
 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Tománková Nikola  

č.j. VFU/2022/_2605 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„1_2022_FVHE_01, tj. Praktická stáž v zoo Ljubljana a odběr vzorků od ZOO 
zvířat a volně žijících hlodavců k detekci parazitů a onemocnění přenášených 
klíšťaty.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 300,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu …………………………



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Krejčí Šimon  
 

č.j. VFU/2022/_2607 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„2_2022_FVHE_02 , tj. Zpracování telemetrických dat v softwarech 
využívajících geografické informační systémy na Univerzitě v Alicante.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
64 956,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Pokorná Andrea  

č.j. VFU/2022/_2608 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„3_2022_FVL_01, Studentský internship na Klinice ptáků, plazů, obojživelníků a 
ryb na Univerzitě Justus-Liebig v Giessenu.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 110,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Furmančíková Petra  

č.j. VFU/2022/_2609 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„4_2022_FVHE_03, tj. Výskyt Helicobacter pullorum v čerstvém drůbežím mase 
a možné metody jeho detekce.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 224,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Oubrechtová Magdaléna  
 

č.j. VFU/2022/_2611 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„5_2022_FVL_02, tj. Zahraniční externship se zaměřením na akutní péči.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
16 400,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Dostál Marek 
 

č.j. VFU/2022/_2613 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„6_2022_FVHE_04, tj. Časoprostorové aktivity hnízdících luňáků červených v 
Rakousku a Švédsku.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
60 045,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Pokorná Veronika  
 

č.j. VFU/2022/_2615 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„7_2022_FVHE_05, tj. Neinvazivní hodnocení stresu u zájmových zvířat na 
veterinární klinice.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
69 324,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); odměna 
garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 669,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Kopečná Eliška  

č.j. VFU/2022/_2616 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„8_2022_FVHE_06, tj. Sedace a anestezie ZOO zvířat: protokoly a nežádoucí 
účinky pro ZOO zvířata.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
54 100,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Kotianová Lucia  
 

č.j. VFU/2022/_2617 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„9_2022_FVHE_07, tj. Výskum etologie a welfare zvierat na špecializovanom 
pracovisku univerzity v Padove.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
68 577,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 1 338,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Pečová Martina  

č.j. VFU/2022/_2618 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„10_2022_FVHE_08, tj. Průkaz přídavku hmyzu do potravin.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
51 707,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Angelova Aneta  
 

č.j. VFU/2022/_2619 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„11_2022_FVL_03, tj. Odborná stáž na oddělení patologie na Vetsuisse Facultät, 
Universität Zürich.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
66 555,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Barancová Zuzana  

č.j. VFU/2022/_2621 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„12_2022_FVHE_09, tj. Stáž na klinice přežvýkavců Univerzity v Bernu se 
zaměřením na velbloudovité.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 107,24 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Burianová Romana  

č.j. VFU/2022/_2622 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„13_2022_FVHE_10, tj. Odborná stáž na Univerzitě Pavla Jozefa Šafárika v 
Košicích a terénní výzkum živočichů na Slovensku se zaměřením na netopýry.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
39 933,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Papoušková Aneta  

č.j. VFU/2022/_2626 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„14_2022_FVL_04, tj. Odborná stáž na Institutu mikrobiologie a epizootologie, 
Berlín.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
49 155,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Rudíková Dana  

č.j. VFU/2022/_2627 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„15_2022_FVL_05, tj. Stáž ve Francii se zaměřením na interní medicínu koní.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
46 734,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Klauda Ondřej  

č.j. VFU/2022/_2628 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„16_2022_FVL_06, tj. Praktická stáž na klinice malých zvířat univerizity Justus-
Liebig-Universität Giessen, Německo.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
46 920,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Těšíková Karolína   
 

č.j. VFU/2022/_2629 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„17_2022_FVHE_11, tj. Vývoj a optimalizace 3D tisku potravin a hodnocení 
vhodných potravinářských matric.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 324,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Čukanová Eliška  

č.j. VFU/2022/_2630 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„18_2022_FVHE_12, tj. Stáž ve výzkumném týmu zabývajících se včelím 
zdravím na Švédské agronomické univerzitě.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
65 495,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Novotná Tereza  

č.j. VFU/2022/_2631 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„19_2022_FVHE_13, tj. Odborná stáž na Univerzitní klinice v Jeně zaměřená na 
analýzu hypoglycinu A v biologickém materiálu.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
50 340,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 

 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Nohejl Tomáš   
 

č.j. VFU/2022/_2632 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„20_2022_FVHE_14, tj. Sekvenování nové generace a pokročilá bioinformatická 
analýza rezistentních izolátů Escherichia coli nesoucích geny pro utilizaci 
fruktooligosacharidů.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 324,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Streďanská Katarína  

č.j. VFU/2022/_2633 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„21_2022_FVHE_15, tj. Analýza plazmidómu komplexných mikrobiálnych 
systémov long-read sekvenovaním technológiou MinION.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 324,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Kopecká Andrea  
 

č.j. VFU/2022/_2634 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„22_2022_FVL_07, tj. Praktická postgraduální stáž na Bell Equine Clinic a Philip 
Leverhulme Equine Hospital ve Velké Británii.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
57 050,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Andrlová Petra  

č.j. VFU/2022/_2637 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„23_2022_FVL_08, tj. Externship na Reprodukční klinice Keros.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 000,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Bednaříková Šárka  

č.j. VFU/2022/_2639 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„24_2022_FVHE_16, tj. Odborná stáž na Ústavu pro výzkum biodiverzity a 
ekosystémů na Bulharské akademii věd.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
52 725,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Zemancová Johana  

č.j. VFU/2022/_2641 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„25_2022_FVHE_17, tj. Odborný pobyt zaměřený na rozšíření znalostí o 
vlastnostech dubových žaludů a jejich využití.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 324,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Zbořilová Henrieta  

č.j. VFU/2022/_2642 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„26_2022_FVL_09, tj. Odborná stáž v Zoo Lublaň.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
64 100,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Kalocsányiová Vendula   
 

č.j. VFU/2022/_2644 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„27_2022_FVHE_18, tj. Praktická zahraniční stáž v ptačí záchranné stanici a 
nemocnici Madárkorház Hortobágy.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
60 536,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Červeňová Sabína  

č.j. VFU/2022/_2645 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„28_2022_FVL_10, tj. Odborná stáž na referenčnej klinike Hamilton Specialist 
pre malé zvieratá vo Veľkej Británií.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
66 078,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Štouračová Sabina  

č.j. VFU/2022/_2646 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„29_2022_FVL_11, tj. Rozvoj vědecko-výzkumného programu a mezinárodní 
spolupráce v rámci tématu DSP ve spolupráci s University of Birmingham.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 300,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Pražáková Dominika  

č.j. VFU/2022/_2647 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„30_2022_FVL_12, tj. Získání praktických zkušeností z interní medicíny koček 
na klinice v Norsku.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 037,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Adam Šimon  

č.j. VFU/2022/_2648 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„31_2022_FVHE_19, tj. Odborná stáž v záchranné stanici pro volně žijící zvířata 
– Belgie.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 318,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Petrová Bibiána  
 

č.j. VFU/2022/_2649 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„32_2022_FVL_13, tj. Praktická stáž se zaměřením na onkologii a 
měkkotkáňovou chirurgii na Fakultě veterinární medicíny Univerzity v Lublani.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
64 850,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Radó Michal  
 

č.j. VFU/2022/_2650 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„33_2022_FVL_14, tj. Praktická stáž na klinike Veterinary Orthopedic Services 
so zameraním na neurochirurgiu a orthopédiu psov a mačiek.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
63 276,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 6 700,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Zisopoulou Aikaterini Maria  
 

č.j. VFU/2022/_2651 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„34_2022_FVL_15, tj. Odborná stáž na francouzské klinice Grosbois se 
zaměřením na chirurgie koní.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
67 000,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 



 
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

 
Palackého tř.1946/1 ● 612 42 Brno ● tel.: +420 541 562 001 ● e-mail: prorektorvvz@vfu.cz ● www.vfu.cz ● IČ 62157124 

 

PRO: VETUNI student – řešitel projektu IMA 2022 

Petríková Michaela  

č.j. VFU/2022/_2652 

 

V Brně dne 12. 4. 2022 

 

Předmět:  ROZHODNUTÍ  

 

V souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 2/2019 ve znění dodatku č. 1 ze 

dne 23. června 2020 „Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů 

prostřednictvím IMA Veterinární univerzita Brno (dále jen VETUNI); příslušná Komise 

IMA rozhodla, že Váš návrh projektu s označením  

 

„35_2022_FVL_16, tj. Odborná stáž vo veterinární ambulancii Buba.“ 
 

byl přijat k řešení pro rok 2022 a bude financován.  

 

Odůvodnění:  
Vzhledem k tomu, že jste splnil/-a podmínky obsažené ve Vyhlášení soutěže o 
podporu na projekty IMA VETUNI 2022“, příslušná Komise IMA vyhodnotila Vámi 
podaný projekt jako vyhovující a na jeho řešení stanovila stipendium ve výši 
64 592,00 Kč (tuto částku uvede řešitel v rámci Žádosti o stipendium); 
odměna garanta Vašeho projektu včetně odvodů činí 2 676,00 Kč. 
 

Jako řešitel příslušného projektu zodpovídáte za řešení po stránce odborné a 
organizační. Hospodaření s přidělenými finančními prostředky se řídí příslušnou 
Směrnicí a Pravidly hospodaření VETUNI. 
 

Toto rozhodnutí bude zasláno na ekonomické oddělení, které zajistí přesun 
finančních prostředků a upřesní označení zakázky pro jejich čerpání.  
 
 
 

prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. 

prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy 

V Brně dne ……………….. převzal/-a podpis řešitele projektu ………………………… 


