, s bio certi
fikátem, předložených na vyhřátém, 
pro ulity tvarovaném talířku, s kleš
tičkami na držení a pidividličkou na 
vydloubnutí masité nožky už niko
ho neohromíte.

Tak co žabí stehýnka?

Argumentujete, že chutnají jen jak 
mladá kuřátka? A od sousedního sto
lu se ozývají hlasy, že žáby jsou chrá
něné a jedí je jen… Nechme je mluvit, 
vždyť žáby jsou papežem uzna ným 
postním jídlem na vánoční stůl a tady 
ta na talíři pochází z faremních cho
vů, vždyť se podívejte, jak jsou velká 
a masitá. Že by to nakonec byl ame
rický skokan volský? Nebo, nedej 
bože, nějaký geneticky modifikova
ný mutant?

Nedáme si tedy raději foie gras? 
Myslím tučná husí játra. Vždyť jsme 
nedaleko Toullouse, kde je foie gras 
doma stejně jako letadla Airbus. 
Nebojte se, nepochází ze zvířat, která 
byla trápena překrmováním kukuřič
nými šiškami, jak to dělaly naše babič
ky. Nikdo husy ani kachny netrápil, jen 
dostaly tolik, co chtěly, kolik snědly. 

Kolik z nás se rádo cpe a jak se cítí s pl
ným žaludkem šťastni. Foie gras jsou 
vlastně játra šťastných kachen. Víte, 
kolik se jim po každém slastném na
plnění volete a následném zasednutí, 
uvolnilo serotoninu? Přeháním? Máte 
jiné argumenty? 

Dobře, dobře, tak si dáme jako 
hlavní chod pořádnou flákotu ho
vězího, co vy na to? Samozřejmě že 
francouzského plemene například 
Charolais, Limousine, Blonde d’Aqui
taine, Maine Anjou, Aubrac, Salers či 
Montbéliard. To je výběr! To přece 
nemůže být náhodou, kolik světově 
proslulých masných plemen pochází 
z Francie. I toto je důkaz, jak je kuli
nářsky vyspělou a rozmanitou zemí.


text: doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc.
foto: archiv VFU Brno

Dietní žabí stehýnka na grilu
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