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HISTORIE
UNIVERZITY
Veterinární a farmaceuti cká univerzita Brno 

byla zřízena 12. prosince 1918 zákonem 

č.  76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé 

státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně. 

Byla první vysokou školou založenou nově 

vzniklou Československou republikou. 

Vznikla v prostorách tehdejších jezdec-

kých kasáren a zemské vychovatelny. Za-

kladatelem a prvním rektorem vysoké školy byl

prof. MUDr. et MVDr. h.c. Eduard Babák. 

Vlastní výuka byla zahájena 17. listopadu 

1919. Z počátku se univerzita vyvíjela jako 

monofakultní vysoká škola zaměřená na ve-

terinární lékařství (zvěrolékařství). V roce 1975 

byly na vysoké škole zřízeny dva obory, a to 

obor všeobecné veterinární lékařství (později 

přejmenovaný na veterinární lékařství) 

a obor veterinární lékařství – hygiena potravin 

(později přejmenovaný na  veterinární hygie-

na a ekologie). V roce 1990 vznikly na vysoké 

škole dvě fakulty -  Fakulta všeobecného ve-

terinárního lékařství (dnešní Fakulta vete-

rinárního lékařství) zaměřená na veterinární 

lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekolo-

gie zaměřená na veterinární hygienu. V roce 

1991 vznikla třetí  fakulta – Fakulta farmaceu-

ti cká, zaměřená na farmacii. Od roku 1994 se 

vysoká škola nazývá Veterinární a farmaceu-

ti cká univerzita Brno.

První rektor Vysoké školy zvěrolékařské, 
prof.  MUDr. et MVDr. h.c. Edward Babák

Prezident T.G. Masaryk s prof. Babákem 
před budovou č. 32 (1924)



Bronzová plasti ka koně Ardo 
v areálu VFU Brno

Pohled do centrálního parku
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UMÍSTĚNÍ A AREÁL
UNIVERZITY
Veterinární a farmaceuti cká univerzita Brno 

je jedinou univerzitou v České republice 

zaměřenou na veterinární lékařství, veterinární 

hygienu a ekologii a jedna ze dvou zaměřených 

na farmacii. Je lokalizována v městě Brně, 

v městské části  Brno - Královo Pole. Univer-

zita je umístěna v jedinečném kampusu, kde 

jsou propojeny budovy s charakterem staveb 

z doby předminulého století  s moderními ob-

jekty. Atmosféru areálu univerzity doplňuje 

centrální park se vzrostlými stromy, v jejichž 

stí nu nachází zázemí studenti  ve volných 

chvílích. V areálu univerzity se nachází také 

skleník, botanická zahrada a některé vzácné 

nebo zajímavé dřeviny, např. platan javorolistý 

nebo majestátný buk lesní, který získal ocenění 

v soutěži o nejpohlednější strom města Brna.   

Centrální park univerzity s budovou rektorátu

Budova rektorátu a děkanátu
 fakult

Buk lesní, 
oceněný strom v areálu
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Rektorský řetěz, talár a žezlo

ORGANIZACE
UNIVERZITY
Veterinární a farmaceuti ckou univerzitu Brno 

řídí rektor. Rektora zastupují tři prorektoři 

– prorektor pro vzdělávání, prorektor pro 

vědu, výzkum a zahraniční vztahy a prorektor 

pro rozvoj a výstavbu VFU Brno, styk s praxí 

a vysokoškolským zemědělským podnikem. 

Hospodářský a správní chod univerzity řídí 

kvestor. Samosprávná činnost je realizována 

na univerzitě prostřednictvím Akademického 

senátu univerzity. Na univerzitě působí Správní 

rada VFU Brno. Problemati ka vzdělávací 

a vědecké činnosti  je projednávána ve Vědecké 

radě univerzity. 

 Univerzita se člení na rektorát, za-

hrnující další pracoviště, a tři fakulty – Fakultu 

veterinárního lékařství, Fakultu veterinární hy-

gieny a ekologie a Farmaceuti ckou fakultu. 

Představitelé univerzity 
a fakult při promocích v aule
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FAKULTA VETERINÁRNÍHO
LÉKAŘSTVÍ
Fakulta veterinárního lékařství uskutečňuje 

univerzitní vzdělávání, výzkum i odbornou 

činnost  zaměřenou zejména na klinickou ve-

terinární medicínu. Fakulta se organizačně 

člení na děkanát, sekce s jednotlivými klinikami 

a ústavy a účelové zařízení fakulty. Organizační 

struktura je následující.

Děkanát fakulty

Sekce morfologie a fyziologie 

Ústav anatomie, histologie a embryologie 

Ústav fyziologie 

Ústav farmakologie a farmacie

Sekce patobiologie 

Ústav patologické morfologie a parazitologie

Ústav geneti ky 

Ústav infekčních chorob a mikrobiologie

Sekce chorob malých zvířat 

Klinika chorob psů a koček 

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců 

Klinická laboratoř pro malá zvířata

Sekce chorob velkých zvířat 

Klinika chorob koní 

Klinika chorob přežvýkavců a prasat

Klinická laboratoř pro velká zvířataVýuka anatomie 

Pavilon klinik malých zvířat



Studentka při přípravě koně 
na rentgenové vyšetření

10

Laboratorní činnost na Klinice 
chorob přežvýkavců a prasat
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 Na Fakultě veterinárního lékařství 

probíhá výuka v rámci magisterského studijního 

programu Veterinární lékařství vyučovaného 

v českém i anglickém jazyce. Forma studia je 

prezenční. Standardní doba studia je 6 let. 

 

 Studium zahrnuje předměty skupiny 

základních oborů, zejména biologii a chemii, 

skupiny oborů chovu zvířat, zejména výživy 

zvířat, zootechniky, zoohygieny, ochrany zvířat 

a welfare, skupiny preklinických oborů, zejmé-

na anatomii, histologii a embryologii, fyziologii, 

patologickou anatomii, patologickou fyziologii, 

mikrobiologii, imunologii, parazitologii, gene-

ti ku, farmakologii, toxikologii a epizootologii, 

skupinu klinických oborů, zejména choroby  

psů, koček, koní, skotu a malých přežvýkavců, 

prasat, drůbeže, ryb, včel a exoti ckých zvířat, 

infekčních chorob, a soudní a veřejnou vete-

rinární medicínu, dále pak skupinu  předmětů 

hygieny potravin a předmětů profesního 

vzdělávání. Studium zahrnuje celé spektrum 

veterinární medicíny, je však výrazně ori-

entováno na diagnosti ku, terapii a preven-

ci chorob různých druhů zvířat. Studium je 

zakončováno státní rigorózní zkouškou, která 

se  skládá z dílčích zkoušek z několika klinických 

předmětů podle volby studenta a případně od-

borné práce a dále dílčí zkoušky z nákaz zvířat 

a legislati vy a dílčí zkoušky z  hygieny potravin.  

Absolventům se uděluje ti tul „doktor vete-

rinární medicíny“ (ve zkratce „MVDr.“ uváděné 

před jménem). 

Příprava na operaci pacienta 
na Klinice chorob koní

Veterinární činnost na Klinice 
chorob psů a koček
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Absolventi  Fakulty veterinárního lékařství 

tradičně nachází uplatnění zejména v sou-

kromé veterinární praxi. V České republice 

je soukromá veterinární praxe podnikáním 

vykonávaným podle zvláštních předpisů, 

a tí m počet míst v praxi není limitován 

zaměstnatelností  v podnicích nebo státní 

správě, ale poptávkou občanů a podniků po 

veterinární diagnosti cké, léčebné a preventi vní 

činnosti , která zejména v malé veterinární praxi 

(nemoci psů, koček a dalších malých zvířat) je 

vysoká.

 Na Fakultě veterinárního lékařství je 

realizován také doktorský studijní program ve 

14 vybraných oborech veterinárního lékařství 

v českém jazyce a 5 oborů v angličti ně. 

Přijímací zkoušky se skládají formou pohovo-

ru s uchazečem, v němž se ověřují především 

předpoklady pro vědeckou práci.  Standardní 

doba studia je 4 roky. Studium je zakončováno 

státní doktorskou zkouškou a obhajobou 

disertační práce. Absolventům se uděluje 

akademický ti tul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ 

uváděné za jménem).

 Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje 

v rámci studijního programu Univerzity třetí ho 

věku v oblasti : Člověk a zvíře, standardní 

doba vzdělávacího kurzu je 2 roky. Celoživotní 

vzdělávání se uskutečňuje dále také jako podíl 

na vzdělávacích kurzech zejména pro prakti cké 

veterinární lékaře.    

Výuka studentů chirurgie

Výuka na Klinice chorob ptáků, 
plazů a drobných savců
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FAKULTA VETERINÁRNÍ
HYGIENY A EKOLOGIE
Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

uskutečňuje univerzitní vzdělávání, výzkum 

i odbornou činnost zaměřenou zejména na 

veterinární hygienu a bezpečnost a kvalitu 

potravin. Fakulta se organizačně člení na 

děkanát, sekce s jednotlivými ústavy a účelové 

zařízení fakulty. Organizační struktura je 

následující.

Děkanát

Sekce základních oborů

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat 

Ústav biochemie, chemie a biofyziky 

Sekce živočišné a rostlinné produkce 

Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny 

Ústav vegetabilních potravin a rostlinné 

produkce 

Sekce hygieny a technologie potravin 

Ústav hygieny a technologie mléka 

Ústav hygieny a technologie masa 

Sekce veterinární ochrany veřejného zdraví 

Ústav veterinární ekologie a ochrany 

životního prostředí 

Ústav veřejného veterinárního lékařství 

a toxikologie 

Účelovým zařízením fakulty je porážka 

jatečných zvířat.

Pavilon hygieny (Pavilon prof. Lenfelda)

Výuka studentů v masné dílně
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Biochemická cvičení

Výuka chorob včel
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Fakulta veterinární hygieny a ekologie 

umožňuje studium bakalářské, navazující ma-

gisterské, magisterské, doktorské i celoživotní 

vzdělávání.

 Bakalářské studium se uskutečňuje 

v rámci bakalářského studijního programu 

v obo ru Bezpečnost a kvalita potravin v českém 

i anglickém jazyce a v oboru Ochrana zvířat 

a welfare. Standardní doba studia je 3 roky. 

Studium je zakončováno státní závěrečnou 

zkouškou a absolventům se uděluje ti tul 

„bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jmé-

nem). Forma studia je prezenční a kombino-

vaná.

 Navazující magisterské studium se 

uskutečňuje v rámci navazujícího magister-

ského studijního programu v oboru Bezpečnost 

a kvalita potravin v českém a anglickém jazyce 

a v oboru Ochrana zvířat a welfare. Standardní 

doba studia je 2 roky, které navazuje na tříleté 

bakalářské studium. Forma studia je prezenční. 

Studium je zaměřeno na hygienu a technologii 

potravin, laboratorní analýzu potravin, právní 

předpisy a dozor v oblasti  potravin živočišného 

i rostlinného původu, zejména masa a masných 

výrobků, mléka a mléčných výrobků, drůbeže, 

vajec, tuků, ryb, mrazírenských výrobků, medu 

a dalších potravin. Studium v oboru Ochrana 

zvířat a welfare zahrnuje podmínky chovu, po-

hody, dobrého zdraví a ochrany zvířat. Stu dium 

je zakončováno státní závěrečnou zkouškou 

a diplomovou prací a absolventům se uděluje 

ti tul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné 

před jménem). Uplatnění absolventi  nachází 

v orgánech kontroly potravin, v potravinářských 

podnicích, v laboratořích kontroly potravin i ve 

státní správě, respekti ve v orgánech ochrany 

zvířat a dalších insti tucích kontrolujících po-

hodu zvířat. 

 Magisterské studium se uskutečňuje 

v oboru Veterinární hygiena a ekologie 

v českém i anglickém jazyce. Standardní doba 

studia je 6 let. Forma studia je prezenční. 

Hydrobiologické cvičení
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Studium zahrnuje celé spektrum veterinární 

medicíny, je však výrazně orientováno na ve-

terinární medicínu potravinových zvířat, ze-

jména skotu, prasat a drůbeže, na produkci 

potravin živočišného původu, hygienickou 

a zdravotní nezávadnost potravin a na dozor 

nad nezávadností  těchto potravin. Studium je 

zakončováno státní rigorózní zkouškou, která 

se skládá z dílčí zkoušky z hygieny a technolo-

gie masa, z hygieny a technologie mléka, z ve-

terinární ochrany veřejného zdraví, z nákaz 

zvířat a legislati vy a z klinické zkoušky  chorob 

přežvýkavců a prasat. Absolventům se uděluje 

ti tul „doktor veterinární medicíny“ (ve zkratce 

„MVDr.“ uváděné před jménem). Uplatnění ab-

solventi  nachází v orgánech státní veterinární 

správy při veterinárním dozoru a kontrole 

potravin živočišného původu, v diagnosti c kých 

laboratořích a také v potravinářských pod-

nicích. 

 Doktorské studium se uskutečňuje 

v rámci doktorského studijního programu Ve-

terinární hygiena a ekologie v sedmi oborech 

v jazyce českém a sedmi oborech v jazyce an-

glickém. Přijímací zkoušky se skládají formou 

pohovoru s uchazečem, v němž se ověřují 

především předpoklady pro vědeckou práci.  

Standardní doba studia je 4 roky. Studium 

je zakončováno státní doktorskou zkouškou 

a obhajobou disertační práce. Absolventům se 

uděluje akademický ti tul „doktor“ (ve zkratce 

„Ph.D.“ uváděné za jménem). 

 Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje 

v rámci studijního programu Univerzity třetí ho 

věku v oblasti : Člověk a zdravé potraviny, 

standardní doba vzdělávacího kurzu je 2 roky. 

Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje dále také 

v rámci studijních programů orientovaných na 

výkon povolání nebo zájmově.

Výuka v mlékařské technologické dílně
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FARMACEUTICKÁ 
FAKULTA
Farmaceuti cká fakulta uskutečňuje univer-

zitní vzdělávání, výzkum i odbornou činnost 

zaměřenou na oblast farmacie. Fakulta se 

organizačně člení na děkanát, ústavy a účelová 

zařízení fakulty.

Děkanát

Ústav přírodních léčiv

Ústav chemických léčiv

Ústav technologie léků

Ústav humánní farmakologie a toxikologie

Ústav aplikované farmacie 

Na fakultě jsou zřízena následující účelová 

zařízení:

Fakultní lékárna

Knihovna dr. Proti vy

 Farmaceuti cká fakulta umožňuje 

studium magisterské, doktorské a podílí se na 

celoživotním vzdělávání.

 Magisterské studium se uskutečňuje 

v rámci magisterského studijního programu 

v oboru Farmacie v českém i anglickém jazyce. 

Standardní doba studia je 5 let. Forma studia je 

prezenční. Studium zahrnuje předměty skupiny 

základních oborů, zejména zaměřených na bi-

ologii a chemii, dále předměty skupiny oborů 

zaměřených na zdraví člověka a dále předměty 

farmaceuti cky orientované, a to skupiny oborů 

přírodních léčiv, chemických léčiv, technolo-

gie léků, farmakologie a toxikologie a apliko-

vané farmacie. Během studia student získá 

znalosti  o léčivech, léčivých přípravcích, jejich 

technologickém zpracování a o účincích léčiv 

v organismu. Výuka probíhá na přednáškách, 

Pavilon farmacie II
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Skleník Farmaceuti cké fakulty 

Studentky při prakti cké výuce
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prakti ckých cvičeních, seminářích a řízené 

praxi. Na závěr studia studenti  absolvují 

několikaměsíční praxi v lékárnách. Studium je 

zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž 

součástí  je obhajoba diplomové práce.  Absol-

venti  získávají po úspěšném ukončení studia 

ti tul magistr (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před 

jménem). Absolventi  Farmaceuti cké fakulty 

tradičně nacházejí největší uplatnění  v léká-

renské praxi, ale také ve farmaceuti ckém vý-

zkumu, výrobě i distribuci léčiv. Současný 

absolvent je schopen samostatné činnosti  

v lékárně, může se podílet na léčebném pro-

cesu a ve spolupráci s lékařem vybrat opti mál-

ní způsob farmakologické léčby. Po úspěšném 

ukončení magisterského studia může absol-

vent na základě obhajoby rigorózní práce 

a složení státní rigorózní zkoušky získat ti tul 

doktor farmacie (ve zkratce „PharmDr.“ 

uváděný před jménem).

 

 Doktorské studium se uskutečňuje 

v rámci doktorského studijního programu Far-

macie ve čtyřech oborech v jazyce českém. 

Přijímací zkoušky se skládají formou pohovoru 

s uchazečem, v němž se ověřují především jeho 

předpoklady pro vědeckou práci.  Stan dardní 

doba studia je u oboru Farmaceuti cká che-

mie 4 roky, u ostatních oborů 3 roky. Stu dium 

je zakončováno státní doktorskou zkouškou 

a obhajobou disertační práce. Absolventům se 

uděluje akademický ti tul „doktor“ (ve zkratce 

„Ph.D.“ uváděný za jménem).

 Celoživotní vzdělávání se uskutečňuje 

v rámci Univerzity třetí ho věku v oboru Zdraví 

a léky, standardní doba vzdělávacího kurzu je 

2 roky. 

Studenti  anglického studijního programu



2020

STUDIUM 
NA UNIVERZITĚ
Uchazeči o studium v bakalářském, navazujícím 

magisterském a magisterském studijním pro-

gramu si podávají přihlášky na univerzitu do 

konce února, přijímací zkoušky se konají zpra-

vidla v měsíci červnu, a to z biologie a chemie, 

pro farmacii navíc ještě z fyziky. Slavnostně 

jsou noví uchazeči přijímáni do akademické 

obce při imatrikulaci, při níž skládají slib stu-

denta univerzity.

 Výuka na univerzitě je organizována 

na principu kreditního systém (ECTS - Euro-

pean Credit Transfer System). Uskutečňuje 

se formou přednášek, seminářů, prak-

ti ckých cvičení, laboratorních cvičení, for-

mou výuky na klinikách, v masné, rybí 

a mlékařské dílně, fakultní lékárně, ve spe-

cializovaných laboratořích, dále formou prak-

ti cké výuky na školním zemědělském statku, 

v podnicích a v praxi, formou stáží na ústavech 

a klinikách univerzity a formou stáží u vete-

rinárních lékařů, u veterinárních organizací, 

v lékárnách a dalších insti tucích, umožňujících 

získání prakti cké dovednosti  studentů ve stu-

dovaných oborech. Důraz je kladen na prak-

ti ckou výuku vedoucí k získání profesních 

dovedností  studentů využitelných k provozo-

vání profese od prvého dne po absolvování 

studijního programu. K výuce jsou využívány 

tradiční výukové postupy, výuka je podporová-

na multi mediálními prostředky zejména při 

přednáškách a seminární výuce, při prakti cké 

výuce jsou však zachovávány potřebné tradiční 

přístupy konkrétní práce v laboratořích, práce 

s biologickým materiálem, práce se zvířaty, 

práce v pitevnách, práce v ordinacích a vete-

rinární činnost ve veterinární praxi a lékáren-

ská činnost v lékárnách.

Studenti  anglického studijního programu 
při imatrikulaci
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 Studium je slavnostně zakončeno pro-

mocí absolventů. Tradiční akademický obřad 

slavnostních promocí se koná v aule univer-

zity za přítomnosti  akademických funkcionářů 

univerzity i fakult a rodinných příslušníků. Ab-

solventi  při promoci skládají slavnostní slib 

a je jim předán diplom o získaném vzdělání 

a akademickém ti tulu a dvojjazyčný dodatek 

k diplomu osvědčující průběh studia podporu-

jící uplatnění absolventů v zahraničí, Diploma 

Supplement.  

STIPENDIJNÍ PROGRAM 
NA UNIVERZITĚ
Na univerzitě je rozvíjen program péče o stu-

denty. Součástí  těchto akti vit je sti pendijní 

program. Zahrnuje sti pendia prospěchová, za 

vynikající vědecké, výzkumné, vývojové a nebo 

další tvůrčí výsledky, ubytovací a sociální sti -

pendia,  zvláštní sti pendia, např. za mimořádné 

výsledky při sportovní reprezentaci nebo sti -

pendia na podporu studentských mobilit. 

Studentům doktorských studijních programů 

jsou vyplácena doktorská sti pendia.

Posluchači Fakulty veterinárního lékařství 

Cvičení z veterinární 
parazitologie

Studentka při praxi v rámci 
výměnného pobytu 
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Univerzita ve spolupráci s Vysokoškolským 
sportovním klubem pořádá různé 

turisti cké výjezdy

V rámci výuky studenti  
absolvují lyžařský 

či snowboardový kurz 
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UBYTOVÁNÍ 
STUDENTŮ
Součástí  péče o studenty je také zajištění 

ubytování studentům ze vzdálenějších míst 

bydliště na kolejích. Univerzita má vlastní Kau-

nicovy studentské koleje, které se nacházejí 

nedaleko areálu univerzity v architektonicky 

i historicky zajímavém prostředí. Současně 

univerzita využívá ubytovací kapacity dalších 

vysokých škol v Brně. 

SPORTOVNÍ ČINNOST 
NA UNIVERZITĚ
Sportovní akti vity studentů jsou organizovány 

Ústavem tělesné výchovy a sportu. Univerzita 

disponuje unikátní sportovní halou s neob-

vykle velkou parketovou plochou, a dalšími 

sportovišti  v areálu univerzity. Je organizováno 

množství sportovních akcí, turnajů, soutěží 

a turisti ckých akti vit, v nichž své sportovní 

vyžití  nacházejí studenti , učitelé i zaměstnanci 

vysoké školy i další zájemci o sport. Studenti  

univerzity tradičně dosahují významných spor-

tovních výkonů oceňovaných při různých spor-

tovních střetnutí ch.

Budova Kaunicových 
studentských kolejí

Tradiční akcí studentů je putování jarní přírodou
 v rámci Bohatýrské trilogie
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CELOŽIVOTNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ
Významnou součástí  univerzitní činnosti  je 

celoživotní vzdělávání. Toto studium na Vete-

rinární a farmaceuti cké univerzitě Brno za-

hrnuje profesní vzdělávání k získání atestace 

I. stupně a atestace II. stupně pro úřední 

veterinární lékaře, dále vzdělávání k získání 

způsobilosti  podle některých zákonů, zejména 

k provádění auditů potravinářských podniků, 

k provádění dozoru nad ochranou zvířat, 

k provádění pokusů na zvířatech, k získání 

oprávnění k přepravě zvířat a další. Celoživotní 

vzdělávání zahrnuje dále odborné kurzy 

a semináře pro zájemce z profese i veřejnost. 

Zvláštní formou celoživotního vzdělávání je 

výuka v rámci tzv. Univerzity třetí ho věku, která 

je určena především seniorům a uskutečňuje 

se v tématech Člověk a zvíře, Člověk a zdravé 

potraviny, Zdraví a léky a Farmacie a ve-

terinární medicína v ČR a EU. O celoživotní 

vzdělávání na univerzitě je velký zájem a stu-

dium je zakončeno zpravidla osvědčením o ab-

solvování tohoto vzdělávání. 

Posluchačky Univerzity třetí ho věku

Z odborného kurzu odchytu zvířat
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ZAHRANIČNÍ POBYTY 
STUDENTŮ A UČITELŮ 
A MEZINÁRODNÍ AKTIVITY 
UNIVERZITY
Univerzita je otevřena získávání mezinárod-

ních zkušeností , podporuje výměnné poby-

ty studentů i učitelů v rámci mezinárodních 

projektů Erasmus, Life Long Learning, nebo 

na základě dvoustranných smluv, případně 

formou freemovers. Studenti  i učitelé univer-

zity absolvují krátkodobé i dlouhodobé po-

byty na univerzitních pracoviští ch v Evropě 

a nově i ve Spojených státech amerických. 

Program mobilit podporuje akti vní členství 

univerzity v rozhodujících organizacích 

Evropy, které ovlivňují veterinární a farma-

ceuti cké vzdělávání v Evropě, a to zejména 

Evropské asociaci univerzit (EUA), v Evrop-

ské síti  univerzit pro celoživotní vzdělávání 

(EUCEN), v Evropské asociaci veterinárních 

fakult a univerzit (EAEVE), ve Středoevropské 

asociaci veterinárních fakult Vetnest 

(VETNEST), ve Federaci veterinárních lékařů 

Evropy (FVE), v Unii veterinárních hygieniků

 Evropy (UEVH) a v Evropské asociaci farmaceu-

ti ckých fakult (EAFP). Mobilitu podporuje také 

množství dvoustranných smluv se zahraničními 

pracovišti  o vzájemné spolupráci a řada dalších 

cílených smluv. 

VĚDECKÁ A VÝZKUMNÁ 
ČINNOST
Vědecká, výzkumná a tvůrčí činnost na 

univerzitě je významnou součástí  univer-

zity. Tato činnost se uskutečňuje na fakul-

tách univerzity. Prostředky na tuto činnost 

jsou získávány zpravidla z externích zdrojů 

v soutěži s jinými uchazeči. Nejvýznamnější 

zdroje fi nančních prostředků jsou prostředky 

vý zkumných záměrů, národního programu vý-

zkumu, granty grantových agentur, prostředky 

insti tucionálního a specifi ckého výzkumu, 

smluvního výzkumu s podniky a případně 

dalšími zadavateli a podíly na řešení me-

zinárodních projektů.

Studenti  doktorského studijního programu na 
výměnném programu v USA
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 Univerzita je zapojena do význam-

ného výzkumného projektu centra excelence 

CEITEC, současně jsou pracoviště úspěšná 

v získávání fi nančních prostředků EU v projek-

tech programů OP VK a OP VaVpI.  

PUBLIKAČNÍ 
ČINNOST
Výsledky vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti  

fakulty realizují zejména formou publikací, 

které jsou evidovány a následně prezen-

továny v ročním přehledu Seznam publikací 

(List of Publicati ons). Mezi nejkvalitnější patří 

publikace zveřejněné v časopisech s impakt 

faktorem zahrnutých do světových databází 

vědeckých literárních zdrojů. V posledním ob-

dobí univerzita publikovala ročně přes 200 im-

paktovaných vědeckých publikací ve vědeckých 

časopisech. Bohatá je účast akademických 

pracovníků při výměně vědeckých zkušeností  

také na konferencích. 

 Univerzita vydává také svůj vědecký 

časopis Acta veterinaria Brno. Jedná se o im-

paktovaný časopis zaměřený na veterinární 

medicínu a jeho tradice sahá až do roku 1922. 

ZÁJMOVÁ ČINNOST 
NA UNIVERZITĚ
V areálu univerzity našel své zázemí také kyno-

logický klub, v němž uskutečňuje své kynolo-

gické zájmy řada studentů, a zároveň zde 

působí  Myslivecký spolek VFU Brno. 

Kynologický klub se každoročně 
prezentuje  na Majálesu

Vědecko-výzkumná činnost je důležitou součástí  
akti vit univerzity
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KONFERENCE 
A LETNÍ ŠKOLY 
Univerzita pořádá vědecká a odborná setkání, 

a to jak pro studenty, tak také pro vědecké a od-

borné pracovníky. Řada setkání má mimořádně 

dlouhou tradici. Jimi jsou např. Lenfeldovy 

a Höklovy dny - konference o hygieně a tech-

nologii potravin (od roku 1967), konference 

Ochrana zvířat a welfare (od roku 1994), Ká-

brtovy dieteti cké dny (od roku 1995), Lukešův 

den (od roku 1995). Novou tradicí se staly letní 

školy – na Fakultě veterinárního lékařství je 

pořádána Letní škola exoti cké medicíny a chi-

rurgie a Letní škola ortopedie malých zvířat. 

Fakulta veterinární hygieny a ekologie organi-

zuje Letní školu hygieny potravin. 

STUDENTSKÉ 
ORGANIZACE
Na univerzitě  vyvíjí činnost studentská organi-

zace IVSA (Internati onal Veterinary Student 

Associati on) a Unie studentů farmacie 

(USF) a na kolejích Kolejní rada. Tyto or-

ganizace pořádají další akti vity, jejichž ob-

sahem jsou společenské, kulturní a zájmové 

činnosti  studentů. IVSA se spolupodílí na 

organizaci veterinárního plesu univerzity 

a vydává občasník Výfuk. USF tradičně organi-

zuje ples farmaceutů, vydává časopis Spiritus 

a zajišťuje promítání fi lmového klubu. Společně 

se studentské organizace podílejí na pořádání 

tradičního Majáles a akce „vítání prváků“. 

Letní škola ortopedie malých zvířat

Tradiční Majáles studentů



28

Kontrola pacienta 
po ortopedické operaci

Veterinární činnost na Klinice chorob 
ptáků, plazů a drobných savců
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VETERINÁRNÍ KLINICKÁ 
ČINNOST 
V odborné činnosti  je univerzita svými klini-

kami centrem v poskytování veterinární péče 

pro klienty u nás a ve specializované péči i pro 

klienty ze zahraničí. Klinická pracoviště posky-

tují veterinární péči 24 hodin denně a zahrnují 

péči ambulantní, hospitalizační i péči na jednot-

ce intenzivní péče. Jedná se zejména o Kliniku 

chorob psů a koček, Kliniku chorob koní, Kliniku 

chorob přežvýkavců a prasat a Kliniku chorob 

ptáků, plazů a exoti ckých zvířat. Na těchto 

klinikách se řeší množství výzkumných projektů 

a kliniky tak plní poslání nejen moderních pro-

vozních veterinárních pracovišť diagnosti ky, 

terapie a prevence chorob hospodářských 

a zájmových zvířat, ale také poslání moderních 

výukových a výzkumných center. 

 Univerzita také disponuje provozem 

pro patologické pitvy, které umožňuje přijímat 

kadavery a provádět pitvy uhynulých zvířat. 

HYGIENICKÁ ČINNOST 
NA UNIVERZITĚ
V areálu univerzity je umístěna také porážka 

jatečných zvířat. Součástí  porážky jsou 

přiváděcí cesty pro zvířata, prostory porážení, 

další provozní prostory, chladící a mrazící 

zařízení a expedice. Slouží nejen pro výuku 

studentů, zejména prohlídky jatečných zvířat, 

ale také k výzkumným a provozním účelům.

Z činnosti  patologické morfologie

Z prohlídky masa
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LÉKÁRENSKÁ ČINNOST 
NA UNIVERZITĚ
V rámci odborné činnosti  univerzita posky-

tuje veřejnosti  také lékárenskou péči. Lékárna 

disponuje prostory pro výdej léků a léčivých 

přípravků klientům a dále místnostmi pro 

přípravu, skladování a výdej léčiv. Lékárna 

je moderně vybavena a slouží i jako výukové 

zařízení pro studenty farmacie. 

ZVLÁŠTNÍ PRACOVIŠTĚ 
NA UNIVERZITĚ
Univerzita disponuje zvláštními pracovišti , 

jejichž činnost podléhá zvláštnímu režimu a jež 

ke své činnosti  potřebují zvláštní povolení, jsou 

pod dohledem zvláštní komise a pod dozorem 

zvláštního úřadu státní správy, a to pracovištěm 

nakládajícím s vysoce rizikovými biologickými 

agens a toxiny, pracovišti  využívajícími ge-

neti cky modifi kované organismy, pracovištěm 

pro práci s radioizotopy, pracovišti  využívajícími 

rentgenové přístroje, pracovišti  s oprávněním 

k nakládání s některými návykovými lát-

kami a pracovišti  s oprávněním nakládat 

s nebezpečnými chemickými látkami. Univer-

zita má také akreditaci jako uživatelské zařízení 

pro provádění pokusů na zvířatech. 

Lékárna v areálu patří mezi účelová zařízení 
pro výuku studentů

Pracoviště pro nakládání s vysoce 
rizikovými biologickými

 agens a toxiny
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STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO
Na univerzitě je vytvořeno centrální Studijní 

a informační středisko, které zajišťuje přístup 

k ti štěným i elektronickým informačním 

zdrojům. Středisko buduje unikátní knihovnu 

zaměřenou na veterinární lékařství, vete-

rinární hygienu a ekologii, bezpečnost a kvalitu 

potravin a farmacii. Spravuje přístup k pro-

fesním světovým literárním databázím nezbyt-

ným pro vzdělávání a výzkum v oborech uni-

verzity. 

CENTRUM INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ
Informační systémy a výpočetní techniku na 

univerzitě spravuje Centrum informačních 

technologií. Univerzita disponuje moderním 

počítačovým zázemím nejen pro zaměstnance, 

ale také pro studenty, včetně wifi  pokrytí  areá-

lu. Univerzita provozuje a spravuje vlastní www 

stránky, studijní agendu, ekonomický systém 

a další systémy a aplikace nutné pro provoz 

univerzity.

ŠKOLNÍ ZEMĚDĚLSKÝ 
PODNIK
Součástí  univerzity je Školní zemědělský pod-

nik. Uskutečňuje svoji činnost na 3 176 ha 

v oblasti  Nového Jičína, na 179 ha v oblas-

ti  Nové Dvory u Brna. Rostlinná výroba je 

zaměřena na pšenici, ječmen, kukuřici, řepku, 

hořčici, mák, hrách, jetel, trávy a víceleté píc-

niny. Živočišná výroba je zaměřena na skot 

a prasata všech kategorií. Součástí  školního pod-

niku je také obora s chovem daňků, bažantnice 

s odchovem bažantů a další pernaté zvěře 

a honitba převážně se srnčí zvěří. Každoročně 

je v podzimních měsících pořádán univerzitní 

hon na pernatou zvěř. Školní zemědělský pod-

nik je významným zázemím pro uskutečňování 

prakti cké výuky studentů v oblasti  veterinární 

péče o hospodářská zvířata. 

Studenti  při výjezdu na prakti ckou stáž na Školním 
zemědělském podniku
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Stavba Studijního 
a informačního centra 

(2011)

Plánovaná výstavba Centra 
diagnosti ky zoonóz (2012)
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STAVEBNÍ MODERNIZACE 
UNIVERZITY
Veterinární a farmaceuti cká univerzita se již 

od druhé poloviny 90. letech výrazně stavebně 

modernizovala. V období let 1996 - 2008 byly 

realizovány stavební akti vity jako výstavba 

Pavilonu klinik velkých zvířat, Pavilonu klinik 

malých zvířat, Pavilonu hygieny, Pavilonu far-

macie I, rekonstrukce Pavilonu anatomie, his-

tologie, embryologie a fyziologie,  Ubytovacího 

a stravovacího centra, Malé jízdárny nebo 

zásadní rekonstrukce univerzitní auly. V po-

sledních letech byla kompletně zrekonstruována 

budova hlavní vrátnice včetně hlavního vjezdu, 

byla dokončena výstavba Pavilonu prof. Dražana 

(Klinika chorob přežvýkavců a prasat) a proběhla 

výstavba záchytného centrálního parkoviště. 

V roce 2010 byla zahájena stavba nového Studi-

jního a informačního střediska. Současně je 

plánována zásadní rekonstrukce Pavilonu pato-

biologie, výstavba nového Pavilonu farmacie II 

a zřízení velké kryté jízdárny pro koně. 

Novostavba Kliniky chorob přežvýkavců a prasat 
(2010)

Klinika chorob velkých zvířat 
(Pavilon prof. Klobouka)
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ZVLÁŠTNOSTI 
UNIVERZITY 
Zvláštností  univerzity je muzeum anatomie, 

muzeum patologické morfologie, Kabinet dějin 

veterinární medicíny a farmacie a profesní 

jedinečný archiv z oblasti  veterinární medicíny, 

který uchovává nenahraditelné dokumenty z celé 

historie univerzity od roku 1918. Na univerzitě 

působí Klub dějin veterinární medicíny a farma-

cie, v němž se schází emeritní profesoři vysoké 

školy a pamětníci z univerzity i oboru. Tento klub 

pořádá celou řadu akcí, které připomínají his-

torické momenty veterinární medicíny a farma-

cie. Univerzita již přes 40 let vydává každoročně 

tzv. zlaté diplomy absolventům po 50 letech od 

promoce, kdy se setkávají bývalí absolventi  po 

půl století  od ukončení studií. Zajímavostí  uni-

verzity je obrazová galerie představitelů vysoké 

školy od jejího založení po současnost, obrazy 

z oboru, sochy a plasti ky, gobelín s profesní té-

mati kou. Univerzita je také tradičním místem 

setkávání absolventů ve významných výročích 

od promoce. 

ČASOPIS UNIVERZITY 
VITA UNIVERSITATIS 
Život univerzity je zaznamenáván v časopise 

Vita universitati s, který přináší informace o dění 

na univerzitě studentům, učitelům i odborné 

veřejnosti . 

POSTAVENÍ 
UNIVERZITY
Veterinární a farmaceuti cká univerzita Brno 

má jedinečné postavení ve vysokoškolském 

vzdělávání, výzkumu, odborné činnosti  i aka-

demických akti vitách. Úroveň, jíž v kvalitě 

vzdělávací činnosti  dosáhla, ji zařadila mezi 

přední veterinární vzdělávací insti tuce s pozi-

ti vní mezinárodní evaluací a uvedením na 

seznamu presti žních evropských veterinárních 

vysokých škol. Veterinární a farmaceuti cká uni-

verzita Brno akti vně plní své poslání univer-

zitní insti tuce jedinečného zaměření na vete-

rinární lékařství, veterinární hygienu a ekologii, 

bezpečnost a kvalitu potravin a farmacii. 

Absolventi  po 50 letech od promoce 
při předávání tzv. Zlatých diplomů
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