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DĚKANKA 

FAKULTY VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE 

VETERINÁRNÍ UNIVERZITY BRNO 

 
vypisuje přijímací řízení ke studiu 

 
v doktorských studijních programech (Ph.D.) 

 
s nástupem od 1. října 2022 

 
AKTUALIZOVANÁ TÉMATA PRO 2. KOLO  

s datem konání přijímacího řízení dne 9. září 2022 
 
 

VETERINÁRNÍ EKOLOGIE A CHOROBY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT 
Tematické okruhy: 
1. Potenciál luňáků v přenosu původců infekcí: překonávání přírodních bariér 

2. Parazitární luptouši rodu Myrsidea (Phthiraptera: Amblycera)  

3. Ektoparaziti špačka obecného (Sturnus vulgaris) a jejich význam v přenosu patogenních 

mikroorganismů 

4. Genomika Escherichia coli s rezistencí ke klinicky významným antibiotikům v  konceptu 

jednoho zdraví 

5. Analýza genomu patogenních kmenů enterobakterií rezistentních k antimikrobiálním 

látkám za použití sekvenování nové generace a bioinformatiky 

6. Kuřecí střevní mikrobiom jako rezervoár genů rezistence k antibiotikům: genomická a 

metagenomická analýza rezistomu a mobilomu 

7. Volně žijící hlodavci – riziko zoonotických onemocnění 

8. Studium vlivu nanočástic kovů na vodní a půdní organismy 

9. Biokompatibilita a vývojová toxicita nanočástic stříbra pro ryby 

10. Zdravotní problematika v chovech včel 

11. Imunitní odpověď netopýrů na infekci s ohledem na roční cyklus 

12. Zdravotní problematika zvěře v záchranných stanicích 

13. Riziko aktuálních polutantů životního prostředí pro ptáky 

14. Dopady nových nákaz v hybridní zóně obojživelníků 

15. Význam hlodavců jako rezervoárů zoonotických nákaz 

16. Srovnání nákaz hadů chovaných v lidské péči a v přírodě 
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17. Virové nákazy obojživelníků v přírodě a zajetí 

18. Nové metody detekce významných patogenů ryb 

19. Buněčné in vitro modely pro studium fyziologie netopýrů 

 

 

CHOV ZVÍŘAT, VÝŽIVA ZVÍŘAT A BIOCHEMIE 
Tematické okruhy: 
1. Vliv rozdílné intenzity růstu kuřat na produkční ukazatele, kvalitu masa a ukazatele 

vnitřního prostředí 
2. Srovnání nutriční hodnoty svaloviny skotu s masnou a kombinovanou užitkovostí při 

pastevním způsobu chovu 
3. Vliv suplementace krmiva rostlinným aditivem na parametry vnitřního prostředí kura 

domácího exponovaného teplotnímu stresu 
 

 

 

VEŘEJNÉ A SOUDNÍ VETERINÁŘSTVÍ A TOXIKOLOGIE 
Tematické okruhy: 
1. Aditiva jako přidružený zdroj toxicity mikroplastů pro sladkovodní zástupce ryb 
2. Farmaka a jejich metabolity – potenciální riziko pro necílové vodní organismy 
3. Komplexní studium účinků metabolitů vybraných pesticidů na ryby 
4. Alternativní metody pro testování toxických účinků pesticidů a jejich degradačních 

produktů 
5. Hodnocení zátěže bisfenolem A u psů 
 
 

HYGIENA A TECHNOLOGIE POTRAVIN 
Tematické okruhy: 
1. Vliv technologií na parametry kvality a zdravotní nezávadnosti sumečka afrického 

2. Využití prediktivní mikrobiologie při hodnocení bezpečnosti potravin 

3. Mikrobiota alternativ masa rostlinného původu z hlediska kvality a bezpečnosti potravin  

4. Shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC) v masných výrobcích k přímé spotřebě 

5. Vliv míry porušení chladírenského řetězce při odběru a transportu úředně odebraných 

vzorků na jejich mikrobiální profil 

6. Vztah protektivních vlastností a fyzikálních parametrů medu  

7. Vliv chemického složení medu na jeho benefitní vlastnosti 

8. Studium zastoupení antimikrobiálních látek v bovinním a nebovinním mléce 

9. Obsah hliníku v potravinách rostlinného původu a jeho migrace z potravinových obalů 

10. Kávový lógr jako vedlejší produkt 

11. Role jílu v potravinářských komoditách 

12. Bioaktivní vlastnosti různých jedlých květů a možnosti jejich použití v potravinářských 

výrobcích 

13. Použití vedlejších produktů při výrobě vína k fortifikaci potravinářských komodit 
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Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu; 
cizinci řádné ukončení studia v magisterském studijním programu nebo odpovídajícím 
vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole prokazují dokladem dle § 48 odst. 
5 zákona. Bližší informace o přijímacím řízení a podmínky přijetí, schválené dne 26. října 2021 
Akademickým senátem FVHE Brno, jsou vyvěšené na úřední desce fakulty a dostupné 
na internetových stránkách FVHE VETUNI. 
 
 
Podání přihlášky je v elektronické formě přes portál IS STAG VETUNI, doplněné ověřeným 
dokladem o úspěšném ukončení magisterského studijního programu, životopisem s údaji 
o magisterském studijním programu, odborné či vědecké a výzkumné činnosti, seznam 
publikační a přednáškové činnosti a další přílohy charakterizující odbornost uchazeče.  
 
Termín pro podání přihlášek je:  
 

do 31. srpna 2022 (pro druhé kolo) 
 
 
K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozvání písemně na základě podání přihlášky a splnění 
podmínek přijetí. Součástí přijímacího řízení je zkouška, kterou zpravidla představuje ústní 
pohovor uchazeče před přijímací komisí se zaměřením na problematiku studijního programu. 
 
 
Informace o programech studia, obsahu a formě přijímacích zkoušek poskytne studijní 
oddělení DSP (p. Šírová – telefon: 541 562 671, e-mail: sirovah@vfu.cz), studijní oddělení DSP 
(doktorský studijní program) - p. Šírová - budova č. 24 (SIC), Děkanát Fakulty veterinární 
hygieny a ekologie VETUNI. 

 
 
 
V Brně dne 26. července  2022 
 

                doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 
                                                                                                                      Děkanka FVHE VETUNI 
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