
INFORMACE O STUDIU PROGRAMU U3V - Pohoda a ochrana zvířat 

 

Cílem programu Pohoda a ochrana zvířat je nabídnout široké veřejnosti možnost získání nových 
informací, rozšíření znalostí a orientace v poznatcích v oblasti Pohoda a ochrana zvířat, zaměřených 
na zajišťování ochrany a pohody zvířat, dozor nad ochranou zvířat, veterinární péči o zvířata, zajištění 
životní pohody jednotlivých druhů zvířat, péči o zvířata v útulcích, zoologických zahradách 
a záchranných stanicích, péči o správné životní prostředí jednotlivých druhů zvířat v příslušných 
ekosystémech apod. Témata jednotlivých přednášek jsou volena tak, aby vědecké poznatky 
byly propojovány s vlastními teoretickými a praktickými zkušenostmi seniorů, bez ohledu 
na jejich předchozí profesní orientaci a dosažené vzdělání. 

 

Účastníci tohoto U3V programu jsou po dobu studia posluchači, nejsou však studenty ve smyslu 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Absolvování U3V nezakládá právo na práci ani profesní 
uplatnění. 

 

Výuku zajišťují především pedagogičtí a další odborní pracovníci jednotlivých fakult Veterinární 
univerzity Brno spolu s vysoce erudovanými pracovníky z veterinárních a dalších pracovišť. 

Organizační a ekonomickou činnost zajišťuje Institut celoživotního vzdělávání (ICV) VETUNI. 

 

Místo konání: Veterinární univerzita Brno (VETUNI), Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno 
(Tramvaj č. 1 a 6 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská, autem směr Královo Pole. Možnost placeného 
parkování v areálu). 

Kurz proběhne prezenčně, v případě zhoršené epidemické situace online přes platformu Zoom. 

 

Termín zahájení: 22.2.2023 (středa) od 14.00-15.30 hodin 

 

Délka trvání: Čtyřsemestrové studium (od února 2023 do prosince 2024) 

Jednotlivé přednášky probíhají ve dvouhodinových blocích (1,5 h reálného času, 7x za semestr) 

 

Cena:  

první dva semestry studia jsou bezplatné (hrazeno z projektu), III. a IV. semestr - účastnický 
poplatek 500 Kč/semestr uhradím v hotovosti na místě v den zahájení III. a IV. semestru programu. 

 

 

 

https://www.vfu.cz/export/sites/default/univ_prac/icv/odborne_kurzy/mapa_areal__VFUBrno.doc
https://www.vfu.cz/export/sites/default/univ_prac/icv/odborne_kurzy/mapa_areal__VFUBrno.doc


Program čtyřsemestrového studia: 
Projevy chování zvířat 
Ovlivňování chování zvířat 
Poruchy chování zvířat 
Pohoda zvířat 
Zajišťování ochrany zvířat 
Dozor nad ochranou zvířat 
Veterinární péče o zvířata 
Pohoda psů a kynologie 
Pohoda koček 
Pohoda králíků 
Pohoda koní a jezdectví 
Pohoda skotu, ovcí a koz 
Pohoda prasat 
Pohoda drůbeže 
Zvířata v zoologických zahradách 
Zvířata v útulcích 
Péče o handicapovaná zvířata a záchranné stanice 
Záchrana zvířat v extrémních situacích 
Péče o drobná zájmová zvířata 
Péče o akvarijní ryby a akvaristika 
Péče o terarijní zvířata a teraristika 
Ochrana ryb a vodních živočichů, rybářství 
Ochrana včel a včelařství 
Ochrana zvěře a myslivost 
Ochrana ohrožených druhů zvířat, přírody a krajiny ČR 
Ochrana ohrožených druhů zvířat při mezinárodním obchodu 
Ochrana zvířat moří a oceánů 
Ochrana zvířat kontinentů 
Ověření znalostí ve II. a IV. semestru 
Z m ě n a  p r o g r a m u  a  f o r m y  v y h r a z e n a !  

 

Přihlášení: Prostřednictvím přihlašovacího formuláře. 

Na konci II. a IV. semestru probíhá ověřování znalostí posluchačů testem. 

 

Přihlášku zašlete nejpozději do 3.2.2023. Do studia budou účastníci zařazeni podle data doručení 
přihlášky. O výsledku zařazení do programu U3V Vás písemně (e-mailem) vyrozumíme do 3.2.2023. 

 

Přijatí posluchači obdrží na první přednášce každého semestru program a podklady. 

Závěr studia: Posluchači po splnění podmínek (uhrazení platby a absolvování alespoň 50 % 
přednášek) získávají „Osvědčení o absolvování studia U3V“ na VETUNI. 

 

 



Organizační zajištění a informace:  

Klára Vahalová, DiS. 

tel.: 541 562 088, 725 998 055 

e-mail: vahalovak@vfu.cz 

Institut celoživotního vzdělávání VETUNI 

(kancelář – budova č. 24 – SIC, dveře č. 265) 

Palackého tř. 1946/1, 612 42  Brno 

 

Mapa areálu VETUNI, Brno 

 

mailto:vahalovak@vfu.cz

	Program čtyřsemestrového studia:
	Mapa areálu VETUNI, Brno

