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HLAVNÍ TÉMA

Vzdělávání na univerzitě 
v posledních 10 letech 

Vysokoškolské vzdělávání na Veterinární 

a farmaceutické univerzitě Brno bylo zalo-

ženo před 95 lety, a to zákonem z 12. pro-

since 1918. Už rok poté, a to v  listopadu 

1919, byla v areálu dnešní univerzity zahá-

jena výuka pro první studenty veterinár-

ního lékařství. 

V roce 1975 na univerzitě vznikly dva 

obory, a  to (všeobecné) veterinární lé-

kařství a veterinární hygiena (a ekologie). 

V roce 1990 byly zřízeny dvě fakulty, a to 

Fakulta veterinárního lékařství a Fakulta 

veterinární hygieny a ekologie. V roce 1991 

vznikla na univerzitě Farmaceutická fakul-

ta. V roce 1995, 2002, 2004 a 2013 absol-

vovala univerzita mezinárodní posouzení 

veterinárního vzdělávání. 

V posledních 10 letech VFU Brno pro-

šla významnými změnami, které ji zařa-

dily mezi moderní univerzitní vzdělávací 

instituce v Evropě.

STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ
V  oblasti strategie vzdělávání univerzita 

vypracovala: 

 � dlouhodobý záměr univerzity na ob-

dobí 2011 až 2015 obsahující poslá-

ní, cíle a priority univerzity ve vzdě-

lávání,

 � aktualizaci Dlouhodobého záměru 

univerzity, obsahující konkretizaci cílů 

a priorit univerzity na příslušný rok za-

hrnující vzdělávání, 

 � institucionální plán univerzity obsahu-

jící konkrétní ukazatele výkonu univer-

zity pro příslušný rok,

 � výroční zprávu o činnosti a hodnocení 

činnosti univerzity obsahující informa-

ce o univerzitě, změnách na univerzitě 

a dosažených výsledcích univerzitou, 

 � hodnocení kvality vzdělávání a dalších 

akademických činností v oblasti veteri-

nární medicíny obsahující plnění slov-

ních a numerických indikátorů kvality 

veterinárního vzdělávání, 

 � analýzu stavu univerzity zahrnující 

každoročně silné a slabé stránky (nové 

slabé stránky, přetrvávající slabé strán-

ky, odstraněné slabé stránky), příleži-

tosti a rizika na univerzitě.

ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ
V oblasti řízení a financování byla situace 

na univerzitě následující:

Studijní a informační centrum

 � univerzitu řídí rektor, rektora zastupu-

jí tři prorektoři, hospodářskosprávní 

chod univerzity zabezpečuje kvestor 

a úsek řízený kvestorem. Samosprávná 

činnost je realizována na univerzitě 

prostřednictvím Akademického senátu 

univerzity, kontrolní činnost z  pohle-

du veřejného zájmu vykonává Správní 

rada VFU Brno, problematika vzdělá-

vací a vědecké činnosti je projednává-

na ve Vědecké radě univerzity. Pro po-

třebu efektivnějšího řízení univerzity 

rektor zřídil poradní orgány rektora. 

Fakulty v  rozsahu stanoveném práv-

ními předpisy řídí děkani, na fakultách 

jsou sekce, ústavy a  kliniky a  celofa-

kultní pracoviště,

 � univerzita se musela vyrovnávat s vý-

raznými poklesy rozpočtu odvíjejících 

se od poklesu rozpočtu MŠMT,

 � byly získávány další prostředky nad rá-

mec prostředků MŠMT pro financová-

ní výuky na univerzitě, 

 � v  oblasti financování byla nastavena 

pravidla financování univerzity a  fa-

kult na základě systému multizdrojo-

vého financování.
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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
V organizaci univerzity nastaly následující 

nejvýznamnější změny:

 � univerzita zůstala v organizační struk-

tuře v členění na rektorát, Fakultu vete-

rinárního lékařství, Fakultu veterinární 

hygieny a ekologie, Farmaceutickou fa-

kultu a jiná pracoviště univerzity (např. 

univerzitní Školní zemědělský podnik), 

 � Fakulta veterinárního lékařství zacho-

vala strukturu sekcí, klinik a  ústavů, 

v  rámci tohoto členění vytvořila sy-

metrickou strukturu s většími organi-

začními celky ústavů a  klinik, vytvá-

řející podmínky efektivnější činnosti 

na fakultě, 

 � Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

zachovala strukturu sekcí, ústavů a ce-

lofakultního pracoviště, v rámci tohoto 

členění změnila strukturu ústavů, 

 � na úrovni univerzity byla zřízena 

Rada pro veterinární vzdělávání, k ří-

zení a  kontrole kvality veterinárního 

vzdělávání,

 � Farmaceutická fakulta se opírala o tra-

diční strukturu pěti ústavů.

VETERINÁRNÍ CURRICULUM
Curriculum pro veterinární vzdělávání 

je realizováno ve dvou základních smě-

rech diferenciace (track), a to Veterinární 

lékařství (FVL) a  Veterinární hygiena 

a  ekologie (FVHE). Curriculum pro ve-

terinární vzdělávání bylo modernizová-

no v roce 2012. 

Curriculum vychází ze směrnice 

36/2005/EC, o uznávání odborných kvali-

fikací a dále evropských směrnic regulují-

cích zejména oblast bezpečnosti potravin, 

ze zkušeností prezentovaných na jedná-

ních Evropské asociace veterinárních fa-

kult a univerzit (EAEVE), z požadavků ob-

sažených v dokumentu EAEVE Principy 

a proces evaluace veterinárního vzdělává-

ní v Evropě, z doporučení Závěrečné eva-

luační zprávy z roku 2005 týkající se mezi-

národní evaluace VFU Brno a také z tradic 

veterinárního vzdělávání na VFU Brno. 

V  souladu se Závěrečnou evaluační 

zprávou z roku 2005 a dalšími evropský-

mi trendy ve veterinárním vzdělávání byly 

učiněny následující změny v curriculu:

 � curriculum zvýraznilo výuku ve smy-

slu získávání multikompetence veteri-

nárního lékaře v  celém oboru veteri-

nární medicíny prosazované v  rámci 

evropského trendu ve veterinárním 

vzdělávání, 

 � profilace curricula s  diferenciací Ve-

terinární lékařství byla upravena tak, 

že důraz v rámci diferenciace curricu-

la byl položen na veterinární lékařství 

malých zvířat a koní; a profilace curri-

cula s diferenciací Veterinární hygiena 

a ekologie byla upravena tak, že důraz 

v rámci diferenciace curricula byl po-

ložen na hygienu potravin a veterinární 

lékařství hospodářských zvířat, 

 � v  obou směrech diferenciace byly vy-

mezeny předměty core curricula, před-

měty diferenciace, předměty povinně 

volitelné a  předměty volitelné, celko-

vý počet hodin přímé výuky zahrnuje 

okolo 4 700 hodin v předmětech obsa-

žených ve směrnici EU upravující ve-

terinární vzdělávání,

 � byla uspořádána návaznost jednotli-

vých předmětů curricula, 

 � celkový počet hodin v curriculu obou 

směrů byl snížen; zatížení studenta 

výukou nepřesahuje 29 hodin týdně, 

5  koušek za semestr a zohledňuje také 

náročnost zkoušek,

 � v klinické výuce byl celkový počet ho-

din zvýšen, klinická výuka byla zařa-

zena do ranějších fází curricula; byly 

rozšířeny možnosti přístupu studentů 

na kliniky i mimo výuku (do ambulan-

cí, účast u hospitalizovaných pacientů, 

noční služby s možností přespání pro 

studenty apod.), 

 � v hygieně potravin byla zavedena pří-

má výuka veterinární prohlídky zvířat 

v provozu na jatkách a masa a orgánů 

po poražení na jatkách, čímž se zvýšil 

výrazně počet těl a  orgánů prohlíže-

ných každým studentem. Byla rozšíře-

na výuka v masné a rybí poloprovozní 

dílně na univerzitě a byla zavedena vý-

uka v mlékárenské poloprovozní dílně 

na univerzitě, 

Klinická výuka na operačním sále Kliniky chorob psů a koček

Výuka na Klinice chorob ptáků, plazů a drobných savců
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 � v curriculu byla zvýrazněna výuka do-

vedností (day one skills) zejména v kli-

nických předmětech a předmětech hy-

gieny potravin, 

 � curriculum zachovává v 6. ročníku stu-

dia blokovou výuku s  možností, kdy 

si student FVL v tomto ročníku může 

zvolit své klinické zaměření, a tím za-

měření klinických zkoušek v  rámci 

státních závěrečných zkoušek, 

 � byla uspořádána organizace povin-

ně volitelných předmětů a volitelných 

předmětů v obou směrech veterinární-

ho vzdělávání,

 � univerzita získala akreditaci od mi ni-

sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 

k výuce veterinární medicíny lékařství 

v obou směrech diferenciace, a to jak 

v českém, tak také v anglickém jazyce.

FARMACEUTICKÉ CURRICULUM
Farmaceutické curriculum vychází ze 

směrnice 36/2005/EC, o uznávání odbor-

ných kvalifikací a  z  tradice farmaceutic-

kého vzdělávání u nás: 

 � v  průběhu uplynulého období dochá-

zelo jen k dílčím změnám v curriculu 

farmacie, 

 � univerzita získala akreditaci od Mi ni-
sterstva školství, mládeže a tělovýcho-

vy k výuce farmacie, a to jak v českém, 

tak také v anglickém jazyce.

VÝUKA V OBORU BEZPEČNOST 
A KVALITA PO TRAVIN A V NOVÉM 
OBORU OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE
Vedle veterinárních šestiletých magi-

sterských oborů Veterinární lékařství 

a Veterinární hygiena a ekologie a pětile-

tého magisterského oboru Farmacie:

 � byl zkvalitňován bakalářský a navazují-

cí magisterský obor Bezpečnost a kva-

lita potravin, 

 � byl nově zřízen bakalářský a  nava-

zující magisterský obor Ochrana 

zvířat a  welfare, reagující na spole-

čenský vývoj v oblasti ochrany a po-

hody zvířat. 

VÝUKA V ANGLICKÉM JAZYCE
Na univerzitě se uskutečňuje výuka ve-

terinární medicíny i  farmacie v  anglic-

kém jazyce:

 � zásadně se zvýšil počet studentů studu-

jících veterinární medicínu a farmacii 

v  anglickém jazyce a  dosahuje téměř 

10  % z  celkového počtu pregraduál-

ních studentů.

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V  postgraduálním vzdělávání vedoucím 

k  získání vědeckého titulu PhD. došlo 

zejména:

 � k uspořádání oborů tohoto studia ve 

veterinární oblasti, 

 � ke zkvalitnění vzdělávání předsta-

vovaném zvýšením počtu kvalitních 

vědeckých výstupů na jednoho stu-

denta. 

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V celoživotním vzdělávání se zvýšily akti-

vity zahnující zejména vzdělávání v rámci:

 � atestačního vzdělávání státních veteri-

nárních lékařů,

 � vzdělávání vedoucího k  oprávnění 

k  speciálním činnostem (např. podle 

zákona na ochranu zvířat), 

 � vzdělávání aktualizující poznatky 

v oboru,

 � vzdělávání zájmovém,

 � vzdělávání pro seniory (univerzita tře-

tího věku).

KNIHOVNA A VÝUKOVÉ ZDROJE
V  oblasti knihovny a  výukových zdro-

jů ve vzdělávání byly učiněny následují-

cí změny:

 � byla vybudována nová a moderní uni-

verzitní knihovna, moderní studov-

na a počítačové centrum pro studenty 

v  rámci celouniverzitního Studijního 

a informačního centra, 

 � byly zvýšeny počty učebnic, skript, 

knih a  dalšího učebního materiálu 

pro studenty v knihovně, a  to i  v  an-

glickém jazyce,

Výuka ve velké pitevně v Centru diagnostiky zoonóz
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 � byl zvýšen elektronický přístup pro 

studenty k odborným a vědeckým da-

tabázím,

 � byl zřízen přístup studentů k  univer-

zitní počítačové síti na kolejích pro 

studenty, 

 � byla provedena elektronická rektro-

katalogizace knihovního fondu zahr-

nujícího knižní fond jak v univerzitní 

knihovně, tak také v knihovnách jed-

notlivých ústavů a klinik na univerzitě, 

 � byl vybudován nový univerzitní ar-

chiv s akreditací od Ministerstva vnit-

ra České republiky,

 � byla modernizována optická síť na 

univeritě.

STUDENTI
Podmínky pro studenty se na univerzitě 

zásadně změnily:

 � byla zkvalitněna spolupráce s  veteri-

nární studentskou organizací IVSA 

a  farmaceutickou studentskou orga-

nizací USF,

 � univerzita poskytuje ubytování svým 

studentům na svých a  nebo smluvně 

sjednaných kolejích a vyhoví až 90 % 

uchazečům o ubytování,

 � stravování studentů v areálu univerzi-

ty nabízí nově možnosti v stravovacím 

zařízení univerzity a nebo jako občerst-

vení v Studijním a informačním centru,

 � byly zřízeny odpočinkové zóny pro stu-

denty v areálu univerzity, a to jak kryté 

v Studijním a  informačním centru uni-

verzity a v dalších pavilonech, tak také ne-

kryté před budovami a v parku univerzity,

 � byly vytvořeny podmínky pro posky-

tování lékařské péče studetnům v are-

álu univerzity,

 � zvyšila se ochrana studentů před zoo-

nózami modernizací provozů a  sys-

témů bezpečnosti práce na klinikách 

a ústavech, 

 � rozšířily se sportovní aktivity studentů 

nabídkou dalších sportů pro studenty,

 � vznikly nové zájmové aktivity pro stu-

denty v  rámci studentských asociací, 

kynologického klubu, mysliveckého 

kroužku, jezdeckého klubu,

 � byly rozšířeny stipendijní programy 

pro studenty,

 � byla rozšířena poradenská péče pro 

studenty na univerzitě,

 � byly zvýšeny možnosti působení stu-

dentů v ústavech a klinikách v rámci 

jejich vzdělávacích aktivit prostřednic-

tvím Interní vzdělávací agentury VFU 

Brno (IVA VFU),

 � bylo rozšířeno zapojení studentů do 

výzkumné činnosti na ústavech a klini-

kách prostřednictvím Interní grantové 

agentury VFU Brno (IGA VFU Brno), 

 � bylo podpořeno zvýšení mobilitních 

aktivit studentů (zejména v  rámci 

freemovers) prostřednictvím Interní 

mobilitní agentury VFU Brno (IMA 

VFU Brno). 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI 
A ZAMĚSTNANCI
Změnily se podmínky pro práci akademic-

kých pracovníků i zaměstnanců:

 � byla modernizací pracovišť zvýšena 

úroveň podmínek práce pro akademic-

ké pracovníky i zaměstnance,

 � platové ohodnocení akademických 

pracovníků i zaměstnanců se zásadně 

zlepšilo změnou mzdových předpisů,

 � v platech, zejména akademických pra-

covníků, byla zvýrazněna motivač-

ní složka platu opírající se o výsledky 

práce v oblasti výuky, výzkumu, vete-

rinární činnosti, anglického studijního 

programu, řešení grantů a rozvojových 

programů, projektů financovaných ze 

zdrojů Evropské unie),

 � u  neakademických pracovníků došlo 

k prodloužení dovolené na 6 týdnů,

 � spolupráce s odborovými organizace-

mi byla založena na pravidelném uza-

vírání Kolektivní smlouvy.

VÝZKUM
V oblasti výzkumu byly učiněny následu-

jící změny:

 � byly rozšířeny možnosti řešení vý-

zkumných projektů v  rámci různých 

finančních zdrojů (institucionální vý-

zkum, granty grantových agentur, spe-

cifický vysokoškolský výzkum, smluv-

ní výzkum aj.), 

 � byl vytvořen nový systém řízení vý-

zkumu studentů na univerzitě, a  to 

vytvořením nové Vnitřní grantové 

agentury univerzity s  přidělenými fi-

nančními prostředky, která poskytuje 

granty studentům na základě jimi po-

daných projektů,

 � univerzita se zapojila do velkého pres-

tižního výzkumného projektu CEITEC 

– Středoevropský technologický institut, 

zaměřeného na patobiologický výzkum 

ve spolupráci s velkým výzkumným cen-

trem několika univerzit a výzkumných 

ústavů v České republice,

 � univerzita spolupracuje na řešení 

projektu ICRC – Mezinárodní cen-

trum klinického výzkumu, zaměře-

ného na klinickou spolupráci s  hu-

mánní Fakultní nemocnicí u sv. Anny 

v Brně (FNUSA) a strategickým part-

nerem Mayo Foundation for Medical 

Education and Research z USA (Mayo 

Clinic), výzkum je zaměřen na oblast 

kardiovaskulárních, neurologických 

a onkologických onemocnění člověka, 

 � výrazně se zvýšil počet a  kvalita pu-

blikačních výstupů realizovaných na 

základě výsledků výzkumné činnos-

ti, zvýšil se významně počet publikací 

na jednoho akademického pracovníka.

INTERNACIONALIZACE 
V uplynulých letech se významně posílil 

prvek internacionalizace na univerzitě, 

který zahrnoval zejména: 

 � plnění podmínek souvisejících s  me-

zinárodní evaluací/akreditací a  s uve-

dením univerzity na List of Evaluated 
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and Approved Institutions by EAEVE 

a plnění podmínek Evropské směrnice 

č. 36/2005/EC, o uznávání odborných 

kvalifikací,

 � rozšiřování výuky v anglickém jazyce 

a  zvyšování počtu zahraničních stu-

dentů studujících v anglickém jazyce, 

 � rozšiřování mobilit studentů a akade-

mických pracovníků, 

 � rozšiřování působení zahraničních od-

borníků ve vzdělávání na univerzitě, 

 � organizaci mezinárodních letních škol 

univerzitního vzdělávání ve spolupráci 

s evropskými univerzitami otevřených 

pro zahraniční studenty,

 � zahraniční spolupráci formalizovanou 

uzavřenými smlouvami o  spolupráci 

s dalšími zahraničními univerzitami,

 � účast univerzity v  organizacích vý-

znamných pro veterinární vzdělávání, 

 � plnění podmínek Diploma Supplement 

Label, 

 � rozšiřování účasti univerzity na řešení 

velkých projektů s  výrazným meziná-

rodním dopadem (CEITEC a ICRC),

 � publikace vědeckých výsledků získa-

ných na univerzitě v  uznaných mezi-

národních vědeckých časopisech,

 � organizování mezinárodních kongresů, 

konferencí, seminářů a workshopů na 

univerzitě a  účast akademických pra-

covníků a studentů na těchto aktivitách 

v zahraničí,

 � realizace výukového expertního cen tra 

Evropské komise v  oblasti zdravotní 

nezávadnosti a  hygieny masa a  mas-

ných výrobků,

 � mezinárodní školicí centra na uni-

verzitě,

 � vytváření mezinárodního prostředí 

na univerzitě s  komunikací v  anglic-

kém jazyce.

STAVEBNÍ ZMĚNY
V oblasti budov a zařízení pro veterinární 

vzdělávání byly učiněny změny předsta-

vující více než 1 mld Kč zahrnující zásadní 

rekonstrukci, modernizaci a nebo novou 

výstavbu velké části budov, provozů a za-

řízení týkající se veterinárního vzdělávání 

v celém areálu univerzity:

 � na Klinice chorob psů a  koček byly 

modernizovány některé provozy za-

měřené na podporu špičkových ope-

račních zákroků, 

 � na Klinice chorob ptáků, plazů a drob-

ných savců bylo zahájeno vybudování 

Centra aviární medicíny, 

 � na Klinice chorob přežvýkavců a pra-

sat byl vybudován nově Pavilon cho-

rob prasat, 

 � na Klinice chorob koní bylo nově vy-

budováno Ortopedické centrum a jíz-

dárna pro koně, modernizováno ustá-

jení pro koně, zřízeny venkovní výběhy 

pro koně, 

 � byla přebudována a  modernizována 

Klinická laboratoř pro velká zvířata,

 � byl modernizován a  rekonstruován 

Pavilon patobiologie, 

 � byl modernizován a  rekonstruován 

Pavilon morfologie a fyziologie, 

 � byla modernizována budova Ústavu 

genetiky, 

 � byla rekonstruována budova Ústavu 

farmakologie a farmacie a nově zřízen 

zvířetník v této budově pro výuku far-

makologie,

 � byl nově vybudován Pavilon hygieny, 

 � byla rekonstruována budova Ústavu 

hygieny a  technologie masa a  byla 

rekonstruována a  modernizována 

Porážka jatečných zvířat a  návazné 

provozy, 

 � byla modernizována budova Ústavu 

výživy a  Ústavu zoohygieny a  zoo-

techniky, a  nově byla vybudována 

Výzkumná stáj pro výživu zvířat, 

 � byl opraven Pavilon farmacie I,

 � je budován nový Pavilon farmacie II,

 � byla zřízena botanická zahrada pro 

jednoleté farmaceuticky významné 

rostliny,

 � je zřizována botanická zahrada pro ví-

celeté farmaceuticky významné rost-

liny,

 � byla rekonstruována a nově moderni-

zována Aula univerzity, 

 � bylo vybudováno Studijní a informační 

centrum univerzity, 

Nové Centrum diagnostiky zoonóz

Pavilon profesora Dražana
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 � byla rekonstruována budova Centra 

informačních technologií, 

 � byla rekonstruována a modernizována 

budova Institutu celoživotního vzdělá-

vání a informatiky, 

 � bylo zřízeno Stravovací a  ubytovací 

centrum univerzity, 

 � byla nově rekonstruována a moderni-

zována budova vnitřní správy areálu 

univerzity a budova vrátnice, 

 � byla rekonstruována čistička odpad-

ních vod, kanalizace na univerzitě a sys-

tém odpadů, 

 � bylo zřízeno centrální parkoviště uni-

verzity a  rekonstruovány některé sil-

niční komunikace v areálu, 

 � bylo rekonstruováno a modernizováno 

garážové centrum na univerzitě, 

 � bylo nově zřízeno kynologické cen-

trum a výběh a cvičiště pro psy, 

 � byl vybudován na ŠZP velkokapacitní 

kravín pro dojnice,

 � byla zahájena rekonstrukce Pavilonu 

veřejného veterinářství, ochrany zvířat 

a chorob volně žijících zvířat,

 � byla zahájena výstavba komplexu skří-

něk pro studenty,

 � byla zahájena příprava výstavby jídelny 

pro studenty v areálu univerzity a dal-

ších podpůrných provozů,

 � byla zahájena příprava výstavby auto-

provozu na univerzitě mimo centrum 

areálu univerzity,

 � byla zahájena příprava na rekonstrukci 

a modernizaci budovy Ústavu ekologie 

a chorob zvěře, ryb a včel. 

Na univerzitě se: 

 � zvýšil počet poslucháren a  původní 

byly rekonstruovány,

 � byly modernizovány učebny pro skupi-

novou práci, zvýšila se jejich kapacita,

 � byly modernizovány provozy a  labo-

ratoře pro praktickou práci studentů 

a kapacita se zvýšila,

 � byla zásadně rekonstruována patolo-

gická pitevna a modernizován provoz 

patologie, byla rekonstruována a  mo-

dernizována anatomická pitevna a další 

pitevní provozy na univerzitě, 

 � klinický provoz byl soustředěn do dvou 

velkých klinických center – Pavilon kli-

nik malých zvířat a Pavilon klinik vel-

kých zvířat (zahrnující čtyři specializo-

vané kliniky), provoz na klinikách byl 

modernizován přístrojově i organizač-

ně (např. zřízena jednotka intenzivní 

péče), byla posílena 24 hodinová služba 

(noční služby za účasti studentů) nebo 

dosažitelnost veterinárního lékaře na 

klinikách; byla modernizována počí-

tačová evidence pacientů na klinikách,

 � byla vytvořena dvě klinická laborator-

ní centra odpovídající členění klinik 

do dvou velkých klinických pavilo-

nů, a to Klinická laboratoř pro malá 

zvířata a  Klinická laboratoř pro vel-

ká zvířata,

 � byly rekonstruovány a modernizovány 

jatky v areálu univerzity, byla moder-

nizována poloprovozní masná a  rybí 

dílna, byla zřízena poloprovozní mlé-

kárenská dílna, 

 � byl vytvořen nový dvojjazyčný (čes-

ky a anglicky) orientační plán, systém 

ukazatelů a označení budov na univer-

zitě, s  cílem zpřehlednit orientaci na 

univerzitě a nově podpořit bilinguální 

prostředí na univerzitě s vysokým po-

čtem zahraničních studentů,

 � byla provedena digitalizace pasporti-

zace budov, provozů a celého areálu. 

ADMINISTRACE 
 � univerzita byla nucena řešit rostou-

cí administrativní zatížení univer-

zity vyplývající z  množství nových 

právních předpisů a z nich vyplývají-

cí aministrativní náročnosti činnosti 

na univerzitě,

 � univerzita byla zatížena enormě ros-

toucími požadavky na zajišťování pro-

cesů financování, řízení a evidence na 

univerzitě vyplývající z legislativy a po-

žadavků kontrolních orgánů.

SPOLUPRÁCE
Univerzita prohloubila spolupráci s  in-

stitucemi a  organizacemi, které mohou 

pozitivně ovlivnit kvalitu veterinárního 

vzdělávání, a to zejména s: 

 � Státní veterinární správou,

 � Krajskými veterinárními správami,

 � Ústavem pro státní kontrolu veterinár-

ních biopreparátů a léčiv,

 � Státními veterinárními diagnostický-

mi ústavy,

 � Asociací státních veterinárních lé-

kařů,

 � Výzkumným ústavem veterinárního 

lékařství, 

 � Soukromými veterinárními lékaři,

 � Asociacemi veterinárních lékařů v spe-

cializacích podle druhů zvířat,

 � Chovateli hospodářských zvířat,

 � Potravinářskou komorou a potravinář-

skými, krmivářskými i farmaceutický-

mi podniky,

 � Lékárenskou komorou,

 � farmaceutickými asociacemi,

 � lékárnami.

S těmito institucemi a organizacemi byla 

spolupráce velmi blízká a  oboustranně 

velmi pozitivní.

Univerzita podporovala také spolu-

práci s  Komorou veterinárních lékařů, 

např. podporovala KVL v  rámci zajišťo-

vání Světového veterinárního kongresu 

v  Praze 2013, nicméně v  poslední době 

z  důvodu odlišnosti naplňování poslání 

univerzity na jedné straně a pravděpodob-

ně vnitřních zájmů KVL na straně druhé 

nebylo nalezeno vždy shodné stanovisko 

s touto institucí. 

Výuka v posluchárně Pavilonu profesora Lenfelda

HLAVNÍ TÉMA
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MEDIÁLNÍ KREDIT 
V  uplynulém období se zásadně změni-

la spolupráce s  médii a  informovanost 

o univerzitě:

 � byl zřízen univerzitní časopis Vita 

universitatis informující o činnosti na 

univerzitě, 

 � bylo pokračováno v  tradici vydává-

ní vědeckého časopisu Acta veterina-

ria Brno,

 � byly nově koncipovány www stránky 

univerzity poskytující přehled i  po-

drobnosti o činnosti na univerzitě,

 � jsou vydávány tiskové zprávy týkající 

se dění na univerzitě,

 � uskutečňuje se aktivní spolupráce 

s médii (tisk, rozhlas, televize) v rámci 

vzdělávání, výsledků výzkumu, unikát-

ních operací, natáčení informativních 

nebo i zábavných pořadů. 

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY 
UNIVERZITY
V oblasti společenských a kulturních ak-

tivit univerzita zejména:

 � pokračovala v  udržování tradice ve-

terinárního plesu a plesu farmaceutů,

 � obnovila tradici studentského Majálesu 

v areálu univerzity,

 � organizovala společenské akce v rámci 

výročí univerzity, fakult, oborů i osob-

ností veterinární medicíny,

 � nově zavedla tradici jarních a podzim-

ních koncertů na univerzitě,

 � pokračovala v tradici zlatých diplomů 

a  nově zavedla tradici diamantových 

diplomů pro veterinární absolventy 60 

let od promoce, 

 � nově zřídila tradici organizace soutěže 

Univerzitní víno.

ROZVOJ
Rozvoj univerzity se opíral o  stavební, 

technologické a přístrojové investice (ve 

výši 1 mld Kč):

 � byly realizovány rozvojové programy 

z  prostředků MŠMT (FRVŠ, centrali-

zované rozvojové programy, instituci-

onální plány),

 � byly realizovány rozvojové aktivity 

z prostředků Evropské unie (zejména 

program OP VK).

MEZINÁRODNÍ EVALUACE 
VETERINÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Univerzita absolvovala mezinárodní eva-

luaci veterinárního vzdělávání v roce 2013:

 � dosáhla významného úspěchu vyjá-

dřeného v  předběžné zprávě meziná-

rodního evaluačního týmu ve smyslu 

pozitivního posouzení veterinárního 

vzdělávání bez žádného nedostatku ka-

tegorie I, který je významným oceně-

ním pro všechny, kteří se na zajišťování 

veterinárního vzdělávání na VFU Brno 

podílí (stage I),

 � výsledek mezinárodní evaluace veteri-

nárního vzdělávání na VFU Brno dává 

Fakultě veterinárního lékařství i Fakultě 

veterinární hygieny a ekologie oprávně-

ní být umístěny na prestižním Seznamu 

pozitivně posouzených a uznaných ve-

terinárních fakult Evropy a řadí je tak 

mezi velmi kvalitní evropské veterinární 

fakulty uznávané evropskými předpisy, 

EAEVE, dalšími kvalitními veterinár-

ními fakultami v Evropě, s otevřenými 

předpoklady pro mezinárodní spolu-

práci ve vzdělávání, výzkumu, a pro me-

zinárodní mobility a pro další rozvíjení 

veterinárního vzdělávání nejen v  čes-

kém ale i v anglickém jazyce. Řadí také 

VFU Brno mezi univerzity, které  jsou 

oprávněny hlasovat při mezinárodních 

jednáních na úrovni EAEVE při vytvá-

ření koncepce a určování procesů říze-

ní a kontroly veterinárního vzdělávání 

v Evropě pro další období. 

ZÁVĚR
Vzdělávání se na VFU Brno v posledních 

deseti letech zásadně změnilo. Univerzita 

dosáhla výrazných změn zejména v pro-

storovém, technologickém, přístrojovém, 

organizačním, curriculárním, vzděláva-

cím, výzkumném, odborném, internaci-

onalizačním i dalším zabezpečení svých 

činností. Tyto podmínky na univerzitě 

vytváří prostředí pro vysokou úroveň uni-

verzitní činnosti, a to zejména pro kvalit-

ní vzdělávání jejích studentů. Veterinární 

a farmaceutická univerzita Brno se stala 

součástí kvalitního univerzitního vzdě-

lávání na národní i mezinárodní úrovni.

text: V. Večerek
 rektor VFU Brno
foto: archiv VFU Brno

Nová jízdárna nabízí prostor nejen v rámci vzdělávání a výzkumu, ale také volnočasových aktivit
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Veterinární a  farmaceutická univerzita 

Brno zvolila rektora pro funkční období 

2014-2018. Stal se jím prof. MVDr. Ing. 

Pavel Suchý, CSc., současný prorektor pro 

strategii a rozvoj a přednosta Ústavu zoo-

techniky a zoohygieny. Ve volbě o pozici 

rektora se utkal s děkanem Farmaceutické 

fakulty doc. RNDr. Milanem Žemličkou, 

CSc.

Zasedání Akademického senátu VFU 

Brno se kvůli velkému zájmu sledovat vol-

Kandidáta na rektora zvolil 
akademický senát v prvním kole 

bu kandidáta na rektora „v přímém pře-

nosu“ uspořádalo v aule. A zájem oprav-

du nebyl malý. Kromě členů AS přilákala 

událost zaměstnance i studenty všech tří 

fakult, ale také rektorátu. Přeskočím curri-

culum vitae obou kandidátů i procedurál-

ní záležitosti volby, které vyplývají z voleb-

ního a jednacího řádu a dostanu se k tomu, 

co čtenáře asi zajímá nejvíce.

O pořadí, ve kterém budou kandidá-

ti hovořit k obecenstvu, především však 

k senátorům, se losovalo. Jako první zís-

kal dvacetiminutový prostor ke svému 

projevu docent Milan Žemlička. Jeho 

projev zněl za nepřítomnosti protikan-

didáta. 

Následoval projev profesora Pavla 

Suchého. Pak přišly nejnapjatější oka-

mžiky volby. Senátoři a  senátorky obdr-

želi hlasovací lístky a chopili se samotné 

volby. Kandidáta na rektora volilo 26 čle-

nů Akademického senátu VFU Brno. Aby 

byl jeden z  kandidátů zvolen v  prvním 

kole, musel přesvědčit alespoň 14 senáto-

rů. „V prvním kole volby zvítězil profesor 

Pavel Suchý s šestnácti hlasy,“ oznámil po 

sečtení hlasovacích lístků předseda aka-

demického senátu, prof. MVDr. František 

Treml, CSc. Docent Milan Žemlička získal 

hlasů 9, 4 členové akademického senátu 

se zdrželi hlasování. Volební systém VFU 

Brno umožňuje hlasovat pro více kandi-

dátů současně.

 „Je to velký závazek, který si za ty roky 

v  pozici prorektora pro strategii a  roz-

voj dobře uvědomuji,“ prohlásil profe-

sor Pavel Suchý bezprostředně po volbě. 

Kandidáty do rektorských funkcí musí 

podle zákona jmenovat prezident repub-

liky Miloš Zeman.  

Nový rektor by měl nastoupit do funk-

ce 1. února 2014. 

text: Petr Chmelař
foto: autor

Kandidát na rektora prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Hlasování členů Akademického senátu VFU Brno v aule

HLAVNÍ TÉMA
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Vyučuje na obou veterinárních 

fakultách, věnuje se obecné epi-

zootologii a  infekčním choro-

bám zvířat. Svůj profesní život 

v  rámci Veterinární a  farmaceu-

tické univerzity Brno s úsměvem 

shrnuje do „dlouhodobého setr-

vání v  problematice infekčních 

onemocnění“. Řeč je o  novém 

předsedovi Akademického senátu 

Veterinární a  farmaceutické 

univerzity Brno prof. MVDr. 

Františku Tremlovi, CSc. 

Pan profesor Treml je před-

nostou Ústavu infekčních cho-

rob a  mikrobiologie a  vedoucí 

Oddělení obecné epizootologie. 

Specializuje se na problematiku 

obecné epizootologie a  infekč-

ních chorob zvířat, hlavně se za-

měřením na přírodně-ohniskové 

nákazy a jiné zoonózy, převážně 

bakteriálního původu. Je členem komise 

pro státní rigorózní zkoušky pro obě fakul-

ty. Přednáší v  různých formách postgra-

duálního studia a je odborným školitelem 

řady veterinárních lékařů ucházejících se 

o atestace II. stupně. V odborné činnos-

ti má značné zkušenosti s  diagnostikou 

mykobakteriálních infekcí a  některých 

dalších významných zoonóz. Z  této ob-

lasti je řešitelem nebo spoluřešitelem řady 

výzkumných projektů řešených v  rámci 

GAČR, NAZVA, VZ MŠMT a spolupra-

cuje s řadou výzkumných a vědeckých in-

stitucí v ČR i v zahraničí.

Zeptali jsme se pana profesora, proč 

přijal funkci předsedy AS VFU Brno 

a  jak hodnotí průběh voleb na rektora 

univerzity. 

Měl jste, řekněme, nějakou osobní mo-

tivaci stát se předsedou AS VFU Brno?

Mojí osobní motivací je vztah k  této 

univerzitě, na které pracuji nepřetržitě 

již od ukončení studia. Pokud člověk na 

jedné straně bere, měl by také na druhé 

straně něco pro školu udělat. A když už 

mám vlastní zkušenosti z výkonu funkce 

předsedy AS, považoval jsem za vhodné 

své služby nabídnout a funkci přijmout.

Jak byste zhodnotil průběh volby kandi-

dáta na rektora?

Probíhal ve standardním rytmu tak, 

jak jsme jej v senátu schválili. 16. 10. 

Akademický senát VFU Brno schválil 

harmonogram volby kandidáta na rekto-

ra. Žádné excesy předsednictvo nemuse-

lo řešit, takže ten průběh bych ohodnotil 

jako naprosto standardní.

Máte zkušenost s předchozími volbami 

na kandidáta na rektora. Lze nějak srov-

nat tu současnou a předchozí volbu, pře-

kvapilo vás něco?

Očekával jsem více návrhů na kan-

didáta na rektora. Řekl bych, že vzhle-

dem k  tomu, že stávající rektor nemůže 

ve funkci pokračovat, tak pět návrhů je 

poměrně málo. Nicméně, tohle se nedá 

generalizovat, ani z toho něco vyvozovat. 

Z  pěti navržených přijali kandidaturu 

pouze dva. Jak to hodnotíte?

To já nemůžu hodnotit. Nevidím navr-

ženým osobám do hlavy. Kandidaturu lze 

přijmout  či odmítnout nejen podle toho, 

jaké cítím šance na zvolení či nezvolení, 

ale také podle toho, jak se cítím na výkon 

funkce rektora univerzity.

Když pan profesor Večerek ob-

hajoval svoji pozici, tak jste byl 

předsedou AS VFU Brno, účast-

nil jste se i  nějakých předcho-

zích voleb?

Ano, při minulé volbě jsem 

předsedal senátu, ale jako člen 

akademického senátu jsem se 

účastnil i volby předešlé, respek-

tive volby, ve které byl profe-

sor Večerek zvolen do prvního 

funkčního období jako rektor. 

Nicméně vzápětí jsem se stal 

předsedou akademického sená-

tu. Tehdy pan docent Žemlička, 

který senátu předsedal, zvítězil 

ve volbě na kandidáta na děkana 

Farmaceutické fakulty. Musela 

tedy proběhnout volba nového 

předsedy. Akademický senát jsem 

poté vedl dvě funkční období.

Co je hlavním úkolem či posláním před-

sedy akademického senátu?

Postavení předsedy akademického se-

nátu je dáno dosti taxativně a vyplývá ze 

zákona o vysokých školách. Dále jeho roli 

upravuje statut vysoké školy. Pravomoci 

a  jednotlivé funkce vyjmenovává voleb-

ní a  jednací řád akademického senátu. 

Předseda zastupuje celý akademický se-

nát v jiných orgánech univerzity i navenek, 

řídí zasedání senátu, shromažďuje návrhy, 

které senát projednává atd. Přesný výčet 

je ve volebním a jednacím řádu.

Myslíte si, že jste byl zvolen předsedou 

právě kvůli vašim předchozím zkuše-

nostem?

To nebudu předjímat. Já jsem v té době 

nebyl ani členem akademického senátu. 

Členem jsem se stal až na základě toho, že 

dva senátoři za fakultu z funkce odešli. Ty 

dva předchozí roky jsem v senátu vůbec 

nepůsobil, takže nechci hodnotit, jaká byla 

motivace mého zvolení.

Děkuji za rozhovor.

ptal se: Petr Chmelař
foto: Petr Chmelař

Profesor František Treml: „Pokud člověk 
na jedné straně bere, měl by také na druhé 
straně něco pro školu udělat.“

Předseda akademického senátu VFU Brno prof. MVDr. František 
Treml, CSc.

HLAVNÍ TÉMA
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Zaplněná aula. V předních řadách před-

stavitelé českých univerzit v slavnostních 

talárech. Znějí fanfáry, obecenstvo ve 

stoje vítá představitele Veterinární a far-

maceutické univerzity Brno. Do sálu při-

chází děkani jednotlivých fakult, kves-

torka, prorektorky, prorektor, předseda 

akademického senátu, zástupce správní 

rady. Na závěr přichází rektor. Začíná 

slavnostní shromáždění k  příležitosti 

95. výročí založení veterinárního vzdě-

lávání v Brně. 

Všichni usedají na svá místa. Promotor 

Pavel Brauner vítá publikum v aule. Vítá 

hosty slavnostního shromáždění, vítá 

představitele českých vysokých škol, zá-

stupce partnerských organizací, význam-

né osobnosti společensko-kulturního 

života, zástupce státní správy, členy vý-

znamných rad a shromáždění. O slovo po-

žádá profesora Vladimíra Večerka, rekto-

ra Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno. Ten přistupuje k pultu a vítá všechny 

přítomné. Svoji řeč nečte. Hovoří tak, jak 

je pro něj přirozené – spatra. 

„Abych podtrhl význam tohoto shro-

máždění, vyzdvihnu jednu drobnou věc. 

Na rektorském taláru mám dnes originál 

řetězu z třicátých let. Byl vyzvednut z ban-

ky po pěti letech proto, abychom ještě více 

zdůraznili tento slavnostní okamžik,“ tě-

mito slovy zahájil rektor veterinární a far-

maceutické univerzity profesor Vladimír 

Večerek, slavnostní shromáždění k  95. 

výročí založení veterinárního vzdělávání. 

Před 95 lety v  prosinci vznikl doku-

ment, který dal základ Veterinární a far-

maceutické univerzitě Brno. Téměř rok 

poté započala samotná výuka, která pro-

bíhá již 94 let. Za tuto dobu prošla uni-

verzita velkými změnami, které se často 

odvíjely od společenských změn i  vnitř-

ního života univerzity. Z  monofakultní 

vysoké školy vznikla univerzita, která má 

tři fakulty: tradiční Fakultu veterinárního 

lékařství, speciálně zaměřenou Fakultu ve-

terinární hygieny a ekologie a nejmladší 

Farmaceutickou fakultu. 

Veterinární a  farmaceutická univer-

zita Brno slavila před pěti lety 90. výročí. 

Hovořilo se tehdy o historii univerzity od 

jejího založení. Svůj projev proto rektor za-

měřil na posledních deset let vývoje. V tom-

to období univerzita prošla velkými změna-

mi. „Pilně jsme pracovali a podařilo se nám 

z univerzity, která velmi dobře plnila stan-

dardy, vytvořit instituci, která je ještě o ně-

kolik stupňů výše. Za toto období se nám 

Rektor VFU Brno prof. MVDr. Vladimír 
Večerek, CSc., MBA

HLAVNÍ TÉMA

Týden oslav započal slavnostním shromážděním v aule
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Slavnostní shromáždění 
k 95. výročí založení univerzity
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podařilo investovat téměř miliardu korun 

do areálu univerzity, máme moderní kliniky 

vybavené unikátním zařízením, přebudo-

vali jsme všechny významné stavby, vytvo-

řili jsme výjimečné zázemí pro jednotlivé 

ústavy. Věnovali jsme velké úsilí, aby naše 

univerzita byla moderní evropskou uni-

verzitou,“ prohlásil v úvodu své řeči rektor.

V posledních dvaceti letech zazna me  na -

la univerzita jeden významný trend. Tím 

je porovnávání vzdělávání se zahraničími 

univerzitami. „Tento proces začal v de va-

de sátých letech, jeho doposud poslední 

fáze skončila minulý týden. Za tu dobu 

jsme absolvovali 4 mezinárodní posouzení. 

Univerzita patří k jedněm z mála univerzit, 

které procházejí tak přísným mezinárod-

ním zhodnocením a porovnáním kvality 

vzdělávání,“ popsal rektor evaluační pro-

ces, který byl poslední měsíc středobodem 

života univerzity.

V projevu položil důraz také na vzdělání, 

které v poslední dekádě prošlo také význam-

nou proměnou. Univerzita přijala nové cur-

riculum ve veterinárním vzdělávání tak, aby 

odpovídalo trendům vzdělávání v Evropské 

unii. „Přijali jsme změny, které přinesly řady 

moderních prvků ve veterinárním vzdělává-

ní. Klinickou výuku jsme posunuli do niž-

ších ročníků, snížili rozsah základních před-

mětů, abychom uvolnili prostor pro odborné 

vzdělávání. Dnes mají studenti možnost za-

měřit své studium tak, že odcházejí do praxe 

připravenější a s vyššími dovednostmi, než 

před pěti, deseti či patnácti lety.“ Připomněl 

i vznik nových studijních programů, progra-

mů, které vycházejí z konkrétní společen-

ské poptávky, Bezpečnost a kvalita potravin 

a Ochrana zvířat a welfare. 

V další části svého projevu se zaměřil na 

významný zdroj příjmu univerzit: výzkum. 

Ten v posledních letech prošel transformací 

v oblasti možností financování. Každá vý-

zkumná instituce musí využít podmínek 

nabízených státem, získávat prostředky 

z ministerstev i grantových agentur, zapojit 

se do smluvního výzkumu, využít poten-

ciál mezinárodních projektů. „Zde bych 

zmínil dva mimořádně významné projekty. 

První z nich je CEITEC, který je zaměřen 

na nejnovější poznatky v oblasti biomedi-

cíny. Tím druhým je ICRC, který je velmi 

úzce napojen na naši univerzitu, a právě 

poznatky z naší univerzity z tohoto projek-

tu vytváří velmi sledovanou a oceňovanou 

oblast výzkumu,“ vyzdvihl rektor význam 

vědeckého úsilí na univerzitě.

Neopomenul zmínit změnu společen-

ských podmínek, které se dotýkají každé 

veřejné instituce. Přizpůsobení se novým 

trendům posouvá VFU Brno k otevřeným 

vzdělávacím institucím, sledujícím aktuál-

ní trendy. Veřejné zakázky, investice, hod-

nocení kvality, vnější vztahy, to vše jsou 

v dnešní době již povinné aspekty fungo-

vání každé veřejné organizace. 

Na závěr svého proslovu poděkoval 

nejen partnerům vně VFU Brno, ale také 

studentům a  zaměstnancům univerzity. 

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podílí 

na rozvoji univerzity. Výsledek vidí každý, 

kdo do areálu univerzity přichází. Tito lidé 

odvedli za posledních několik let velký kus 

práce. Za poslední dekádu jsme dokázali 

něco neuvěřitelného, univerzitu posunuli 

do zcela jiných kvalitativních sfér,“ zdů-

raznil před koncem svého projevu.

„Přál bych univerzitě, aby za pět let, 

až univerzita bude slavit sté výročí, jsme 

se tu všichni sešli, aby přibyli další od-

borníci a  abychom mohli oslavit to, co 

si univerzita zaslouží, její jedinečnost, 

krásu a pochopení ze strany praxe, aka-

demické obce i  ze strany zahraničních 

vysokých škol,“ těmito slovy rektor za-

končil svoji řeč.

Bývá zvykem, že při podobných pří-

ležitostech program zpestří kulturní 

program. Ten nechyběl ani tentokrát. 

„V rámci připraveného matiné vyslechneme 

hudební vystoupení tělesa, jež nese 

název Brněnské kontrabasové kvarteto,“ 

představil nastupující hudebníky doktor 

Pavel Brauner. Čtveřice kontrabasistů 

pak udělala koncertem skladeb vážné 

hudby tečku za slavnostním shromáždě-

ním. Týden oslav 95. výročí založení ve-

terinární a farmaceutické univerzity Brno 

mohl začít. 

text: Petr Chmelař
foto: Martin Kopáček

Brněnské kontrabasové kvarteto

HLAVNÍ TÉMA
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Dvanáctého prosince 2013 uplynu-

lo přesně 95 let od založení Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno. Výročí 

si univerzita připomněla v říjnu. Oslavy 

oficiálně zahájilo slavnostní zasedání, 

kterého se zúčastní převážně členové 

akademické obce. Týdenní program však 

do areálu univerzity přilákal také širo-

kou veřejnost. Ta zavítala do areálu VFU 

na plejádu popularizačních přednášek 

z oblasti veterinářství a farmacie, ochut-

návku vín, show oblíbeného moderáto-

ra Romana Vaňka pod názvem Nebe na 

talíři či na známé improvizační divadlo 

Komediomat. 

Vzdělávání, věda, veterinární a  léká-

renská činnost, to jsou hlavní pole pů-

sobnosti Veterinární a  farmaceutické 

univerzity Brno. A právě představení čin-

nosti a  její popularizace byly ústředním 

tématem oslav 95. výročí založení uni-

verzity. Program začal v pondělí 14. října 

slavnostním zasedáním, od dvou hodin 

pak odstartoval týdenní program určený 

veřejnosti, a  to vernisáží výstavy k  95. 

výročí založení VFU Brno a  sportovní 

akcí – turnajem v miniflorbalu O pohár 

rektora VFU Brno. „Pro univerzitu osla-

vy představují skvělou příležitost nejen 

pro prezentaci své činnosti směrem 

k veřejnosti, ale také jsme mohli  ukázat, 

jak se vzdělávání, věda a zábava mohou 

doplňovat. S  tímto cílem se nám poda-

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
si letos připomněla 95. výročí založení

řilo sestavit velice pestrý program oslav. 

Návštěvníci se tak mohli zúčastnit nejen 

zajímavých přednášek, ale také hudebních 

vystoupení, divadla, na své si přišli také 

milovníci kvalitního vína,“ shrnula 

týdenní program kancléřka VFU Brno 

Barbora Šolcová.

Univerzita program rozdělila do dvou 

částí. Dopolední čas vyplnili přednášky, 

odpoledne přineslo zábavu. Návštěvníky 

úterního dopoledního programu čekala 

přednáška z oblasti farmacie na téma po-

lypragmazie a lékové interakce, přednášku 

o lékových závislostech či o správné rea-

lizaci lékárenské péče. Ve středu přišly na 

řadu přednášky Kůň jako atlet a pacient 

a Historie veterinární chirurgie. Čtvrtek 

odstartoval přednáškou Jak spolu komu-

nikují buňky. Následoval blok profesora 

Modrého začínající přednáškou (Ne)Přítel 

Parazit aneb Jak reálné kořeny má naše pa-

razitofobie, který pokračuje přednáškou 

Dostaveníčko s  bohyní šílenství: vakci-

nační program proti vzteklině v  severní 

Keni a  skončil tématem Mezi pralesem 

a  laboratoří: 8 let studia infekčních 

onemocnění lidoopů a člověka na VFU.

Na své si však přišli také fanoušci zá-

bavy a dobrého vína. Nebe na talíři, tak 

pojmenoval svůj seminář známý bavič, 

moderátor a  především gastronomický 

odborník Roman Vaněk, kterého veřej-

nost zná z pořadů Peklo na talíři a Na nože. 

Veterinární a  farmaceutická prostředí 

tvořilo ústřední téma improvizační show 

Komediomat. Vystoupila folková hudeb-

ní skupina Barel Rock či kapela studentů 

Farmaceutické fakulty Postupné uvolňo-

vání. Zlatým hřebem se stalo divadelní 

představení Caveman a  tečku za oslava-

mi devadesátého pátého výročí udělala 

ve čtvrtek večer ochutnávka vín.

Akci pro veřejnost si připravila také 

Fakultní lékárna VFU Brno. Ta nabídla 

zákazníkům zdarma po celý týden v čase 

od 9:00 do 15:00 změření tlaku krve, 

hladiny cukru v krvi a spirometrii, neboli 

měření plicních funkcí. Personál lékárny 

připravil také speciální akční nabídku 

vybraných volně prodejných přípravků. 

V  plánu byly i  prohlídky lékárny včetně 

jejího zázemí. 

Součástí oslav byl program pro absol-

venty a  pamětníky, jako například be-

seda o  vzniku veterinárního vzdělávání. 

Univerzita poprvé ve své historii předala 

diamantové pamětní listy absolventům po 

šedesáti letech od promoce. 

„Za devadesát pět let existence dosáh-

la Veterinární a farmaceutická univerzita 

Brno mnohých úspěchů v  univerzitním 

vzdělávání, výzkumu i odborné činnosti. 

V současné době je prosperující univerzi-

tou zaměřenou na veterinární medicínu, 

bezpečnost potravin a farmacii. Do příštích 

let bych jí chtěl popřát další rozvoj, kvalitní 

učitele, nadšené studenty a úspěšné absol-

venty,“ přeje Veterinární a  farmaceutické 

univerzitě rektor Vladimír Večerek. 

text: Petr Chmelař
foto:  autor

Kapela studentů FaF Postupné uvolňování

Gastronomický specialista a bavič Roman Vaněk

HLAVNÍ TÉMA
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Po skončeném slavnostním zasedání aka-

demické obce VFU Brno v  aule univer-

zity dne 14. 10. 2013 byla neméně slav-

nostně zahájena výstava k jubileu dnešní 

Veterinární a  farmaceutické univerzity 

Brno, která je v  expozici Kabinetu dě-

jin veterinární medicíny a farmacie VFU 

Brno a která mapuje historický vývoj vy-

sokého veterinárního a  farmaceutické-

ho školství v  Brně. Hlavní akcent výsta-

vy byl kladen na období zrodu tehdejší 

Vysoké školy zvěrolékařské v Brně a k ilu-

straci uvedeného období byly použity 

originální dokumenty ze sbírek Ústavu 

cizích jazyků a dějin veterinárního lékař-

ství. K  vidění jsou tak vedle originální 

sbírky zákonů s citací Zákona č. 76 z 12. 

12. 1918, jímž se dnešní univerzita zřizu-

je, deklarace národa československého 

i Martinská deklarace slovenského náro-

da, originální fotografie z návštěvy školy 

ho školství v městě Brně, ale také odkazuje 

na významné okamžiky ve vývoji vědy 

a pedagogiky spjaté s dnešní univerzitou. 

 

text: Pavel Brauner
foto:  M. Petrová

prezidentem T. G. Masarykem či dobové 

originální fotografie z  areálu tehdejšího 

kampusu. Pozornost vzbudí i  originál-

ní diplom udělený Interní klinice v roce 

1923 ve Štrasburku, vyhláška z doby oku-

pace či plánek zajateckého tábora, jenž 

byl v areálu školy zřízen. I původní učební 

pomůcky odkazují na vývoj vzdělávání na 

vysoké škole a společenské dění je mj. do-

kladováno pozvánkami na veterinární ple-

sy. Podrobnosti o událostech ze 70.–90. let 

mohou návštěvníci výstavy načerpat z fo-

tografických alb, jejichž snímky pořizova-

la většinou dlouholetá vedoucí Edičního 

střediska a výtvarnice paní Olga Břehová. 

Spoušť jejího fotoaparátu zachytila jak vý-

znamné události, návštěvy školy, tak i sta-

vební vývoj kampusu a společenské dění 

v uvedeném období. Samozřejmě t.č. exis-

tující výstava Kůň ve sbírkách ústavu ne-

jen ilustruje rozvoj vysokého veterinární-

HLAVNÍ TÉMA

Rektor Vladimír Večerek vítá návštěvníky 
vernisáže 

16. října t.r. se ve 13.00 sešli v  aule uni-

verzity účastníci historické sekce 43. 

Lenfeldových a Höklových dní, jež se sta-

la součástí oslav 95. výročí založení školy, 

aby vyslechli bohatý program, který byl 

věnován nejen 95 letům ústavu reprezen-

tujícím veterinární hygienu a technologii 

potravin, ale také jubileím jednotlivých 

významných představitelů tohoto oboru. 

Součástí oslavného a odborného setkání 

bylo i předání Matyášovy plakety MVDr. 

Čestovi Hladkému, kterou mu děkan 

FVHE doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, 

CSc. udělil u příležitosti jeho 90. naroze-

nin za celoživotní dílo v oblasti veterinární 

hygieny potravin. Plaketu předala prodě-

kanka FVHE paní doc. MVDr. Bohuslava 

Tremlová, Ph.D., která rovněž jednání his-

torické sekce zahájila a jménem svým i fa-

kulty účastníky přivítala. 

Poté následoval vlastní program, 

v němž jako první se svým příspěvkem 

věnovaným Otakaru Bäumlovi vystoupil 

ředitel MVS Praha doc. MVDr. Antonín 

Kozák, CSc. Z úst doc. Pažouta jsme vy-

slechli příspěvek k nedožitým 95. naro-

zeninám prof. Dobeše a 90. narozeniny 

prof. Matyáše, ale především jeho život 

a dílo přiblížil MVDr. Vladimír Kopřiva, 

CSc. Prof. Antonín Holub vzpomenul 

nedožité jubileum prvního předsedy 

Veterinární sekce SDVT a  významné-

ho veterinárního hygienika Hillera. Po 

skončeném programu se ještě rozvinula 

bohatá diskuze, která ilustrativně dopl-

nila přednesené či podpořila, jak tomu 

bylo v  případě kolegy Stypy z  Kanady, 

konání takovýchto odborných historio-

grafických setkání. Diskuze následně po-

kračovala neformálně při drobném ob-

čerstvení v zasedací místnosti auly, kde 

účastníci mohli znovu obdivovat nád-

herný gobelín vytvořený dle předlohy 

prof. Koldy či plátno od ak. mak. Emila 

Kotrby, jak Cheiron předává zkušenos-

ti Asklepiovi.

text: Pavel Brauner
foto:  Petr Chmelař

Vernisáž výstavy k 95. výročí 
založení VFU Brno

Historická sekce 43. Lenfeldových 
a Höklových dní součástí oslav 95. výročí 
založení školy

Zahájení historické sekce 43. Lenfeldových 
a Höklových dní
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Veterinární a  farmaceutická univerzi-

ta Brno v  úterý 15. 10. slavnostně zahá-

jila provoz Centra diagnostiky zoonóz. 

Specializované pracoviště poskytne stu-

dentům i  akademikům nové laboratoře, 

učebny, ale také novou pitevnu. Slavnostní 

ceremoniál univerzita uspořádala v rám-

ci oslav 95. výročí založení veterinárního 

vzdělávání v Brně.

Před slavnostním přestřižením pásky 

zhodnotil význam nové budovy rektor 

VFU Brno profesor Vladimír Večerek. Ve 

svém projevu zdůraznil jedinečné posta-

vení Veterinární a  farmaceutické univer-

zity Brno ve vysokoškolském vzdělávání, 

výzkumu, odborné činnosti i  akademic-

kých aktivitách. „Za devadesát pět let exi-

stence dosáhla Veterinární a farmaceutic-

ká univerzita Brno jedinečného postavení 

v univerzitním vzdělávání, výzkumu i od-

borné činnosti. V posledních deseti letech 

univerzita prošla obrovskou modernizací 

a získala tak potenciál veterinární univer-

zity evropského formátu. Zrekonstruované 

Centrum diagnostiky zoonóz je výrazným 

prvkem v  dalším  rozvoji univerzitního 

vzdělávání v oblasti veterinární medicíny,“ 

sdělil publiku před novým centrem rektor.

„Nové pracoviště v  areálu Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno nabídne 

studentům laboratoře, učebny i velkou pi-

tevnu. Je to významné především pro stu-

denty a učitele. Výuku mohou více zaměřit 

na výzkum,“ připomenul děkan Fakulty 

veterinárního lékařství, profesor Alois 

Nečas. Kromě velké funkční hodnoty 

tvoří Centrum diagnostiky zoonóz další 

významný architektonický prvek v  areá-

lu univerzity, který doplňuje výjimečné 

prostředí kampusu VFU Brno.

Následovalo poděkování těm, kteří na 

dokončení stavby nesli největší podíl. Za 

potlesku účastníků ceremoniálu pak dě-

kan s rektorem přestřihli pásku a pozvali 

publikum na prohlídku nové budovy. 

Diagnostické, výukové a výzkumné cen-

trum infekčních nemocí zvířat bude jako 

ucelený komplex sloužit především studen-

tům magisterského a doktorského studijní-

ho programu. Přínosem bude zkvalitnění 

vzdělávání studentů a samotného výzkumu. 

Své sídlo má v budově, ve které se nachází 

Ústav infekčních chorob a mikrobiologie 

a Ústav patologické morfologie a parazito-

Přestřižení pásky předcházel proslov rektora Vladimíra Večerka

HLAVNÍ TÉMA

Centrum diagnostiky zoonóz poslouží 
k výzkumu nemocí přenosných ze zvířete 
na člověka
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logie. „Díky faktickému prostorovému pro-

pojení infektologických pracovišť s patologií 

vytváří Centrum diagnostiky zoonóz nový 

celek, umožňující komplexní přístup jak při 

výchově budoucích veterinárních profesioná-

lů, tak při diagnostice běžných i méně obvyk-

lých nemocí zvířat i člověka,“ shrnuje přínos 

nového pracoviště profesor David Modrý, 

přednosta Ústavu patologické morfologie 

a parazitologie. 

Centrum diagnostiky zoonóz předsta-

vuje moderní diagnostické, výukové a vý-

zkumné centrum infekčních nemocí zvířat 

vzniklé rekonstrukcí jedné z budov v are-

álu Veterinární a farmaceutické univerzity 

Brno. Pracoviště se pyšní špičkovým vy-

bavením pro patologickou, mikrobiolo-

gickou, imunologickou, parazitologickou, 

epizootologickou diagnostiku infekčních 

a dalších nemocí zvířat se zaměřením na 

společensky a ekonomicky významné ne-

moci v  oblasti zemědělství. „Pracoviště 

bude nabízet moderně koncipovanou výuku 

pro studenty univerzity. Efektivní integrace 

diagnostiky, výuky a výzkumu infekčních 

chorob zvířat umožní soustředit kapacity na 

výuku nových odborníků na špičkové evrop-

ské úrovni, kteří budou z tohoto centra od-

cházet se znalostmi moderní koncepce pro-

vozu laboratorní diagnostiky i výzkumných 

laboratoří,“ říká o novém centru profesor 

František Treml, přednosta Ústavu infekč-

ních chorob a mikrobiologie.

Budova je rozdělena do dvou čás-

tí. Nová dvoupatrová část, která vznikla 

po zbourání části staré budovy a  rekon-

struovaná třípatrová část. Součástí centra 

je také hlavní a největší pitevna na VFU 

Brno, místnosti pro výuku i výzkum. Velká 

pitevna se nachází v prvním patře nové-

ho centra na rozloze 187 metrů čtvereč-

ních, výška stropu přesahuje pět metrů. 

Uvnitř se nachází sedm pevně zabudova-

ných stolů a jeden mobilní. Jeden ze stolů 

je také vybaven hydraulickým zvedákem. 

Podlaha je vyrobena z litého teraca, které 

je díky svým vlastnostem vhodné do míst, 

kde dochází k opakovanému znečišťování.

Stavba Centra diagnostiky zoonóz 

odstartovala na začátku července 2012. 

Původní termín, který byl stanoven na 

konec května, statik po demolici části pů-

vodního objektu odložil o dva měsíce na 

konec července 2013. Rekonstrukce to-

hoto objektu a  potřebné vybavení vyšlo 

celkem na 106 miliónů korun. Projekt byl 

realizován v rámci Operačního programu 

Výzkum a vývoj pro inovace.

 

text: Petr Chmelař
foto: P. Chmelař, M. Petrová SIC nabídlo účastníkům občerstvení a prostor pro neformální zhodnocení stavby

HLAVNÍ TÉMA

Nová budova Centra diagnostiky zoonóz

Pitevní stůl ve velké pitevně Centra diagnostiky zoonóz
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Veterinární a  farmaceutická univerzi-

ta Brno během oslav 95. výročí založení 

veterinárního vzdělávání v  Brně uspořá-

dala sérii kulturních i vzdělávacích akcí. 

Poslední den oslav však poprvé ve své 

téměř stoleté historii vyhlásila výsledky 

soutěže Univerzitní víno 2013. Vzniká tak 

nová tradice, kromě VFU Brno vyhlašuje 

nejlepší víno akademické obce například 

Masarykova univerzita. 

„O titul nejlepšího vína VFU Brno pro 

rok 2013 bojovalo 15 soutěžních vinařství. 

Hodnotitelská komise složená z téměř tři-

ceti neakreditovaných degustátorů z řad 

vědecké rady, správní rady a partnerských 

organizací VFU Brno hodnotila celkem 

51 vzorků vína,“ shrnula průběh hlavní 

organizátorka soutěže kancléřka Barbora 

Šolcová. Hodnocení vín proběhlo 3. 10. 

2013 anonymně podle stobodového systé-

Univerzita vyhlásila výsledky soutěže 
Univerzitní víno VFU Brno 2013

mu O.I.V. Vzorky vína komise ohodnotila 

v rozmezí 71 až 88 bodů. 

Vyhlášení výsledků soutěže následované 

ochutnávkou vzorků vína proběhlo v jez-

decké hale ve čtvrtek 17. 10. jako slavnostní 

završení týdne oslav. Zde mohl každý ná-

vštěvník ochutnat vybrané víno a zhodnotit 

práci a erudici hodnotící komise. 

Hostesky ochotně nalévaly vzorek za 

vzorkem do skleniček s  logem univerzi-

ty, které byly vstupenkou na celou akci. 

Kolem pultu VFU s ochutnávkou vína se 

také zpočátku tísnilo nejvíce lidí. Každý 

chtěl ochutnat alespoň vítězná vína. 

Postupně se dav „rozlil“ po celé jízdárně 

i  ke stánkům jednotlivých vinařství, ve 

kterých si každý mohl zakoupit víno po-

dle vlastního gusta. To vše za příjemných 

melodií cimbálovky, která dění v jízdárně 

doprovázela svižnou hudbou.

Na řadu přišlo vyhlášení výsledků prv-

ního ročníku soutěže Univerzitní víno 

VFU Brno 2013. Gratulace a předání di-

plomu se chopil rektor Vladimír Večerek, 

který nevynechal jediný bod v programu 

oslav založení univerzity. 

Zlatou medailí a  titulem Univerzitní 

víno VFU Brno 2013 v  kategorii bílých 

vín se může pyšnit Ryzlink vlašský, pozd-

ní sběr, rok 2011 z  Vinařství Jaroslav 

Drmola Bavory. Stříbrnou medaili převza-

lo Vinařství Halm s.r.o. Velké Pavlovice za 

Ryzlink rýnský, jakostní víno, ročník 2013. 

O  třetí místo se podělilo Veltlínské zele-

né, pozdní sběr, ročník 2012 z Vinařství 

Jaroslav Tichý Rybníky a  víno Aurélius, 

pozdní sběr, ročník 2012 z  Vinařství 

Maláník-Osička z Mikulčic.

Zlatou medaili v  kategorii vín červe-

ných získal Merlot, pozdní sběr, ročník 

Ochutnávka proběhla v jezdecké hale

HLAVNÍ TÉMA
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2012 z vinného sklepa U Špalků v Horních 

Dunajovicích. Stříbrná medaile připad-

la Rulandskému modrému, pozdní sběr, 

ročník 2011 z Vinařství Jaroslav Drmola 

Bavory. Bronzové ocenění převzal Radim 

Osička z vinařství U svatého Martina za 

Frankovku, pozdní sběr, ročník 2011.

Další vinařství převzala z rukou rektora 

Diplomy za účast. 

„Vítězná vína budou opatřena univer-

zitní etiketou a  stanou se ozdobou řady 

společenských akcí a akademických slav-

ností pořádaných univerzitou nebo da-

rem pro hosty Veterinární a farmaceutic-

ké univerzity Brno,“ vysvětlila kancléřka 

Barbora Šolcová. Univerzita zakoupila 150 

ks vína od vinařství, která se umístila na 

prvním místě, od druhých v pořadí 100 

ks vína a od bronzových 50 ks lahví vína.

Pro účastníky ochutnávky však Klinika 

chorob koní připravila překvapení. Pokud 

si chtěl někdo posedět mimo hlavní tah 

jízdárnou, nebo záblo-li někoho do no-

hou, mohl se v posluchárně Kliniky cho-

rob koní zaposlouchat do textů písní ka-

pely Barel Rock. Skupiny, která vznikla na 

Vysoké škole veterinární. Většina členů ka-

pely jsou tedy zvěrolékaři, kteří v hudeb-

ní formě přednesli svědectví o tom, jak se 

tady dříve studovalo. 

Kapela publikum bavila vtipnými texty 

písní, jako například Chameleon, Slepice 

či Febris Potratvoltis. Pobavené výrazy ve 

tvářích, hlasitý smích a bouřlivý potlesk 

provázeli koncert Barel Rock od počátku 

koncertu až do jeho konce . 

text: Petr Chmelař
foto: autor

PŘEHLED VÍTĚZNÝCH VÍN 
VFU BRNO
 

Úspěšná bílá vína

Zlatá medaile

Ryzlink vlašský – pozdní sběr 2011

Vinařství Jaroslav Drmola Bavory

 

Stříbrná medaile

Ryzlink rýnský – jakostní víno 2012

Vinařství Halm s.r.o. Velké Pavlovice

 

Bronzová medaile

Veltlínské zelené – pozdní sběr 

2012

Vinařství Jaroslav Tichý Rybníky

a

Aurélius – pozdní sběr 2012

Vinařství Maláník-Osička Mikulčice

Úspěšná červená vína

Zlatá medaile

Merlot – pozdní sběr 2012

Vinný sklep U Špalků 

Horní Dunajovice

 

Stříbrná medaile

Rulandské modré – pozdní sběr 2011

Vinařství Jaroslav Drmola Bavory

 

Bronzová medaile

Frankovka – pozdní sběr 2011

Radim Osička Velké Bílovice

Vinař. U svatého Martina

 

Zúčastněná vinařství v  soutěži Uni-

ver zitní víno VFU Brno 2013

Adámkovo vinařství Višňové 

u Znojma

Vinařství Jaroslav Drmola Bavory

Vinařství Halm s.r.o. Velké Pavlovice

Vinařství Helena Velké Pavlovice

Rodinné vinařství Jedlička&Novák, 

Bořetice a.s.

Vinné sklepy Lechovice, spol. s r.o.

Vinařství Malaník – Osička s.r.o. 

Mikulčice

Vinařství pod Martinkou s.r.o. Horní 

Věstonice

Vinařství Prath Zuzana Prátová 

Josefov

Vinařství Rauš s.r.o. Mikulov

Vinařství Marek Suský Velké Pavlovice

Vinařství U Svatého Martina Radim 

Osička Velké Bílovice

Vinařství Špalek Horní Dunajovice

Vinařství Tichý s.r.o. Rybníky

Vinařství Karel Válka Nosislav

Vítězové prvního ročníku Univerzitní víno VFU Brno s rektorem 

Skupina Barel Rock to v posluchárně Kliniky chorob koní pořádně rozjela
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17. října 2013 se konalo tzv. diamantové 

setkání, které doplnilo mozaiku událos-

tí vztahujících se k jubileu dnešní VFU 

Brno. Jednalo se o  setkání absolventů 

naší školy z  roku 1953, tedy 60 let po 

promoci a takováto událost se v historii 

školy odehrála vůbec poprvé. Navázala 

na již od roku 1968 zavedenou tradici 

udělování zlatých diplomů, které jsou 

udělovány absolventům po 50 letech od 

jejich promoce a organizátoři z Ústavu 

cizích jazyků a  dějin veterinárního lé-

kařství byli sami zvědavi, s  jakou ode-

zvou se setkají. V roce 1953 promovalo 

92 absolventů a k účasti se přihlásilo 33 

zájemců o získání pamětního listu, udě-

leného rektorem univerzity u příležitosti 

60 let od promoce a v rámci jubilea uni-

verzity. Těch, kteří jej nakonec převza-

li, bylo 28 a měli možnost se vzájemně 

setkat na půdě alma mater, kterou před 

60 lety opouštěli. Aby si mohli porovnat 

Diamantové setkání na univerzitě 

školu z  dob jejich promoce s  její dneš-

ní tváří, byla pro účastníky připravena 

procházka kampusem univerzity. I přes 

hendikepy byli účastníci ochotni se pro-

jít areálem a  na vlastní oči vidět nejen 

stavební rozvoj alma mater. Průvodcem 

jim byl Pavel Brauner, který se poté 

jako úvodce ujal konání slavnostního 

aktu, který se odehrál v  zasedací míst-

nosti SIC a jehož součástí bylo předání 

pamětních listů, které kolegům rektor 

VFU Brno prof. Večerek udělil. S úctou 

a pokorou se vzpomínalo na dlouhá léta 

praxe a nelehký výkon povolání, které si 

v  dobách nástupu absolventů do praxe 

vyžadovalo osobní nasazení a  mnohdy 

riziko nasazení vlastního zdraví či živo-

ta. Po převzetí pamětních listů vyslech-

li jubilanti proslov rektora VFU Brno, 

prof. Večerka a  s  promluvou se přidal 

i ústřední ředitel SVS ČR pan doc. MVDr. 

Milan Malena, Ph.D. Jménem jubilantů 

promluvil z  Kanady přicestovalý kole-

ga MVDr. Rastislav Stypa. Po skončení 

slavnostního aktu ještě někteří pokra-

čovali v  setkání v Kabinetu dějin vete-

rinárního lékařství a  farmacie a  dlou-

ho vzpomínali na léta minulá. Mnozí se 

odebrali k účasti na ochutnávce vín, jež 

byla součástí oslav nebo vyslechli kon-

cert skupiny BarelRock, jejíž členy ně-

kteří i vyučovali. Podle ohlasu jubilantů 

lze konstatovat, že naše univerzita tím-

to aktem opět prokázala nebývalý zájem 

o své absolventy a sklidila obdiv, s jakou 

grácií se výše popsaného zhostila. Sluší se 

tedy organizátorům – spolupracovníkům 

Ústavu cizích jazyků a dějin veterinární-

ho lékařství i vedení univerzity za tuto 

aktivitu poděkovat a popřát mnoho elánu 

při pořádání dalších či obdobných akcí.

text: Pavel Brauner
foto: Petr Chmelař

„Diamantové“ absolventy přivítal doktor Pavel Brauner

CELOUNIVERZITNÍ INFORMACE
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Náročnost vysokoškolského studia s  se-

bou přináší řadu problémů a  komplika-

cí. Hromadící se stres a první konfrontace 

s dílčími neúspěchy během studia mohou 

vyústit v pocity bezradnosti, skepse a rezi-

gnace. Studium na VFU Brno je náročné. 

Univerzita proto studentům nabízí mož-

nost využít konzultační a  poradenskou 

službu. V otázkách osobních, vztahových, 

rodinných, studijních a pracovních se jim 

bude věnovat MUDr. Hana Pavlíková, Ph.D.

„Bezplatné konzultace jsou určeny 

všem studentům, kteří si například nevědí 

rady se studiem, nemůžou si zvyknout na 

vysokoškolské studium a samostatný život, 

pochybují o výběru studia nebo mají jiné 

potíže, které jim brání v úspěšném studiu. 

Konzultace jsou pochopitelně zcela dis-

krétní,“ popisuje náplň konzultací dok-

torka Hana Pavlíková.

Často se za problémy se studiem skrý-

vají jiné, osobní potíže. „Studentům jsem 

se snažila poskytovat konzultace už dříve. 

Studium na VFU Brno je opravdu nároč-

né. Už před časem za mnou přicházeli stu-

denti s potížemi se soustředěním, s tím, že 

nezvládají tak velké množství studijní látky 

nebo stres, který doprovází zejména zkouš-

VFU Brno otevřela konzultační 
a poradenskou službu pro studenty

kové období. Za studijními problémy se 

však často skrývá něco hlubšího,“ vysvětlu-

je doktorka Pavlíková. Ta současně pracuje 

jako odborná asistentka v Ústavu anatomie, 

histologie a embryologie, takže náročnost 

studia na univerzitě zná velmi dobře.

Člověk by byl možná překvapen, ko-

lik studentů se potýká s reálnými problé-

my. Řada z nich se to snaží řešit po svém. 

„Jsou i případy, kdy se student snaží svoji 

situaci řešit například různými léky. To je 

z principu špatně, protože to neřeší kon-

krétní problém. Je potřeba, aby studenti 

věděli, že poskytujeme poradenství v této 

oblasti. Není vůbec nic zvláštního, když 

tuto službu potřebují a není vůbec nic na 

tom, když si o tu službu řeknou,“ dodává 

doktorka Pavlíková. Vztah v rámci pora-

denské služby je založen na důvěře a dis-

krétnosti, studenti proto mohou případný 

ostych nechat stranou. Někomu pomůže 

třeba jen přijít a  vypovídat se. V  někte-

rých případech stačí problém pojmeno-

vat. Samozřejmě že se jedná o  individu-

ální záležitost. 

Nejčastěji tuto službu vyhledávají za-

čínající vysokoškoláci. Je to pochopitelné. 

Přicházejí do nového prostředí, zažívají 

často první stresové situace, konfrontují 

se s vlastním očekáváním a očekáváním 

svých nejbližších. „Z toho plyne také řada 

potíží. Může se to týkat problému soužití 

se spolubydlícími nebo velkého perfek-

cionismu vůči sobě samotnému. Znám 

i  případy, kdy si student zvolil studium 

na základě očekávání rodičů, avšak zce-

la v protikladu k vlastním zájmu,“ varuje 

doktorka Pavlíková.

Pro konzultace univerzita zřídila pro-

stor v budově č. 22, stačí se předem do-

mluvit. „Konzultace budou probíhat 

kdykoli po předchozí domluvě. Studenti 

mne najdou v Ústavu anatomie, histolo-

gie a  embryologie VFU, nebo mne mů-

žou kontaktovat prostřednictvím e-mailu,“ 

uzavírá doktorka Hana Pavlíková. Tento 

způsob předběžného domlouvání je lepší 

v tom smyslu, že zaručuje diskrétnost. Tu 

nelze například v  případě pevně stano-

vených konzultačních hodin garantovat. 

Schůzku s doktorkou Hanou Pavlíkovou si 

studenti mohou domluvit na pavlikovah@

vfu.cz nebo telefonicky na 541 562 208. 

text: Petr Chmelař
foto: autor

MUDr. Hana Pavlíková, Ph.D.
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Povolání veterinárního lékaře patří mezi 

velmi prestižní profese a absolventi veteri-

nární medicíny i přes jejich poměrně úzké 

odborné zaměření nachází velmi dobré 

uplatnění v praxi. 

Studium veterinární medicíny vytvá-

ří široký prostor pro uplatňování absol-

ventů v praxi. Jedná se zejména o půso-

bení v soukromé veterinární praxi jako 

praktický veterinární lékař v oblasti dia-

gnostiky, terapie a  prevence onemoc-

nění psů a  koček, ptáků, plazů a  drob-

ných savců, koní, skotu, prasat, drůbeže 

a dalších druhů a skupin chovaných zví-

řat. Uplatnění nachází absolventi také 

v  dozorových veterinárních orgánech, 

zejména u  Státní veterinární správy 

a u Krajských veterinárních správ, v dal-

ších dozorových orgánech se zaměřením 

na neveterinární dozor, a to zejména nad 

potravinami např. u  Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce, dále v orgánech 

dozoru nad ochranou zvířat a v dalších 

správních orgánech. Významnou oblas-

tí je také působení veterinárních lékařů 

v problematice léčiv, a to jak při dozoru 

a kontrole léčiv v Ústavu pro státní kon-

trolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

a  nebo v  distribuci a  prodeji léčiv, pří-

padně výrobě léčiv u mnoha farmaceu-

tických firem. Řada veterinárních lékařů 

působí také v oblasti potravin, a to ve vý-

robních podnicích, ale také v distribuci 

a  při prodeji potravin. Absolventi vete-

rinární medicíny nachází uplatnění také 

při výrobě, distribuci a  prodeji krmiv 

a krmných přípravků a  také v kontrole 

a dozoru nad krmivy a krmivovými pří-

pravky. Další oblastí působení veterinár-

ních lékařů je také šlechtění a plemenitba 

zvířat. Veterinární lékaři nachází uplat-

nění také v rámci armády a také u poli-

cie. S  ohledem na biologické zaměření 

vzdělání působí veterinární lékaři také 

v řadě výzkumných ústavů a institucích 

a také na biologicky orientovaných uni-

verzitách.

Veterinární profese se v  možnostech 

zaměstnávání absolventů veterinární 

medicíny za posledních 25 let význam-

ně proměnila. Zásadně se zvýšil počet 

psů, koček, ptáků, plazů, drobných savců 

a koní, u nichž vyžadují majitelé veterinár-

ní péči. Také kvalita a úroveň poskytované 

veterinární péče se u těchto zvířat zásad-

ním způsobem zvýšila, a  dnešní veteri-

nární medicína poskytuje vedle běžných 

diagnostických, terapeutických a preven-

tivních postupů také vysoce specializo-

vaná ošetření a  péči s  podporou špičko-

vého přístrojového vybavení mnohdy na 

úrovni srovnatelné s péčí poskytovanou 

v  humánní medicíně. Tato proměna ve 

Absolventi veterinární medicíny a možnosti 
jejich uplatnění ve veterinární praxi

CELOUNIVERZITNÍ INFORMACE

Absolventi veterinární medicíny nacházejí uplatnění zejména v oblasti soukromé veterinární praxe
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veterinární profesi vytváří dlouhodobě 

potřebu nových absolventů veterinár-

ní medicíny vybavených moderními po-

znatky a zkušenostmi z univerzity i vete-

rinární praxe.

Došlo také k  výrazné gendrové pro-

měně u  absolventů veterinární medi-

cíny. Zatímco před 25 lety končilo 80 

až 85 % chlapců a jen 15 až 20 % dívek, 

dnes je tento poměr obrácený, mezi ab-

solventy je okolo 80 až 85 % dívek a jen 

15 až 20 % chlapců. Tato gendrová pro-

měna se promítá také do prostoru dobré 

zaměstnatelnosti absolventů. Mateřství 

a mateřské povinnosti vyřazují plně nebo 

částečně ženy z profese podle počtu dětí 

na 3 až 6 nebo případně i více let z ak-

tivního profesního působení, což vytváří 

další prostor pro nové absolventy veteri-

nární medicíny. 

Tyto změny ve veterinární profesi vy-

tváří požadavek praxe na nové absolventy 

veterinární medicíny zejména v  soukro-

mé veterinární praxi. Více než třicetiletý 

průměr počtu absolventů veterinární me-

dicíny u nás je na úrovni 154 absolventů. 

Desetiletý průměr počtu absolventů vete-

rinární medicíny u nás představuje hod-

notu 159 absolventů. Toto zvýšení je tedy 

ve srovnání s možnostmi pro nové absol-

venty, které vyplývají ze změn ve veteri-

nární profesi, zanedbatelné. 

Tímto se liší Česká republika a  VFU 

Brno od mnohých evropských zemí a ev-

ropských veterinárních škol. Zatímco 

u  nás je pouze jedna univerzita posky-

tující veterinární vzdělávání, v mnohých 

evropských zemích v  posledních letech 

počet vysokých škol a  univerzit posky-

tujících veterinární vzdělání významně 

vzrostl, zatímco u  nás je zvýšení počtu 

absolventů v  dlouhodobém pohledu za-

nedbatelné a v jednotlivých letech se liší 

v  desítkách, v  mnohých evropských ze-

mích došlo k obrovskému nárůstu počtu 

absolventů veterinární medicíny (kte-

ří mohou hledat povolání veterinárního 

lékaře i u nás) a tyto nárůsty představují 

stovky i tisíce absolventů. 

Veterinární povolání je u  nás, ve své 

části zaměřené na soukromou veterinární 

praxi, svobodným povoláním, které není 

limitováno v  zaměstnanosti administra-

tivními omezeními, ale podle pravidel 

stanovených na úrovni Evropské unie ab-

solvent veterinární medicíny po úspěšném 

ukončení studia si může svobodně otevřít 

veterinární praxi nebo působit u jiného ve-

terinárního lékaře. Uplatnění absolventa 

veterinární medicíny je tak zcela otevřeno 

jeho zájmu působit ve veterinární profesi 

a  není institucionálně nebo administra-

tivně limitováno. 

Středisko vzdělávací politiky, které se 

zabývá počtem nezaměstnaných absolven-

tů na všech vysokých školách a oborech 

v České republice, vykazuje pro veterinár-

ní medicínu velmi nízká čísla, a to za po-

sledních deset let v ročním průměru 6 ne-

zaměstnaných absolventů FVL a 4 FVHE. 

Tyto jednotlivé případy lze, s ohledem na 

uvedené podmínky a možnosti v zaměst-

návání veterinárních lékařů a s ohledem 

na dlouhodobé změny ve veterinární pro-

fesi, přičítat spíše specifickým příčinám 

spočívajícím zejména v  osobních důvo-

dech jednotlivých absolventů.

Souhrnně lze tak konstatovat, že mož-

nosti uplatnitelnosti nových absolventů 

veterinární medicíny se významně zvýši-

ly zejména v soukromé veterinární praxi 

zaměřené na nemoci psů, koček, ptáků, 

plazů, drobných savců a koní. To vytváří 

další možnosti pro uplatňování nových 

absolventů veterinární medicíny, přičemž 

k  výraznému zvýšení počtu absolventů, 

ke kterému došlo v jiných evropských ze-

mích, VFU Brno z dlouhodobého hledis-

ka nepřistoupila. Další rozšiřování cho-

vatelství zájmových zvířat a  rozšiřování 

a prohlubování veterinární péče zejména 

u těchto zvířat koreluje s mírným nárůs-

tem počtu nových absolventů veterinární 

medicíny VFU Brno v posledních pěti le-

tech (tj. o 30 absolventů) ve srovnání s tři-

cetiletým průměrem.

text: Vladimír Večerek
foto: archiv VFU Brno

Absolventi nacházejí uplatnění také v dozorových veterinárních orgánech
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Moderátor stojící na pódiu sportovní haly 

vyzývá publikum: „Nějaké slovo, které se 

objeví v následující scénce…“ 

„Pitevna,“ ozývá se z publika. 

„Výborně, začínáme zvesela,“ glosuje 

výraz moderátor. Publikum se baví.

Taková, ale i řada dalších vtipných re-

plik zazněla během improvizační show 

s názvem Komediomat. 

Úterý z  pohledu oslav nabídlo velmi 

pestrý a zajímavý program. Úspěch nebyl 

předem znám. V PKMZ současně probíhala 

divácky velmi atraktivní přednáška Romana 

Vaňka a pořadatelé akce ve sportovní hale do 

poslední chvíle podléhali nervóznímu nu-

tkání: „Co když nikdo nepřijde…?“ 

Nenaplnilo se, naopak. Komediomat 

sice chvílemi bojoval s hranicí morálnos-

ti, ale o to byl vtipnější. Počítat jednotlivé 

hlavy nemělo smysl. Stačí, když organizá-

toři rozdali dvě stě padesát jednorázových 

návleků. Ale nejdříve bych rád představil 

formát Komediomatu těm, kteří jej neznají.

Komediomat je improvizační show za-

ložená na řadě nápaditých a originálních 

her a  scének. Účinkující herci neznají 

dopředu jejich konkrétní zadání a musí 

proto v průběhu večera pohotově reago-

vat. Vše je v  rychlém tempu podřízeno 

co největšímu počtu gagů a zábavě. S im-

provizačními divadly se v poslední době 

roztrhl pytel. Zatímco v televizi exceluje 

Partička, republiku objíždí se svým vy-

stoupením skupinka herců s  představe-

ním Komediomat. Vy, kteří jste je viděli 

naživo, můžete posoudit, kdo zvládá im-

provizaci líp.

Nejen princip a  scénky jsou podob-

né, obě show také nepostrádají osobu 

moderátora a  zadavatele témat. V  pří-

padě Komediomatu převzal tuto roli 

režisér Ladislav Cmíral. V slunečné úterní 

odpoledne se na trojici herců Romana 

Blumaiera, Sašu Stankova a  Marcelu 

Máchovou a nového člena ansáblu, hudeb-

ního improvizátora Pavla Helana těšila za-

plněná sportovní hala. Volná místa v sále  

by se dala spočítat na prstech jedné ruky. 

Repertoár Komediomatu čítal množ-

ství scének a  gagů na různá témata. 

Například simultánní tlumočení odbor-

nice v  oblasti chrápání, předvádění zvu-

kových efektů, návštěva tematické restau-

race, hra pozpátku, přepadení lékárny 

nebo herecká etuda s názvem mistrovství 

světa. Konkrétní disciplínu mistrovství 

si zvolilo publikum. Sportovní hala VFU 

Brno (a  pravděpodobně nejen ona) tak 

poprvé v historii zažila mistrovství světa 

v rektálním vyšetření.

„Téma scénky to bylo opravdu nečekané, 

ale většinu publika rozesmálo až k slzám. 

Pětice účinkujících a především aktéři hry 

měli také co dělat, aby přes smích zvládali 

vůbec dýchat,“ svěřil se mi Láďa Cmíral 

po představení. Měl pravdu. Pohled pub-

lika na jejich upřímný smích vyvolal vždy 

další salvy smíchu, až se zdálo, že se celé 

Komediomat aneb Přepadení lékárny, 
pitevna a rektální vyšetření

představení může považovat za ukončené. 

To by však byla škoda.

Další oblíbenou scénkou, kterou her-

ci předvedli, byla hra s názvem Žertovný 

psík Atom. Jeho páníček Saša se schoval za 

pultík, oblékl si černé rukávy svetru a do 

otvoru na hlavu dal právě Atoma, a diváci 

tak viděli jen hlavu psa s lidskýma rukama. 

Roman poté daboval na základě gest a mi-

miky psa. Láďa následně pokládá Atomovi 

otázky pro pořad Kultura 21.

Humor Komediomatu stojí na stejných 

základech jako populární televizní show 

Partička s  oblíbenou čtveřicí Suchánek, 

Genzer, Sokol, Chmela. Komediomat se 

srovnání s Partičkou nevyhne. Vznikl sice 

dřív, mnohými nápady se však od slav-

nější party evidentně inspiroval. Faktem 

zůstává, že svět zná improvizační divadlo 

už dlouho, obě show tak pouze převzaly 

dávno známý formát. Otázka, kdo koho 

napodobuje, je tedy zcela zbytečná. Zásadní 

rozdíl naopak spočívá v  tom, že se v pří-

padě Komediomatu jedná o čistě divadel-

ní projekt. Na rozdíl od televizní Partičky 

tak pro diváky odpadá role komparzu sle-

dovaného kamerami. Komediomat nevá-

há jezdit za pobavením publika přes celou 

republiku. Improvizační jízda na trase ta-

lent, smích a zábava končí nejčastěji v Brně, 

Praze a ve Zlíně. 

text: Petr Chmelař
foto: autor

Improvizační show Komediomat se představila ve sportovní hale VFU Brno
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Příslovečnou třešní na dortu týdne oslav 

bylo divadelní představení Caveman. Hra 

o rozdílech mezi pohlavími s přívlastkem 

„Obhajoba jeskynního muže“. Když jsme 

v  létě přemýšleli nad programem oslav, 

navrhla kancléřka Bára Šolcová tuhle one 

man show. Pro mne doposud neznámou. 

Mnozí už o této show slyšeli, mnozí možná 

i viděli. Barbarsky se musím přiznat, že já 

ne. Vlastně se ke mně něco doneslo. Ale 

pouze to, že se tam člověk směje od za-

čátku do konce a že je to o vztahu muže 

a ženy, resp. o tom, jak moc jsou rozdílní. 

Nevěnoval jsem tomu pozornost. Takové 

recenze nesnáším, okamžitě ve mně vzbu-

zují averzi. Smát se od začátku do konce? 

Takových jsem už slyšel. A  tak jsem na 

představení do Pavilonu klinik malých 

zvířat vyrazil sice s vědomím toho, že to 

může být zábava, ale neočekával jsem pro 

jistotu moc.

V  posluchárně PKMZ vyrostlo velké 

pódium. Sál během několika okamžiků 

do posledního místa zaplnily tři stovky 

diváků z řad studentů i zaměstnanců. Na 

jevišti se objevil v džínách a žlutém trič-

ku jeskynní muž, ztvárněný vynikajícím 

komikem Jakubem Slachem. Málokdo 

o tomto herci asi tuší, že vystudoval kra-

jinné inženýrství v oboru aplikované eko-

logie. Ale vraťme se zpět ke hře.

Celá one man show se točí kolem 

vztahů mužů a žen. S vtipem, ale zároveň 

i  vkusem si dělá legraci z  obou pohlaví. 

„Podle odborné studie použije průměrná 

žena sedm tisíc slov za den. Muž pouze 

dva tisíce. Když tedy přijdu domů z prá-

ce a nemluvím, není to proto, že bych byl 

na svoji manželku naštvaný, ale protože 

už jsem svoji denní zásobu vyčerpal. Ale 

jí ještě zbývá celých pět tisíc slov!!!“

Kde má muž vlastní pokoj? V garáži? 

Opravdu mě pobavilo, jak se dav sho-

dl při odpovědi na otázku, zda je domov 

teritoriem ženy. „Schválně, chlapi, máte 

doma svoji vlastní místnost?“ Z  publi-

ka se ozývalo: „Garáž,“ „Dílnu,“ „Sklep,“ 

Jeden z diváků se dokonce svěřil, že jeho 

výsostným územím je salónek. Jeskynní 

muž rozesmál přítomné v  sále krátkou 

vzpomínkou na jedno vystoupení. „Když 

jsem tehdy položil pánské části stejnou 

otázku, z  hlediště se ozvalo: Mám tajný 

byt mimo Brno…“ 

Když se potkají dva muži, jeden po-

zdraví druhého: „Nazdar ty stará ku…,“ 

a  všechno je v  pořádku, přátelé vyrazí 

do hospody. Vyjádřili si hloubku svého 

vztahu, který je vřelý, kamarád vlastně 

řekl, že mu ten druhý chyběl a že ho má 

rád. Dokážete si však představit, jak by 

to dopadlo, kdybyste stejnou větu pou-

žili při pozdravu své ženy nebo přítelky-

ně? Příčiny podobných a  jiných rozdílů 

nám Caveman odhalil přímo v  prosto-

rách univerzity.

Co z Cavemana plyne? Muž jeskynní 

je malou sondou do života každého z nás. 

Poodkrývá notoricky známé situace, při 

kterých dochází ke konfliktům mezi mu-

žem a ženou a snaží se vysvětlit, proč se 

vlastně dějí. 

Všichni si asi na základě jednoho před-

stavení pravděpodobně nebudeme měnit, 

ale dostali jsme šanci si uvědomit, proč 

dochází k častým hádkám a jak jim přede-

jít. Ženy dostaly odpověď na otázky, proč 

je muži neposlouchají při sledování fotba-

lu, proč nevidí, že byly u kadeřníka, nebo 

nepoznají, že je doma vytřeno. Muži zase 

zjistili, čím to je, že se ženy bezdůvodně 

urážejí, ačkoli jejich partner nic neudělal, 

a možná pochopí, proč jsou v očích žen, 

řečeno slovy Cavemana, kreténi.

Caveman 
aneb Proč jsme z pohledu žen kreténi

Přiznávám. Smál jsem se od začátku do 

konce. Byl jsem zpocený skoro jako jeskyn-

ní muž. A ještě k tomu všemu to bylo pouč-

né. Nejde převyprávět všechny repliky. Ani 

bych to nesvedl. Ale názorné ukázky toho, 

jak „komunikuje“ žena s mužem, který si 

zrovna čte, nebo jak nakupuje muž a  jak 

žena, či ukázka rozdílnosti slovníku muže 

a ženy, byly ze života každého z nás. Jakub 

Slach to podal ovšem tak, že se nikdo ne-

mohl urazit. A přesto (nebo právě proto) 

to bylo pravdivé. Možná až příliš pravdivé.

Představení mělo premiéru už v roce 

2005, ale stále  plní divadla po střechy 

a o lístky se svádí doslova bitvy. Není se 

čemu divit. „Obhajoba jeskynního muže“ 

byla poprvé uvedena na Broadwayi v diva-

dle Helen Hayes 26. března 1995 a po svém 

399. uvedení 17. července 1996 se dočkala 

zápisu do divadelních kronik, když překo-

nala hry „Search For Intelligent Life in the 

Universe“ (Hledání inteligentního života 

ve vesmíru) Lily Tomlinové a „The World 

According to Me“ (Svět podle mě) Jackie 

Masonové. Tehdy se „Obhajoba jeskynní-

ho muže“ stala nejdéle hraným představe-

ním jednoho herce v historii Broadwaye.

text: Petr Chmelař
foto: autor

Herec Jakub Slach s provizorním oštěpem loví v prvních řadách publika
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Fakulta veterinárního lékařství VFU 

Brno uzavřela novou smlouvu o  spolu-

práci s Udayana University. Ta patří mezi 

přední indonéské vzdělávací a  výzkum-

né instituce. Obě instituce zaměří spolu-

práci primárně na vzdělávání na úrovni 

klinik a  zdokonalování jak na straně in-

donéských partnerů, tak na naší. Klinická 

péče však nebude jedinou oblastí, ve které 

bude spolupráce probíhat.

VFU může ze spolupráce získat nové 

poznatky o  živočišných druzích, jejichž 

anatomii a  fyziologii zde tak dopodrob-

na nezkoumáme. Indonésie je totiž země 

s  možná největší biodiverzitou na světě. 

„Je to velká příležitost pro naše odborníky 

seznámit se blíže s fyziologií či klinickou 

patologii mořských živočichů,“ zmiňuje se 

o některých výhodách spolupráce profesor 

Knotek. Právě o jeho přednášky i praktic-

ky zaměřenou výuku zaměřenou na exo-

ty panuje ze strany Udayana University 

velký zájem.

„V  posledních třech letech jsem 

Indonésii navštívil třikrát, z toho dvakrát 

oficiálně jako vyslanec FVL VFU. V roce 

2011 jsem se na Bali ve městě Denpasar 

poprvé setkal s děkanem a proděkanem 

Fakulty veterinárního lékařství,“ popisu-

je navázání kontaktů a začátek spolupráce 

profesor Zdeněk Knotek, přednosta Kliniky 

chorob ptáků, plazů a drobných savců FVL 

VFU Brno. Většina turistů zná Denpasar 

především díky významnému letišti. 

V  roce 2012 zavítal profesor Knotek 

do Udayana University podruhé. Opět 

se sešel s děkanem, proděkanem a něko-

lika dalšími představiteli fakulty a klinik. 

Navštívil kliniku, prohlédl si její vybave-

ní a promluvil si se svými indonéskými 

protějšky, kolegy z  interny a  chirurgie. 

„Navštívil jsem jejich pracoviště a  viděl 

i  jejich vybavení. Ze strany univerzity 

v Denpasaru je velký zájem na tom, aby 

jejich studenti a perspektivní učitelé mohli 

studovat a absolvovat stáže i u nás. Tehdy 

jsme se domluvili na tom, že by bylo dobré, 

aby vznikla oficiální smlouva o spoluprá-

ci,“ říká profesor Knotek.

Letos (2013) pozvali představitelé fa-

kulty v Denpasaru profesora Knotka na 

druhou oficiální návštěvu. Při ní jim byla 

předána k podpisu smlouva o spolupráci 

podepsaná ze strany Fakulty veterinární-

ho lékařství VFU Brno. V tuto chvíli mají 

obě univerzity na děkanátech fakult vete-

rinárního lékařství podepsanou smlouvu 

o  spolupráci mezi oběma univerzitami. 

Domluvit spolupráci na takovou vzdále-

nost nebylo nic jednoduchého. Z tohoto 

pohledu se podařilo spolupráci uzavřít 

v  rekordně krátkém časovém horizontu. 

Mít během jednoho roku od ústní domlu-

vy na spolupráci hotovou smlouvu, pode-

psanou děkany zainteresovaných fakult, 

lze považovat za výrazný úspěch.

Jak bude spolupráce konkrétně probí-

hat? Můžeme ji rozdělit do tří dimenzí: 

vzdělávání, vědecko-výzkumné projekty 

a spolupráce v rámci projektu Kura Kura. 

Ale vše pěkně po pořádku. Jsme na za-

čátku, v  situaci, kdy máme podepsanou 

smlouvu a  kdy můžeme začít plánovat 

konkrétní bilaterální výměny.

„Když cestuji do Indonésie, snažím se 

spojit více perspektivních projektů součas-

ně. Předběžný pracovní plán na rok 2014 

se už rýsuje. Kolegové na Bali mají zájem 

o praktický kurz exotické medicíny formou 

workshopu, a my máme v tomto směru co 

nabídnout,“ říká profesor Knotek. 

Ze strany univerzity na Bali půjde 

o možnost podpory vzdělávání mladých 

veterinářů v oborech, které jsou v Brně na 

vysoké úrovni, a to na úrovni konferencí, 

dlouhodobých i  krátkodobých stáží, let-

ních škol atd. Brněnští veterináři se naopak 

mohou zdokonalovat v různých postupech 

manipulace a získávání vzorků u zvířat, kte-

ré zde nemáme v takové míře k dispozici. 

Udayana University – nové možnosti 
spolupráce v oblasti vzdělávání, výzkumu 
i praxe pro odborníky z VFU Brno

Rok 2012. Ofi ciální setkání představitelů obou veterinárních fakult a ředitele Zoologické zahrady Brno

Rok 2013. Předání smlouvy děkanovi FVL, 
profesoru Nečasovi na Vědecké radě fakulty 
v Brně

Rok 2013. Podpis smlouvy o spolupráci 
děkanem v Denapasaru
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Své poznatky mohou rozšířit například 

v klinické patologii zvířat, se kterými se 

u nás běžně nesetkáváme. Využít můžeme 

i poznatky indonéské virologické a mikro-

biologie. „My se v Indonésii máme samo-

zřejmě také co naučit. Od nás se očekávají 

znalosti v oblasti interní medicíny, anesté-

zie a chirurgie exotů, ale i dalších druhů 

zájmových zvířat,“ shrnuje zaměření spo-

lupráce profesor Knotek.

Partnerství a výměny budou probíhat 

především na úrovni klinik. „Chtěli by-

chom pozvat kolegy z klinik, kteří se u nás 

budou dále vzdělávat,“ rozvíjí konkrétní 

představy o  spolupráci profesor Knotek. 

Talentovaní veterináři z Indonésie se tak 

v  Brně můžou seznámit s  prací na mo-

derním vybavení, kterým naše univerzita 

disponuje, osvojit si techniky, které zdej-

ší veterináři používají při léčbě různých 

pacientů. „Spolupráce by se měla logic-

ky dotýkat mladých veterinárních lékařů, 

kteří zatím neměli k dispozici tak dobré 

vybavení, se kterým pracujeme my zde,“ 

vysvětluje profesor Knotek.

Je tedy možné, že během nadcházející-

ho roku na Fakultu veterinárního lékařství 

zavítá první zástupce Udayana University. 

„To by bylo velice pozitivní. Vidíme jako 

reálné, že by jejich vybraný student někdy 

během příštího roku absolvoval několika-

týdenní pobyt na klinikách v  Sekci cho-

rob malých zvířat,“ říká profesor Knotek.

Otevírají se však i možnosti širší spo-

lupráce, včetně vědecké. Zkušenější lékaři 

obou partnerských fakult mohou společ-

ně pracovat na mezinárodních projektech. 

Taková spolupráce nabízí možnosti vy-

hodnocení unikátních biologických vzor-

ků, získaných v  oblastech indonéských 

souostroví a  jejich komparace s  dalším 

materiálem. 

Indonésie díky své poloze a  druhové 

biodiverzitě moře a  souostroví totiž stra-

te gické místo pro spolupráci v  oblasti 

přírodovědných oborů. Udayana University 

má blízké vztahy i  s  jinými univerzitami 

a výzkumnými ústavy, a  to napříč celým 

světem. Spolupracuje s kolegy v Německu 

a v Anglii, ale také s Američany a Australany. 

„Tato spolupráce probíhá na vědecko-vý-

zkumné úrovni, avšak my se chceme pře-

devším zabývat klinickými disciplínami. 

Dáme šanci mladým doktorům naučit se od 

nás pracovat s novým vybavením a lepšími 

nástroji,“ dodává profesor Knotek.

Pro studenty českých i anglických studij-

ních programů vzájemná spolupráce otevírá 

velmi zajímavé možnosti pro čerpání zku-

šeností, námětů na výzkum i témata diplo-

mových prací a doktorandských projektů. 

Do hry však ještě vstupuje velmi dů-

ležitá, třetí dimenze. Na ostrově Nusa 

Penida nedaleko od univerzity je základ-

na, na které v rámci projektu Kura Kura 

naše fakulta spolupracuje na projektu zá-

chrany mořských želv. 

Kura Kura je projekt, který společně za-

hájila Zoo Brno s indonéskou neziskovou 

organizací, a kde obě instituce monitorují 

osud konfiskovaných mořských želv. V rám-

ci projektu vzniklo vzdělávací a záchranné 

centrum pro domorodce i turisty a návštěv-

níky ostrova Nusa Penida, ležícího poblíž os-

trova Bali v Indonésii. Fakulta veterinárního 

lékařství na projektu též výrazně participuje. 

Centrum Kura Kura (indonésky „Zachraň 

želvu!“) upozorňuje na nebezpečí, které 

hrozí sladkovodním i  mořským želvám, 

dvěma vážně ohroženým skupinám indo-

néské fauny. Při centru vznikla záchranná 

stanice pro želvy zabavené nelegálním ob-

chodníkům a Kura Kura se postupně mění 

ve středisko integrace ochranářských aktivit 

ve prospěch želv, jejich životního prostředí 

a indonéské přírody vůbec. „I tady jsme ko-

nečně jen krůček před zahájením klinické 

práce. Záchrana vzácných živočichů po-

chopitelně obnáší řadu administrativních 

povolení,“ vysvětluje pozadí spolupráce na 

projektu profesor Knotek. 

Kura Kura představuje velkou přida-

nou hodnotou a  výrazný potenciál pro 

spolupráci obou univerzit. Na projek-

tu se mohou společně podílet čeští i  in-

donéští postgraduální i pregraduální stu-

denti. „Reálná je představa, že by se náš 

doktorand mohl podílet na tomto pro-

jektu, a  to s  naším odborným vedením. 

Posláním základny je mimo jiné i edukace. 

Stážista tak bude mít možnost věnovat se 

u mořských želv chirurgii, ale i dalším od-

větvím biologických věd,“ nastiňuje mož-

nosti participace profesor Knotek. 

Ostrov je od univerzity vzdálen nece-

lou hodinu plavby lodí. Smlouva mezi uni-

verzitami sice není vedená přímo k pro-

jektu Kura Kura, neboť je vedena v rámci 

spolupráce Fakulty veterinárního lékař-

ství v  Brně s  Fakultou veterinárního lé-

kařství v Denpasaru, přesto se zde otvírá 

prostor, aby se do projektu Kura Kura 

zapojili také indonéští odborníci. Jejich 

školení tak nemusí nutně probíhat pouze 

za zdmi univerzity v Denpasaru, ale také 

na nedaleké české základně. 

„Mohu potvrdit, že spolupráce s místní-

mi veterináři, ale třeba i domorodci, kteří 

nemají lékařské vzdělání, bývá pro naši pra-

xi často velmi inspirativní. Sám jsem takto 

poznal užitečné postupy při manipulaci 

se vzácnými zvířaty,“popisuje na základě 

vlastních zkušeností profesor Knotek.

Spolupráce dokazuje, že naše univer-

zita dokáže svůj vliv uplatňovat na všech 

stranách. A její kvalitu a přínos dokazu-

je nejen tradičně velký zájem evropských 

kolegů, ale i  otevřenost směrem k  exo-

tickým zemím a vzdáleným univerzitám. 

„Chtěl bych, aby tato smlouva měla jas-

né konkrétní výstupy, aby se tam jezdilo 

s přesnou představou o cíli práce,“ zdůraz-

ňuje profesor Knotek. Věřme, že do kon-

ce jara bude hotový projekt s konkrétními 

etapami. Těmi může být workshop, který 

proběhne na Udayana University a prav-

děpodobně první tamní stážista, který 

se vydá načerpat nové zkušenosti k nám. 

text: Petr Chmelař
foto: archiv prof. Zdeňka Knotka

Informace o mezinárodním workshopu pořádaném na Udayana University v létě 2013
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2. října v  hotelu Continental zase zněla 

hudba dlouho do noci a  veterinární in-

spektoři na parketu roztáčeli své taneční 

kreace. Tradičně se začátkem října sešli 

u  příležitosti již 43. konference o  hygie-

ně a  technologii potravin organizované 

na FVHE s významnou podporou Státní 

veterinární správy ČR, řady partnerských 

univerzit a  sponzorů. O významu setká-

ní svědčí více než dvě stě registrovaných 

účastníků ze čtyř zemí, dvacet jedna před-

nášejících. Jestli vám ale počet zahranič-

ních účastníků nesedí s počtem, které jste 

viděli na galavečeru, máte pravdu. Spojili 

jsme alespoň na pár hodin dvě paralelně 

probíhající akce a v sále přisedlo i třicet 

účastníků školení BTSF – inspektorů 

v  oblasti červeného masa z  22 zemí. 

Navzájem jsme je všechny s našimi řediteli 

krajských veterinárních správ, ředitelem 

SVS a vedením naší univerzity seznámili 

a  pak už to byla záležitost jednotlivců. 

Ne nadarmo se říká, že řada problémů se 

vyřeší se skleničkou vína v ruce. Asi ano. 

Ráno se všichni usmívali. Prý to bylo moc 

fajn. I  to je na mezinárodní konferenci 

důležité – společenská atmosféra! Byla 

opravdu skvělá po oba dny.

Zahájení v aule VFU se neslo ve slav-

nostním duchu. Je to příležitost k vyzna-

menání těch nejlepších, ocenění jejich 

práce. Plaketu profesora Zdeňka Matyáše 

uděluje děkan fakulty na základě jedná-

ní s  ústředním ředitelem SVS a  kolegia 

děkana. V  letošním roce byli vyzname-

náni: Josef Brychta, SVÚ Jihlava, Elena 

43. Lenfeldovy a Höklovy dny

Čeppanová, ŠVPS Bratislava, Robert 

Váhala, Váhala s.r.o., Lubomír Nezbeda, 

KVS České Budějovice, Jaroslav Salava, 

KVS Brno. U příležitosti životního jubilea 

byl oceněn ředitel MěVS Praha Antonín 

Kozák. Dovolte mi ještě jednou našim 

kolegům za jejich skvělou práci pro náš 

obor poděkovat. Následovalo vystoupe-

ní ústředních ředitelů státních veterinár-

ních správ České a Slovenské republiky – 

Milana Maleny a Jozefa Bíreše. Příjemná 

byla i  účast  právě jmenovaného ústřed-

ního ředitele SZPI, kterým se stal Martin 

Klanica. 

Odborný program zahájil blok o vyu-

žívání antibiotik v léčení a prevenci po-

travinových zvířat. Vystoupení Alfreda 

Hery, Jozefa Bíreše a Ludmily Kohoutové 

bylo v  kuloárech hodnoceno výbor-

ně. Kdo čekal aktuální výsledky nálezů 

prohlídek jatečných zvířat, musel být 

spokojený – o  cysticerkóze přednášel 

Břetislav Koudela, verotoxinogenních 

E. coli Jan Bardoň a  situaci při domá-

cích porážkách skotu shrnul Jiří Vrubel. 

Odpolední sekci otevřel Josef Velecký 

přednáškou o  porážení faremních kro-

kodýlů v  ČR – jistě téma, které zauja-

lo. Další detaily o  měření radioaktivity 

u černé zvěře na Šumavě, která překva-

puje ještě po dvaceti sedmi letech po 

černobylské havárii, přednesl František 

Kouba. Následovaly dva slovenské refe-

ráty Jozefa Goliana o alergenech v rybách 

a  Ivo Pekára o úředních kontrolách va-

jec a medu. Blok kontroly kvality otevřel 

Matej Pospiech, který prezentoval další 

postupy v  metodě detekce kostní tříš-

tě v masných výrobcích. Aktuální téma, 

které zajímá nejen spotřebitele při falsi-

fikaci masných výrobků, ale i kontrolní 

orgány. Vystoupení Petry Čáslavkové 

o  nových směrech hodnocení kvality 

potravin rozšířila Martina Eliášová ak-

tuálními výsledky detekce vad vepřo-

vého masa s dopadem na kvalitu šunek. 

Druhý den konference byl zaměřený na 

hygienu a  technologii mléka. V  prv-

ním bloku vystoupili František Pokorný 

a  Olga Luptáková hodnotící situaci na 

Slovensku, následovaní referáty Ivana 

Kadlece o analytických systémech FOSS 

a  Františka Buňky o  roli fosforečna-

nů při výrobě tavených sýrů. Poslední 

blok zaplnil ústav hygieny a  technolo-

gie mléka naší fakulty.  Lenka Vorlová 

a  Ivana Borkovcová se ve svých referá-

tech věnovaly nutrietům mléka, Radka 

Kostrhounová využití UHPLC při stano-

vení vitamínů a Lucia Hodulová kyselině 

listové v mléce. 

Na konferenci byly vyhlášeny vý-

sledky soutěže Regionální potravina 

Jihomoravského kraje roku 2013.

Dovolte mi, abych poděkoval všem 

přednášejícím, účastníkům, sponzorům, 

ale také organizátorům, tradičnímu ga-

rantovi Bohuslavě Tremlové, Janě Pokorné 

a týmu spolupracovníků.

text: Ladislav Steinhauser
foto:  Matěj Pospiech

Z ČINNOSTI FVHE

Zahraniční účastníci BTSF s řediteli KVS, SVS a vedením VFU
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Spolupráce FVHE s  ruskými veterinár-

ními fakultami a výzkumnými ústavy se 

slibně rozjíždí. Skupiny studentů cestují 

oběma směry a  zájem o  spolupráci stá-

le stoupá. Podmínky jsou vytvořeny a již 

záleží jen na aktivitě jednotlivců a štěstí 

trefit se do společného tématu. Na návště-

vy studentů a  přednášky špičkových od-

borníků si zvykají obě strany. Když jsem 

před dvěma lety poprvé zaklepal na dveře 

rektora Moskevské veterinární akademie, 

Rektor Moskevské veterinární 
akademie v Brně

Největší mezinárodní akce pořádaná kdy 

na Fakultě veterinární hygieny a ekologie 

skončila. Podle hodnocení komisařů DG 

SANCO, EATS a samotných účastníků na 

výbornou. Česká republika byla po dva roky 

školicím místem veterinárních inspektorů 

v oblasti červeného masa pro všechny země 

EU. Je to obrovský úspěch! Vraťme se o pár 

let zpět, do roku 2004 a připomeňme si ne-

jenom mediální kampaně, ale i prohlášení 

EK v období přístupových jednání: Česká 

republika neplní hygienické standardy zemí 

EU při zpracování potravin – především 

masa. Po sedmi letech dostává ČR jako jedi-

ná z nově přistoupivších zemí a FVHE VFU 

Brno a jako jediná evropská veterinární fa-

kulta šanci pořádat školení veterinárních 

hygieniků Better Training for Safer Food. 

Kontrola následovala kontrolu. Málokdo 

věřil, že se s touto prestižní akcí vypořádá-

me na standardní západoevropské úrovni. 

Překvapení bylo veliké. Brno se ve všech 

hodnoceních umístilo na čelních místech. 

Paralelní kurzy v oblasti mléka, ryb a dět-

ské výživy probíhaly v  Itálii, Portugalsku, 

Francii a Dánsku. Zapojeni do něho byli 

lektoři DG SANCO téměř všech západo-

evropských zemí. Česká republika starto-

vala jako nováček, budovala tým expertů, 

kteří museli být schváleni v Bruselu stejně 

jako jejich přednášky. Schvalovacím říze-

ním prošel také organizační tým, výukové 

prostory na fakultě, v Tišnově i hotelové 

zázemí a večerní programy. Zabezpečovali 

jsme full servis každého účastníka – od za-

koupení a zaslání letenky z místa bydliště 

díval se na mě překvapeně. Češi se zde 

neobjevili desítky let. Následovalo něko-

lik vzájemných návštěv. Rektor Moskevské 

veterinární akademie Fjodor Vasiljevič, 

cestu na naši fakultu odkládal. Nakonec 

udělal dobře. Letos v  září mohl v  Brně 

konstatovat, že vše funguje a  jde správ-

nou cestou. 

text: Ladislav Steinhauser
foto: archiv autora

až po návrat domů. Programy, hodnocení, 

reporty, účetnictví. Fakulta dostala čtyři 

kurzy (nejvíce ze všech) a účastnilo se jich 

100 veterinárních inspektorů všech zemí 

EU a dále Běloruska, Černé Hory, Gruzie, 

Izraele, Makedonie, Švýcarska, Thajska, 

Tuniska, Turecka a Ukrajiny – celkem  tedy 

38 zemí. Zde všude má nyní fakulta „své ab-

solventy“, svoje kontaktní místa – některá 

jsme již využili.

Dovolte mi, abych z  pozice garanta 

všem organizátorům a přednášejícím po-

děkoval. Byla to skvělá reprezentace fakul-

ty, Státní veterinární služby a naší země. 

Pro nás doma jistě i vynikající zkušenost.

text: Ladislav Steinhauser
foto: archiv autora

Z ČINNOSTI FVHE

Rektor MVA Fjodor Vasiljevič (vpravo) 
a prorektor MVA Iva Kočiš na zámku 
v Mikulově

BTSF 2012–2013

Účastníci říjnového kurzu BTSF 2013
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Studenti v psím útulku Olomouc

Z ČINNOSTI FVHE

Studenti 2. ročníku oboru Ochrana zvířat a welfare v útulku pro opuštěná zvířata

Studenty 2. ročníku, oboru Ochrana zví-

řat a welfare, Fakulty veterinární hygieny 

a ekologie, VFU Brno, čekalo poslední říj-

nový den velice vřelé přijetí v útulku pro 

opuštěná zvířata Ligy na ochranu zvířat 

Olomouc. V rámci exkurze měli studenti 

možnost prohlédnout si veškeré prostory 

a zázemí útulku, pomazlit se se štěňaty, če-

kajícími v útulku na nové majitele a vidět 

i  všechna ostatní zvířata. V polovině ex-

kurze se se studenty podělila o své četné 

a dlouholeté zkušenosti z praxe a informa-

ce o fungování útulku vedoucí paní Hana 

Dědochová. Na závěr studentům bylo do-

konce umožněno, aby vzali psy na menší 

procházku po okolí. Studenti byli z mož-

nosti vyvenčit útulkové svěřence nadšeni, 

stejně jako psi samotní.

Velké poděkování patří paní vedoucí 

Haně Dědochové, která již přes rok ak-

tivně spolupracuje s  VFU Brno na rea-

lizaci projektu Společník pro život. Paní 

Dědochová je jistě člověk na svém místě, 

jelikož jejím největším přáním je, aby byl 

její útulek prázdný. Děkujeme také zbyt-

ku kolektivu útulku Olomouc za trpělivost 

Studenti vzali psy na krátkou procházku

při této „masové“ návštěvě studentů VFU. 

Jako poděkování za vřelé přijetí studenti, 

spolu s  vedoucí exkurze MVDr. Petrou 

Doleželovou, předali útulku dary v podo-

bě psího krmení a psích odměn. 

text: Jiří Žák, 6. ročník FVL
foto: autor
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SEP je nejoblíbenějším projektem IPSF 

– international pharmaceutical students‘ 

federation. Umožňuje studentům farma-

cie celosvětovou mobilitu. Právě díky SEP 

mají farmaceuti možnost vyjet na stáž 

kamkoliv po celém světě. V každé asociaci 

účastnící se tohoto programu je koordiná-

tor, který řídí průběh výměny. Proto vás 

v cizí zemi čeká někdo, kdo vám pomů-

že s ubytováním, zajištěním praxe, zkrát-

ka vám to všechno příjemně usnadní. Na 

výběr je z několika možností stáže – stáž 

v komunitní farmacii, nemocniční farma-

cii nebo v technologii a výrobě.

Letos jsme k  nám přijali 8 studentů 

ze zahraničí, především z  Turecka. Byli 

zde i  dvě Portugalky a  jeden Srb. Praxi 

měli v lékárnách v Brně anebo ve výzku-

mu na naší fakultě. Každému z  nich se 

SEP – students exchange programme

věnoval student od nás, který je provedl 

po Brně a pomohl řešit případné problé-

my. Zahraniční studenti byli ubytováni na 

Kaunicových studentských kolejích, které 

se jim dle referencí velmi líbily, stejně jako 

areál naší Univerzity a Brno všeobecně.

Naši studenti naopak vyjeli například 

do Thajska, na Tchai-wan a jinam. Letos 

jsme díky počtu přijatých studentů zvýši-

li možnosti výjezdů našich studentů – le-

tos máme rekordních 12 míst. Výběrové 

řízení proběhne poslední týden v  listo-

padu a jeho součástí bude nenáročný pí-

semný test z angličtiny a ústní pohovor. 

Nenechte si uniknout svou šanci vyjet do 

zahraničí na stáž!

 text: USF
foto: archiv USF

Prvý októbrový (říjnový) pondelok 

o 17:30 bolo v posluchárni Farmaceutickej 

fakulty neobvykle plno a živo. Zišli sa tam 

totiž takmer všetci členovia Unie studen-

tů farmacie, aby splnili ich jedinú členskú 

povinnosť – účasť na valnej hromade. Na 

programe boli správy o činnosti a aktivi-

tách únie, o tom, čo sa stalo, čo sa podari-

lo a čo sa môže budúci rok podariť trošku 

lepšie. Jeden z najdôležitejších a najzaují-

mavejších bodov programu boli voľby vý-

boru Unie. Ako prvý sa volil prezident pre 

akademický rok 2013/2014. Na tento post 

kandidovali štyria rovnocenný kandidáti. 

Členov Unie najviac oslovila Adéla Firlová. 

O ďalšie posty vo vedení bol, v porovnaní 

s minulými rokmi, takisto veľký záujem. 

Viceprezidentom pre vnútorné záležitosti 

sa stala Zuzka Polešovská, vicepreziden-

tom pre vonkajšie záležitosti sa stal Jiří 

Sedmík, viceprezidentom pre zahraničie 

sa stala Katarína Révészová, prváckym 

koordinátorom, čiže viceprezidentom pre 

prvákov sa stala Kateřina Bráchová. Post 

tajomníka bude v  ďalšom roku zastávať 

Lukáš Hromčík, reviznú komisiu budú 

tvoriť Hanka Landová, Michal Šebesta 

a Martin Magdolen a pokladníkom sa sta-

la Eva Hammerová. Nový výbor má pred 

sebou neľahkú úlohu – splniť všetko, čo od 

neho stále rastúca členská základňa očaká-

va. Budeme im v tom, samozrejme, držať 

palce a pomáhať ako sa len dá. 

Valná hromada 
Unie studentů farmacie

Z ČINNOSTI FAF

Stážistky SEP na prohlídce po Brně

text: Katarína Révészová
foto: archiv USF
 

Členové vedení USF
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HORIZONTY

� Posluchárna Biologie a chorob volně žijí-
cích zvířat představila  12. prosince brněn-
skou premiéru filmu Jana Svatoše a  Romi 
Strakové „divoČiny“. Součástí večera byla 
beseda s  tvůrci filmu a  dvě odborné před-
nášky k  problematice budoucnosti velkých 
savců ve středoevropské krajině. O  koexis-
tenci člověka a velkých šelem v NP Malá Fatra 
hovořil Michal Babnič. Miloslav Jirků vystou-
pil s přednáškou Návrat velkých býložravců: 
výzva péče o krajinu v 21. století.

� Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
otevře své dveře v  pátek 31. ledna 2014. 
Jednotlivé fakulty zahájí den otevřených 
dveří přednáškami ve svých posluchárnách, 
následovat bude prohlídka vybraných ústa-
vů a  klinik. Fakulta veterinárního lékařství 
se představí v  posluchárně Pavilonu klinik 
malých zvířat v 10 a ve 12 hodin, ve stejnou 
dobu proběhne prezentace Fakulty veterinár-
ní hygieny a ekologie v posluchárně Pavilonu 
prof. Lenfelda. Farmaceutická fakulta zahájí 
přednášky ke dni otevřených dveří v 10 a 13 
hodin v posluchárně Pavilonu farmacie. Den 
otevřených dveří VFU Brno je určený všem 
návštěvníkům, kteří mají zájem dozvědět se 
více o činnosti univerzity a studiu na jednot-
livých fakultách. 

� Ústav veterinární ekologie a ochrany život-
ního prostředí společně s Ústavem biologie 
a chorob volně žijících zvířat Fakulty veteri-
nární hygieny a ekologie VFU Brno uspořá-
dal VI. konferenci studentské vědecké a od-
borné činnosti. Konference se konala v pátek 
22. listopadu 2013 v Posluchárně pavilonu 
prof. Lenfelda v Ústavu hygieny a  techno-
logie mléka. Studenti FVHE představili své 
odborné vědecké práce z oblasti veterinární 
hygieny, veterinární ekologie, bezpečnosti 
a  kvality potravin. Informace z  konference 
vám přineseme v příštím čísle.

� 18. listopadu se konal Evropský antibiotic-
ký den, do kterého se tento rok zapojili také 
studenti Farmaceutické fakulty VFU Brno. 
Aktivní studenti brněnské farmacie, zastře-
šení Unií studentů farmacie, ve spolupráci 
se Státním zdravotním ústavem a  Českou 
lékárnickou komorou uspořádali na náměstí 
Svobody osvětovou akci zaměřenou na širo-
kou veřejnost. Té byla určena také přednáška, 
která na Evropský antibiotický den navazo-
vala. Přednášela PharmDr. Alena Petříková 
z Ústavu aplikované farmacie, členka před-
stavenstva České lékárnické komory. Ta ho-
vořila nejen o problematice antibiotické re-
zistence, ale také o tom, proč se na chřipku 
nemají brát antibiotika a jak podobným one-
mocněním předcházet. 

STŘÍPKY Z ČINNOSTI REKTORÁTNÍCH PRACOVIŠŤ

Současně s  prosincem začal také ad-

vent 2013. Na jednu stranu je to celkem 

pozdě, na stranu druhou od první ad-

ventní neděle máme 23 dní na přípravu 

Vánoc. Adventní čtyřtýdenní období pa-

tří k nejoblíbenějším okamžikům celého 

roku a doprovází ho řada tradic a rituálů. 

Pečeme cukroví, kupujeme dárky, navště-

vujeme vánoční trhy i koncerty, vyrábíme 

adventní věnec. Jednou z  tradic je také 

rozsvícení vánočního stromu. Právě slav-

nostním rozsvícením vánočního stromu 

začaly v úterý 3. prosince chvilku po čtvrté 

hodině odpoledne Vánoce na Veterinární 

a farmaceutické univerzitě Brno. 

Vůně svařáku, punč, koláče. Z okna bu-

dovy Centra informačních technologií se 

linou vánoční melodie. Kolem žárovkami 

ozdobeného vánočního stromu se tvoří 

hloučky nejen studentů a  zaměstnanců, 

ale také lidí z  okolí. Zahřívají se teplý-

mi nápoji a čerpají atmosféru začínající-

ho vánočního období. Organizátoři ještě 

dolaďují poslední detaily. Slunce pozvolna 

ustupuje z oblohy.

„Na jaký signál mám strom rožnout?“

„Co třeba: Prosím o rozsvícení vánoč-

ního stromu?“

„V loni to bylo: Budiž světlo.“

Z rozsvícení vánočního 
stromu VFU se stává tradice

A bylo světlo. „Náš vánoční strom není 

tak honosný, jako ten na Svoboďáku, ale 

je hezčí. Je hezčí, protože je náš.“

Dvě stovky hostů se kochají pohle-

dem na univerzitní vánoční strom stojící 

v čele centrálního parku. Vánoční atmo-

sféru skvěle doplnilo vystoupení studentů. 

Členové IVSA si totiž za doprovodu kytary, 

flétny a basy připravili desítku vánočních 

písní a koled. Půlhodinové vystoupení do-

dalo akci ten správný vánoční punc. 

Zatímco sboristé IVSA těší publikum 

veselými vánočními písněmi, areál univer-

zity se halí do tmy, ve které vynikají oran-

žové barvy pouličních lamp. Na univerzitě 

začaly Vánoce. 

Tradici rozsvěcení vánočních stromů 

v Brně zahájil 14. prosince 1924 na náměs-

tí Svobody spisovatel Rudolf Těsnohlídek. 

Po brněnském vánočním stromu se začaly 

objevovat postupně veřejné vánoční stro-

my i v jiných městech. Po Brně následova-

la Plzeň a pak i další města. V areálu VFU 

Brno se vánoční strom rozsvítil podruhé 

v  řadě. Můžeme tak začít hovořit o  uni-

verzitní vánoční tradici. 

text: Petr Chmelař
foto: autor

Pěvecký sbor IVSA pod rozsvíceným vánočním stromem
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A  přesně v  tomto duchu probíhalo i  se-

znamování letošních prváků FVL a FVHE. 

A vzhledem k tomu, že jsem měl to štěs-

tí být také jedním z účastníků, chtěl bych 

vám zde v krátkosti nastínít, jak vlastně 

ten seznamovák proběhl. 

Celá akce se odehrála během tří dnů 

v hezkém rekreačním středisku v Protiva-

nově a  jedinou kaňkou bylo poměrně 

chladné počasí, se kterým se v  dřevě-

ných chatkách bojovalo jen stěží. Alfou 

a omegou byla skvělá organizace v podá-

ní IVSA party, bez které by pravděpodob-

ně ani žádný seznamovák nebyl. Podpořit 

nás také přijela honorace VFU, čili rektor 

a děkani, kteří nás blíže seznámili s mož-

nostmi a  vybaveností školy, za což jim 

náleží veliké díky, stejně jako za podporu 

seznamováku (zařízení dopravy, uzeninky 

a tak dále). Neméně velké díky patří také 

ivsákům za všechen čas a energii do nás 

vloženou. S potěšením si troufám říct, že 

spoustu dobrých přátel jsem našel právě 

mezi členy IVSA. 

Zlatým hřeben celého seznamováku 

byla pečlivě nachystaná tematická hra 

Trampoty veterináře, kterou jsme strávili 

celý druhý den. Od sádrování, přes trans-

fúzi až k porodu telete, zkrátka zábava pro 

každého aspiranta VFU zajištěna. Večer 

jsme si zazpívali známé šlágry u táboráku 

a byli jsme pasováni do řad VFU (přísaha 

na Najbrta jest povinností!). 

Společník pro život uspořádal na VFU 

Brno od 4. do 17. listopadu materiální 

a  finanční sbírku pro psí a  kočičí útu-

lek LOZ v Bzenci, a také pro útulek Tibet 

v  Marefách, Bučovice. Sběrné místo, 

Klinika chorob koní VFU Brno, bylo ke 

konci sbírky doslova zasypáno dary. A da-

rující lidé dokonce nosili přesně ty věci, 

o které útulky žádaly. 

Vybralo se 151 masových konzerv, 20 

pytlů granulí krmiva, 37 misek na žrádlo, 

20 masových kapsiček, dále deky, obojky 

a  vodítka, nůžky na drápky, psí salámy, 

piškoty a  spousta pamlsků, pelech, do-

konce i nějaké ty hračky pro kočky. Lidé 

na VFU i její příznivci ukázali, že osudy 

týraných a opuštěných zvířat jim rozhod-

ně nejsou lhostejné. Na sbírkovém účtě 

pro Bzenec i Tibet bylo ke konci materi-

ální sbírky k dispozici 13 750 Kč. Útulek 

Tibet si již objednal veterinární potřeby 

a  krmivo pro štěňata z  kauzy Pozďátky 

za zhruba 5 500 Kč. Faktury zaplatíme ze 

sbírkového účtu. 

Sbírka VFU Brno pro útulky

Rádi bychom tímto mnohokrát po-

děkovali všem, kteří do sbírky přispěli. 

Zvláštní poděkování pak také patří před-

nostce Kliniky chorob koní VFU Brno, 

doc. Barboře Bezděkové, která bez váhá-

ní souhlasila s využitím prostorů Kliniky 

pro účely sbírky. Poděkování dále směřu-

je do Kanceláře rektora VFU Brno, která 

sbírku schválila a podpořila. Poděkování 

patří také Oddělení pro vnější vztahy 

VFU a našemu tiskovému mluvčímu Bc. 

Petrovi Chmelařovi, který pomáhal šířit 

informace o probíhající sbírce. Za ochra-

nu všech darů v prostorách Kliniky cho-

rob koní před krádežemi patří dík všem 

zaměstnancům i  studentům na Klinice 

chorob koní. Bezplatný odvoz darů do 

všech útulků zajistilo občanské sdruže-

ní Scooter Club Brno o.s. Ještě jednou 

všem za zvířata v  útulcích mnohokrát 

děkujeme!

text: Jiří Žák, 6. ročník FVL
foto: archiv Společníka pro život

Seznamovák dokázal přetvořit masu 

neznámých tvaří do podoby přátel a ka-

marádů a dal všem možnost výběru: Pře-

žít nebo Prožít VFU?

text: Ondřej Vitula, 1. ročník FVL
foto: Adéla Havlíčková

Každý, kdo se do sbírky zapojil, dokázal, že 
i jeho srdce bije pro zvířata

Vedoucí kočičího útulku Bzenec

Z ČINNOSTI STUDENTŮ

Seznamovák 2013
JAK ŘEKLY DVĚ MOUDRÉ PÁŤAČKY, VETERINA SE DÁ PŘEŽÍT A NEBO PROŽÍT

Hromadné „seznamovací“ foto
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Jistě si mnoho z  vás vzpomene na svůj 

nástup do prvního ročníku vysoké školy. 

Všichni mají kromě očekávání také strach 

z  neznáma, hlavu plnou zmatku, co se 

bude dít, jací budou vyučující, spolužá-

ci, co se patří a co naopak rozhodně ne. 

Proto jsme se prvákům, jako jejich starší 

spolužáci, rozhodli pomoct, poradit a pře-

devším vstup do studia náležitě usnadnit. 

Během zápisu ke studiu se budoucí 

prváci dozvěděli, že na ně čeká příležitost 

zpříjemnit si poslední prázdninový víkend 

– místo toho, aby se sami doma stresova-

li tím, co bude, přišli se raději seznámit 

s budoucími kolegy. Registrace probíhala 

skrze internetový formulář a velice brzy se 

kapacita začala naplňovat.

Program Vítání jsme my, starší, sestavili 

dle vlastních představ o tom, co nebohého 

prváka zajímá a co by mu mohlo přechod 

ze střední školy usnadnit. Od poznávání 

nových spolužáků jsme se tak prokousali 

skrze poznávání brněnských občerstvu-

jících podniků až k  Nálevce – tedy ná-

levce informací, kde si mladší spolužáci 

poslechli, co se od nich v  jednotlivých 

předmětech bude vyžadovat, nač mají 

být připraveni, kde si pořídit za rozum-

nou cenu laboratorní plášť a další neméně 

důležité poznatky.

Vše jsme tedy řádně nachystali, připra-

vili a zajistili. Vzhledem k tomu, že naše 

zázemí – domeček Unie studentů farma-

cie – byl srovnán se zemí, narazili jsme 

na jistý zádrhel. Naštěstí nám však vede-

ní Univerzity ochotně zapůjčilo přízemní 

patro budovy SIC a tím nám ulehčilo snad 

naprosto vše. Počasí se totiž nevydařilo 

Vítání prváků 
aneb Tak trochu jiný začátek studia

tak, jak jsme očekávali, ačkoliv jsme jej 

měli dopředu včas objednáno. Znáte to, 

příroda. Nezbývalo tedy nic jiného, než 

se připravit na příchod prváků.

K mému překvapení je 125 lidí docela 

slušný dav, který není zrovna jednoduché 

překřičet, natož organizovat. Navzdory 

všemu jsem se však vzchopila a jakýmsi zá-

zrakem zvládla oba dny obstojně – hlasiv-

ky to odnesly jen částečně. Program jsme 

začali v multimediální místnosti budovy 

SIC promítáním prezentací o Univerzitě, 

naší fakultě a  Unii studentů farmacie. 

Po prvním bloku prezentací nadcháze-

la kávová přestávka, neboli coffee break. 

Vzhledem k tomu, že celou akci podpořil 

pan Nebeský, společně se svým týmem 

nám v kavárně SIC připravili báječné ple-

týnky a nápoje pro coffee break – kávu, čaj 

i vodu. Ne náhodu se právě tato část pro-

gramu mnohým účastníkům (včetně mě) 

líbila nejvíce.

Následné seznamování mezi sebou 

proběhlo nejprve velmi obezřetně, násled-

ně však uvolněně a v doprovodu smíchu 

a dobré nálady. V návaznosti na dobrou 

náladu jsme se tedy vydali do centra Brna, 

kde jsme prvákům prezentovali oblíbené 

studentské občerstvovací podniky, moh-

li si obhlídnout, který z nich je nejbližší 

právě jim. 

V  neděli jsme se opět sešli v  budo-

vě SIC na další blok prezentací, tento-

krát o  stravování na VFU i  mimo ni. 

Po prezentacích a  coffee breaku násle-

dovala již zmíněná Nálevka informa-

cí. Studenti měli možnost projít si celý 

areál naší Univerzity, starší spolužáci 

je čekali na místech, kde jsou jednotli-

vé prvácké předměty vyučovány, a  re-

ferovali jim o daném předmětu – o tom, 

že je nezbytné se řádně učit organickou 

chemii od počátků, o tom, že do cvičení 

z anorganické chemie je nezbytný labo-

ratorní plášť i o tom, že návleky se dají 

koupit ve fakultní lékárně. Navíc na kaž-

dém stanovišti vyslechli dvě slovní spo-

jení související se studiem, která si měli 

pamatovat. O  tom, že to nebylo jedno-

duché, vás bezpochyby přesvědčí ukáz-

ka – Kohlraushův zákon nezávislé migra-

ce iontů, galaktocerebrosidy, hypericum 

perforatum a nebo jméno pana rektora 

v plném znění se všemi tituly. 

A co příjemnějšího by mohlo následo-

vat po takové kupě informací, než farma-

ceutická grillparty? Čekalo nás grilované 

sele, soutěže a dokonce i posezení se zpě-

vem u kytary.

No a v pondělí nezbývalo prvákům nic 

jiného, než se vydat poprvé do školy. Teď 

už s novými kamarády a beze strachu. Tak 

ať se vám líbí!

text: Adéla Firlová
foto: archiv USF 

Kafe, čaj a pletýnky

Seznamování mezi studenty probíhalo uvolněně a v dobré náladě

Z ČINNOSTI STUDENTŮ
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VetNEST – Veterinary Network of 

European Student and Staff Transfer 

byl založený v roce 1993 především velkou 

aktivitou prof. Rudolfa Cabadaje, tehdej-

šího rektora UVL Košice. Zakládajícími 

členy byly fakulty Brna, Budapešti, Košic, 

Ljubljany a  Vídně. Brzy přistoupily ve-

terinární fakulty Wroclaw a  Zagreb. 

Veterinární fakulty Sarajevo, Skopje, 

Beograd a Tirana mají status pozorovate-

lů. Fakulty sdružené ve Vetnest jsou také 

členy EAEVE a tvoří skupinu, která volí 

svého člena v  řídicím orgánu EAEVE – 

EXCOM. Předsednictví VetNEST a  za-

stoupení v  EXCOM se volí a  rotuje. 

V současné době VetNEST předsedá prof. 

Emil Pilipčinec, rektor UVLF Košice, 

v  EXCOM nás zastupuje prof. Marjan 

Kosec (Ljubljana), který po dvou letech 

vystřídal prof. Aloise Nečase.

Aktivita VetNEST stojí především 

na mobilitách studentů a  učitelů, vzá-

jemném poznávání, zapojování se do 

výukových procesů a vědecké spolupráce. 

Finančně je tento hlavní cíl podporován 

programem CEEPUS (Central European 

Exchange Program for University 

Studies). Využívá ho každoročně řada 

studentů i učitelů. Zájem ale každoročně 

klesá. Jistě i proto, že se postupně otevře-

ly možnosti spolupráce kdekoli po svě-

tě. Je to škoda, ti, kdo jmenované fakulty 

navštívili, se vždy vedle nových kontak-

tů, možností další užší spolupráce něco 

nového naučili. Každoroční setkání dě-

kanů VetNEST je místem nejen předlo-

žení každoroční zprávy o vývoji fakulty, 

ale i  cenným zdrojem výměny zkuše-

ností, navázání užších kontaktů oteví-

rajících dveře celé akademické obci fa-

kulty. Také ale v budování zahraničního 

jména fakulty. Naše fakulta je dnes brána 

jako partner, který má v oblasti hygieny 

potravin, welfare a  živočišné produk-

ce největší zkušenosti. Fakultou, která 

profiluje veterinárního lékaře špičkově 

připraveného pro státní veterinární do-

zor, potravinářský průmysl a produkční 

sféru chovu faremních zvířat. V  nabíd-

ce specializované spolupráce patříme 

mezi nejaktivnější členy. Našimi partne-

ry jsou především vídeňská veterinární 

univerzita, veterinární fakulta Ljubljana 

a Zagreb. Tradiční je dlouhodobá spolu-

práce s košickou univerzitou, ale výrazný 

pokles jsme zaznamenali po změně dě-

kanů ve Wroclawi a Beogradu. Ano, řada 

aktivit stojí především na osobních kon-

taktech a personálním složení. Za svoje 

volební období jsem navštívil všechny 

fakulty VetNEST včetně přidružených. 

Chtěl jsem znát jejich úroveň i možnosti 

spolupráce. Jsou všude. Stojí a padají na 

jediném – na chuti k  vyšší spolupráci. 

Podmínky k ní jsou, jen je využít. Věřte, 

že jsem tato slova pronesl i  na jednání 

děkanů VetNEST – jen chtít!

text: Ladislav Steinhauser
foto: archiv autora

VetNEST 2013 v Košicích

Každoroční setkání děkanů Veterinary Network of European Student and Staff  Transfer

HORIZONTYSTŘÍPKYUDÁLOSTI

� Lékárenské řetězce představují velmi dis-
kutované téma, proto je velmi užitečné na-
hlížet do systému lékárenství v  jiných ze-
mích. Dne 10. 10. navštívili Farmaceutickou 
fakultu v  Brně představitelé společnosti 
BENU, aby představili švýcarský model, ale 
také informace o uplatnění farmaceutů ve 
Švýcarsku. Zástupci společnosti studentům 
představili nejen možnosti uplatnění absol-
ventů, ale také způsob, jak lze získat zaměst-
nání ve Švýcarsku. 

�  Profesor Leo Brunnberg z  Berlína měl 
sou  bor přednášek v rámci projektu OPVK 
Internacionalizace výuky veterinární medi-
cíny jako cesta na evropský trh práce pro 
předmět Chirurgie a ortopedie malých zví-
řat, který garantuje profesor Alois Nečas. 
15. listopadu profesor Brunnberger po-
psal studentům veterinární medicíny nové 
trendy v léčbě ruptury předního křížového 
vazu a  srovnal konvenční metody plotén-
kové osteosyntézy s MIPO s využitím NCP/
LCP plotének. 

�  Ve dnech 30.  a  31.  října se v  aule Ve-
terinární a farmaceutické univerzity Brno 
konala konference vysokoškolských kni-
hovníků s  názvem „Bibliotheca acade-
mica  2013“. Letošním tématem konfe-
rence byla „Nová témata – nové výzvy“. 
Konferenci pořádala Asociace knihoven 
vysokých škol ve spolupráci Studijního 
a informačního střediska VFU Brno. Akce 
se zúčastnilo přes 170 knihovníků a infor-
mačních pracovníků nejen z České repub-
liky, ale i  ze zahraničí. Hovořili o  nových 
trendech v knihovnách, o e-čtečkách, pro-
měnách role knihoven a jejich zaměstnan-
ců, o  zajišťování informační infrastruktu-
ry pro vzdělávání a výzkum i o fenoménu 
Open Access. 

� 5. listopadu provedla Policie ČR, Krajská 
veterinární správa kraje Vysočina a Liga na 
ochranu zvířat ČR za asistence Společníka 
pro život, projektu VFU Brno, zásah proti 
týrání zvířat v obci Pozďátky na Třebíčsku. 
V objektu starého domu se v naprosto ne-
vyhovujících podmínkách, bez odpovídající 
veterinární i  jiné chovatelské péče nachá-
zelo odhadem 70 psů, 1 kráva, 2 prasata, 
1 králík a několik slepic. Inspektor KVS pro-
vedl na místě šetření a po domluvě s cho-
vatelem rozhodl, že zvířata předá do péče 
Ligy na ochranu zvířat ČR. Odborníci na 
místě zjistili porušení Veterinárního záko-
na a Zákona na ochranu zvířat proti týrá-
ní. O případ se zajímala regionální i  celo-
státní média.  Bližší informace přineseme 
v dalším čísle. 
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Po stranách sálu stojí v řadě více než stov-

ka čerstvých studentů, u dveří dohlíží na 

řádný průběh akce studijní referentky. 

Aula je zaplněná rodinnými příslušníky, 

Imatrikulace – univerzita přivítala téměř 
šest stovek nových studentů

kteří s prstem na spoušti fotoaparátu ne-

trpělivě vyhlížejí svého nového vysoko-

školáka. Do auly vstupují zástupci uni-

verzity a jednotlivých fakult. Jako první 

se slova ujímá promotor, následuje ima-

trikulační projev některého ze zástupců 

univerzity. V tom letošním roce studenty 

přivítal a ke studiu motivoval přímo rek-

tor VFU Brno profesor Vladimír Večerek. 

Je tu podzim, čas imatrikulací. Obvykle 

první příležitost, kdy se noví studenti 

podívají do slavnostní auly Veterinární 

a  farmaceutické univerzity. Dojetí a  hr-

dost ze strany rodiny a  zvědavost a ner-

vozita ze strany hlavních aktérů, tak by se 

daly shrnout hlavní pocity, které dopro-

vází slavnostní uvedení mezi členy aka-

demické obce.

Imatrikulace je slavnost, při níž student 

zapsaný do univerzitní matriky slibuje, že 

bude plnit studijní povinnosti při respekto-

vání morálního závazku vůči škole, jejímu 

řádu a rozhodnutí akademických funkcio-

nářů. Student převezme z rukou zástupců 

fakulty imatrikulační listinu a stává se slav-

nostně členem akademické obce. 

FaF cz mgr 149
FaF asp mgr 19
FVL mgr cz 128
FVL mgr asp 38
FVHE mgr 88
FVHE bc prez 54
FVHE bc ozw 71
FVHE nav mgr 50

text : Petr Chmelař
foto: autor

Veterinární a  farmaceutická univerzi-

ta Brno představila své studijní obory 

na veletrhu pomaturitního vzdělávání 

Gaudeamus. Ten je nejvýznamnějším 

zdrojem informací o možnostech dalšího 

studia, nejen po maturitě. Návštěvu vele-

trhu doporučují střední školy každému 

studentovi III. a IV. ročníku, a také všem 

zájemcům o celoživotní vzdělávání.

Ta první začala deset minut před devá-

tou ve čtvrtek 7. 11. Prezentaci univerzity 

a  studijních oborů veterinárních fakult 

měli posluchači v přednáškových sálech 

možnost slyšet z úst přímo těch nejpovo-

lanějších. Jako první si vzal slovo rektor 

Vladimír Večerek, který univerzitu v rych-

losti představil. 

Vzhledem k  organizaci události, ja-

kou veletrh pomaturitního vzdělávání 

bez pochyb je, bylo potřeba dbát na čas, 

který není možné překročit. Svoji pre-

miéru na veletrhu si prožil proděkan pro 

studijní záležitosti Michal Crha a  před-

stavil zájemcům o  studium veterinární-

ho lékařství možnosti a  podmínky stu-

dia na Fakultě veterinárního lékařství. 

Následovala Fakulta veterinární hygieny 

a  ekologie, kterou reprezentovala pro-

děkanka Bohuslava Tremlová. Ta si při-

Univerzita se představila středoškolákům

pravenou přednášku zopakovala i  násle-

dující den. 

V  pátek ráno představila Farma-

ceu  tic kou fakultu proděkanka Radka 

Opatřilová. V pátek již měly obě fakulty 

o poznání větší časový prostor pro shr-

nutí těch nejpodstatnějších věcí o studiu, 

proto mohly obě proděkanky zaběhnout 

i  do detailů o  způsobu podání přihláš-

ky či komentované prezentaci fotografií 

z areálu VFU.

text: Petr Chmelař
foto: autor

UDÁLOSTI

Stánek VFU Brno na brněnském výstavišti 

Řada čerstvých vysokoškoláků čeká na 
předání imatrikulačního listu
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�  Svatý Martin přijel na bílém koni. A  to 
doslova. Sněhu moc nepřinesl, ale každý, 
kdo byl 7. listopadu v Lužánkách, ho mohl 
vidět na vlastní oči. Milé překvapení pro 
děti z mateřské školy Rybníček přichystala 
Klinika chorob koní. Děti a jejich rodiče se 
krátce před setměním sešli v parku, rozsvítili 
lampiony a vyhlíželi Martina na bílém koni. 
Závěje sněhu jsou pro děti silným lákadlem 
a nedočkavost byla cítit ve vzduchu. Svatý 
Martin opravdu přijel. Oděn byl v dobovém 
kostýmu, na hlavě měl lesknoucí se přilbu. 
Z pergamenu přečetl dětem veršované po-
selství. „Chtěla bych mnohokrát poděkovat 
doktorce Markétě Sedlinské z Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno za přístup 

a  vstřícnost. Příjezd Martina v  dobovém 
kostýmu na živém koni byl nejen pro děti 
velikým překvapením, ale i  umocněním 
atmosféry a  prožívání všech přítomných,“ 
vzkázala učitelka dětí Dana Tesařová. A po-
děkování si zaslouží také Soňa Bládková 
za roli Martina a  klisna Myška za roli bí-
lého koně. 

� IVSA uspořádala International cuisine eve-
ning, neboli večer mezinárodní kuchyně. Ten 
se konal ve středu 4. prosince ve Studijním 
a informačním centru VFU Brno. Na akci za-
vítali jak studenti zahraniční, tak čeští. Jako 
vstupenku na akci musel každý z účastníků 
přinést národní jídlo. Tématem večírku byla 
vánoční kuchyně. Studenti si mohli pochut-
nat na národních kulinářských delikatesách 
z různých koutů světa.

� Na fakultách VFU Brno proběhly volby kan-
didátů na děkana pro funkční období 2014 
až 2018. Na Fakultě veterinárního lékařství 
obhájil svoji pozici s výraznou převahou sou-
časný děkan prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., 
MBA. V pořadí další volba se uskutečnila na 
Farmaceutické fakultě. Zde senátoři a sená-
torky zvolili MUDr. Tomáše Paráka, Ph.D. 
z Ústavu humánní farmakologie a  toxikolo-
gie. Volba kandidáta na děkana Fakulty veteri-
nární hygieny a ekologie skončila neúspěšně, 
termín další volby byl předběžně stanoven 
na 19. prosince. 

Rozsvícením stromu a  zpěvem koled 

adventní podvečer neskončil. Ústav Tě-

les né výchovy a  sportu ve spolupráci 

s  Vysokoškolským sportovním klubem 

a Jezdeckým klubem VFU Brno si pro za-

městnance a jejich ratolesti připravil spor-

tovní odpoledne s názvem „Možná přijede 

i Mikuláš“, které se pořádalo ve sportovní 

hale a jízdárně VFU Brno. 

Od půl páté do šesti si ti nejmenší z nás 

mohli vyzkoušet některou z disciplín ve 

sportovní hale. Za každý splněný úkol 

děti dostávaly razítka, za která na ně če-

kala sladká odměna. 

„Já už mám šest razítek.“

„Já sedm,“ předháněli se malí spor-

tovci. Své síly si mohli poměřit v  slalo-

mu s florbalovou holí a míčkem, střelbou 

na koš, jízdou na koloběžce nebo střel-

bou ze vzduchovky. Zaplněná sportov-

ní hala a vysoká účast organizátory mile 

překvapila. „Tak velký zájem jsem oprav-

du nečekal, ale je to skvělé. Jde vidět, že 

sport děti opravdu baví,“ prohlásil Mgr. 

Jiří Chodníček z  Ústavu tělesné výcho-

vy a sportu.

Akce se pak přesunula do jízdárny, kde 

děti čekala nejen projížďka na koních, ale 

především jedno velké překvapení. Na ko-

ních děti přijela pozdravit a  vyzpovídat 

trojice anděl, čert a Mikuláš. 

„Byly jste, děti, hodné?“ ptal se chumlu 

natěšených ratolestí Mikuláš.

„Že jste zlobily maminku! Odnesu vás 

s sebou do pekla,“ volal na děti čert. 

Adventní sportování 
a Mikuláš na koni

Děti pak za básničku dostaly od Mi ku lá še 

dobroty a mohly se svézt na jednom ze čtyř 

připravených koní. „Volal mi Jirka Chod-

níček, že prý dva koně nám rozhodně stačit 

nebudou,“ glosovala množství dětí, těšících 

se na koně, MVDr. Markéta Sedlinská, PhD. 

Celkově je Mikuláš jakousi přípravou 

na Vánoce, kdy se nerozdávají příliš hod-

notné a  trvalé dary, ale spíše jen nějaké 

pamlsky nebo malé dárky pro štěstí, však 

v době, ze které tento zvyk pochází, tedy 

v době, kdy byly podobné laskominy a ně-

které druhy ovoce méně dostupné, toto 

bylo oceňováno více než dnes. Ve všech 

dobách v této tradici však šlo především 

více o zážitek než o dary. A právě zážitky 

organizátoři ve sportovní hale i v  jízdár-

ně dětem letošního Mikuláše vyplnili na-

prosto dokonale. Odměnou jim je nezapo-

menutelná radost ve tvářích desítek dětí.

text: Petr Chmelař
foto: autor

Na koni přijel nejdříve anděl, po něm čert a nakonec Mikuláš

Děti si užily mikulášské odpoledne ve 
sportovní hale VFU Brno
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V  těchto dnech vychází velmi zajímavá 

veterinární publikace Klinická parazito-

logie psa a kočky autorů Svobodová, V., 

Svoboda, M., Vernerová, E. Na 256 stra-

nách autorský kolektiv doplněný množ-

stvím dalších spoluautorů představuje 

důkladný pohled na parazitární onemoc-

nění psů a koček.

Kniha obsahuje obecnou část zahrnují-

cí kapitoly z obecné parazitologie, parazi-

tologické diagnostiky, a terapii a prevenci 

parazitárních onemocnění. Ve speciální 

části jsou popisovány jednotlivé parazitární 

nemoci psa a kočky v zoologickém členění 

od protozoárních infekcí, přes helmintózy 

(zejména trematodózy, cestodózy, akanto-

cefalózy, nematodózy), až po napadení čle-

novci (zejména roztoči a hmyzem). 

Pro každou parazitózu je zpravidla uve-

den původce, současný výskyt a rozšíření, 

hostitel, morfologie a vývoj parazita, pa-

togeneze nemoci, klinické příznaky u psa 

a  kočky, diagnostika onemocnění, mož-

nosti terapie, prevence a  prognóza one-

mocnění při obvyklém průběhu nemoci.

Kniha obsahuje množství fotografií 

zpravidla diagnostického významu, ať už 

Klinická parazitologie psa a kočky

z klinických nálezů nebo z parazitologic-

ké laboratorní diagnostiky, obsahuje také 

množství nákresů a  schémat sloužících 

k  zřetelnějšímu vyjádření parazitologic-

ké problematiky. Přehledné členění tex-

tu a zvýrazňování podstatných obsahově 

významných částí v textu posouvá knihu 

mezi díla učebnicová, vhodná také pro 

studenty veterinární medicíny. 

Přílohy obsažené v závěru knihy zamě-

řené na diagnostiku a terapii nejdůležitěj-

ších parazitárních onemocnění psa a koč-

ky, a na přípravky proti vnitřním i zevním 

parazitům jsou kvalitní nadstavbou celého 

odborného díla.

Obsahově se jedná o velmi kompletní 

zpracování parazitóz psa a kočky s hlubo-

kým pohledem zejména na klinickou část 

této problematiky. Svým obsahovým poje-

tím je kniha mimořádným přínosem pro 

zkvalitnění diagnostiky, terapie a prevence 

parazitárních onemocnění psa a kočky ve 

veterinární praxi. 

Kvalitní zpracování knihy také po 

stránce grafické, s  vysokou úrovní fo-

tografií a  dalšího obrazového materiálu 

a použití kvalitního tiskového papíru činí 

z knihy také po formální stránce velmi re-

prezentativní dílo zajímavé pro každou ve-

terinární knihovnu praktického veterinár-

ní lékaře i studenta veterinární medicíny. 

 Autorský kolektiv zasluhuje uznání za 

takto ucelené, komplexní, obsahově kva-

litní a  po formální stránce uspořádané, 

strukturované a přehledné zpracování pro-

blematiky parazitárních onemocnění psa 

a kočky. Věřím, že publikace Klinická pa-

razitologie psa a kočky bude kvalitním spo-

lečníkem pro mnohé praktické veterinár-

ní lékaře v jejich klinické veterinární praxi 

a pro mnohé studenty veterinární medicíny 

významným zdrojem poznatků při získává-

ní kvalifikace veterinárního lékaře. 

Určitě bych chtěl této publikaci popřát 

naplnění jejího vnitřního poslání, které 

do veterinární obce přináší, a to prohlou-

bení poznání o parazitózách psa a kočky, 

a  zvýšení úrovně v  rozpoznávání, léčbě 

a  v  předcházení parazitárním onemoc-

něním u  psa a  kočky v  každé veterinár-

ní ošetřovně, veterinární klinice a  nebo 

nemocnici.

text: Vladimír Večerek
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