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téma

12. prosince 2018 tak současná Ve
te rinární a  farmaceutická univerzita 
Brno oslavila 100 let od svého zalo
žení. Rektor VFU Brno prof. MVDr. 
Alois Nečas, Ph.D., MBA sledováním 
historické paralely do současné doby 
zorganizoval návštěvu zástupců VFU 
Brno v Poslanecké sněmovně ČR, tedy 

v orgánu současnosti 2018, který od
povídá orgánu Národního shromáždě
ní v době založení Vysoké školy zvěro
lékařské v roce 1918. Termín návštěvy 
byl stanoven na prosinec, tedy na stej
ný měsíc, ve kterém byl zákon zřizující 
Vysokou školu zvěrolékařskou v roce 
1918 v Národním shromáždění přijat.

Veterinární a farmaceutická 
univerzita Brno 
v Poslanecké sněmovně 
České republiky

Zástupci VFU Brno, reprezento
vaní rektorem VFU Brno, prorek
tory, předsedou senátu univerzi
ty, kvestorem, kancléřkou, děkany 
fakult, zástupcem studentů a  ředi
telem ŠZP, navštívili Poslaneckou 
sněmovnu ČR, historicky stejné mís
to, na kterém byl zákon o  vzniku 
Vysoké školy zvěrolékařské v  Brně 
schválen, kde byli přijati předse
dou Poslanecké sněmovny ČR Mgr. 
Radkem Vondráčkem. V Poslanecké 
sněmovně za přítomnosti jejího 
před sedy uskutečnili slavnostní zase
dání Kolegia rektora VFU Brno zvý
razňující symbolickou paralelu teh
dejšího jednání o  založení Vysoké 
školy zvěrolékařské v  roce 1918 
a současného jednání k 100. výročí 
založení VFU Brno. 

K významným institucím patří ve
dle úspěšné činnosti také symboly zvý
razňující historii, současnost i budou
cí perspektivu instituce. V roce 2018 
VFU Brno v roce 100. výročí svého za
ložení obohatila svoji historii o sym
boliku propojující místo svého vzniku 
a místo svých oslav 100. výročí exis
tence Veterinární a farmaceutické uni
verzity Brno.

Věřme, že toto symbolické propo
jení bude propojením úspěšného roz
voje VFU Brno v druhém století její 
existence. 


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: V. Večerek

 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno byla založena 

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

státní „Vysoké školy zvěrolékařské v Brně“ s vyučovací řečí 

českou. Stalo se tak 12. prosince 1918, 45 dní po založení 

samostatné Československé republiky na schůzi Národního 

shromáždění. 

Jednání Kolegia rektora s předsedou Poslanecké sněmovny ČR
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Dvanáctý prosinec 2018 je dnem, kdy 
univerzita završila prvních sto let své 
existence a započala druhých sto let 
své činnosti. Rektor VFU Brno prof. 
MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
k  připomenutí tohoto významného 
okamžiku v  životě univerzity zor
ganizoval slavnostní setkání v areá
lu univerzity, a to u symbolu repre
zentujícího již desítky let veterinární 
vzdělávání, veterinární vědu a vete
rinární praxi, u  plastiky koně Ardo 
před aulou VFU Brno.

Pozváni byli akademičtí pracovní
ci, studenti, zaměstnanci, úřední ve
terinární lékaři, soukromí veterinár
ní lékaři a další absolventi a příznivci 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity Brno. 

Po úvodním zahájení setkání se slo
va ujal prorektor Veterinární a farma

ceutické univerzity Brno prof. MVDr. 
Vladimír Večerek, CSc., MBA a při
pomněl historické okamžiky založe
ní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně 
v  roce 1918, význam založení vete
rinární alma mater pro tehdejší stát 
a přenesením do současnosti zvýraznil 
současné okamžiky oslav 100 let exis
tence Veterinární a farmaceutické uni
verzity Brno a význam VFU Brno pro 
současný stát a současnou společnost. 

Zástupce Státní veterinární správy 
se zaměřil na vnímání 100 let existence 
VFU Brno z pohledu dnešních úřed
ních veterinárních lékařů, zdůraznil 
spolupráci mezi VFU Brno a úřední
mi veterinárními lékaři a popřál uni
verzitě úspěšný rozvoj v  dalších 100 
letech jejího života.

Zástupce Komory veterinárních 
lékařů České republiky představil své 

vnímání Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno a jejích 100 let exis
tence a  současné činnosti ve vztahu 
k soukromé veterinární praxi.

Slavnostní setkání zakončil prorek
tor Veterinární a farmaceutické uni
verzity Brno prof. MVDr. Vladimír 
Večerek, CSc., MBA poděkováním 
přítomným za společné prožití slav
nostního okamžiku přelomu z  prv
ního století do druhého století života 
Veterinární a farmaceutické univerzity 
Brno, alma mater všech veterinárních 
lékařů, veterinárních hygieniků, ab
solventů bezpečnosti a kvality potra
vin, absolventů ochrany zvířat a wel
fare a také řady farmaceutů.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

Dvanáctý prosinec 2018 
OKAMŽIK PŘELOMU Z PRVNÍHO STOLETÍ  
DO DRUHÉHO STOLETÍ ŽIVOTA VFU BRNO

Na slavnostním setkání k 100. výročí založení univerzity za VFU Brno promluvil prorektor prof. MVDr. Vladimír Večerek, za SVS ČR vedoucí veterinární sekce MVDr. Jan 
Hrzal a za KVL ČZ prezidentka MVDr. Radka Vaňousová, projevy byly po celou dobu provázeny symbolickými vločkami přízně osudu pro dalších 100 let života univerzity
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Významnou součástí Veterinární 
a  farmaceutické univerzity Brno je 
akademická samospráva, která regu
luje vývoj VFU Brno od svého vzniku 
v roce 1990 na základě zákona o vyso
kých školách a určuje tak hlavní smě
ry dalšího rozvoje univerzity pro příští 
období. Je tedy zřejmé, že 100leté vý
ročí založení Veterinární a farmaceu
tické univerzity Brno je významným 
výročím také pro tento samosprávný 
orgán univerzity, a  tak Akademický 
senát VFU Brno přistoupil k  oslavě 
tohoto výročí v rámci prosincové čin
nosti AS VFU Brno 2018.

Slavnostní zasedání Aka de mic
kého senátu VFU Brno bylo svoláno 
na den, kdy uplynulo 100 let od za
ložení VFU Brno, tedy na 12. prosi
nec 2018. 

Předseda AS VFU Brno prof. 
MVDr. František Treml, CSc. na slav
nostním zasedání ve svém projevu při
pomněl založení Vysoké školy zvěrolé
kařské v Brně v roce 1918, její stoletý 
vývoj až do současnosti a shrnul nej
významnější akce VFU, jimiž uni
verzita oslavila 100. výročí své exis
tence. Zdůraznil pozitivní působení 
Akademického senátu VFU Brno na 
univerzitě v  minulosti i  současnosti 
a vyslovil přesvědčení, že také v bu

doucnosti bude AS VFU Brno pozitiv
ním rozvojovým orgánem univerzity. 

V  závěru svého projevu popřál 
VFU Brno a  Akademickému senátu 
VFU Brno dalších úspěšných 100 let 
a  vyslovil přesvědčení, že historické 
okamžiky založení Vysoké školy zvě
rolékařské v Brně v roce 1918, součas
ná úroveň univerzity a oslavy 100 let 
od založení univerzity v letošním roce 
2018 budou pozitivním základem pro 
univerzitu při oslavách jejího založe
ní v roce 2118. 


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

Slavnostní zasedání 
Akademického senátu VFU 
Brno 12. prosince 2018

Zákon č. 76/1918 Sb. z. a n., o zřízení československé 
státní Vysoké školy zvěrolékařské v Brně

Jednání AS VFU Brno v den 100. výročí založení univerzity
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Novela zákona o vysokých školách při
nesla výrazné změny ve fungování vy
sokých škol. Velký důraz je kladen na 
kvalitu jednotlivých činností a její prů
běžné hodnocení. Vysoké školy, které 
jsou schopny garantovat zajištění kva
lity svých činností, mohou Národní 
akreditační úřad požádat o  udělení 
institucionální akreditace. 

V  případě udělení institucionální 
akreditace vysoké škole je velká část 
kompetencí týkajících se schvalová
ní jednotlivých studijních programů 
přenesena z  Národního akreditační
ho úřadu přímo na vysokou školu, kte
rá tak může mnohem pružněji reago
vat na potřeby týkající se schvalování 
nových studijních programů, popří
padě změny ve stávajících studijních 
programech. Udělení institucionální 
akreditace je vnímáno jako prestižní 
záležitost, která deklaruje kvalitu dané 

vysoké školy. Zároveň však vyžaduje 
zvýšenou míru odpovědnosti dané vy
soké školy ve vztahu k zajištění a kon
trole kvality realizovaných činností.

Rektor Veterinární a  farmaceutic
ké univerzity Brno se bezprostřed
ně po nástupu do funkce rozhodl, že 
naše univerzita zahájí proces přípra
vy žádosti o  udělení institucionální 
akreditace. Byla provedena podrob
ná analýza plnění akreditačních stan
dardů v rámci všech studijních progra
mů realizovaných na VFU Brno. Tato 
analýza zahrnovala jak vzdělávací čin
nost, tak i tvůrčí činnosti, odborné čin
nosti, spolupráci s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti VFU Brno. 
Následně byla vypracována řada vnitř
ních norem, které podrobně popisují 
procesy řízení a kontroly kvality v sou
vislosti s realizací jednotlivých činností 
na VFU Brno. Výsledkem této analýzy 

bylo konstatování, že VFU Brno splňu
je požadavky Národního akreditačního 
úřadu pro udělení institucionální akre
ditace a byla zahájena příprava žádosti.

Vlastní žádost o  udělení institu
cionální akreditace obsahuje kromě 
identifikace vysoké školy také výčet 
oblastí vzdělávání, pro které vyso
ká škola žádá o udělení institucionál
ní akreditace, a to včetně typu studij
ních programů. VFU Brno požádala 
o  udělení institucionální akreditace 
pro dvě oblasti vzdělávání, a  to pro 
oblast Veterinární lékařství, veteri
nární hygiena a pro oblast Farmacie. 
V  obou oblastech vzdělávání žádá
me o udělení akreditace pro všechny 
typy studijních programů, tedy baka
lářské, magisterské i doktorské studij
ní programy. Další součástí žádosti je 
Zpráva o vnitřním hodnocení kvali
ty vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvise

Institucionální akreditace 
na VFU Brno

Prorektor doc. MVDr. P. Chloupek, Ph.D. přednáší před VR podklady k Institucionální akreditaci
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jících činností VFU Brno, která pro
šla náročným procesem schvalování 
na jaře letošního roku. Poslední sou
částí žádosti o institucionální akredi
taci je sebehodnotící zpráva, ve kte
ré VFU Brno deklaruje splnění všech 
požadavků obsažených v  akreditač
ních standardech. Tato sebehodnotí
cí zpráva se skládá ze dvou částí. Část 
A se věnuje plnění požadavků v oblas
ti institucionálního prostředí. Dokládá 
schopnost VFU Brno a jejich součás
tí zajistit výkon jednotlivých činnos
tí na požadované úrovni kvality. Část 
B je vypracována samostatně pro kaž
dou oblast vzdělávání a dokládá plně
ní akreditačních standardů ve vztahu 
k jednotlivým oblastem vzdělávání.

Výsledná podoba žádosti o institu
cionální akreditaci byla podrobně dis
kutována s vedením jednotlivých fa
kult a na univerzitní úrovni v Kolegiu 
rektora a v Radě pro vnitřní hodnoce
ní VFU Brno. Záměr předložit žádost 
o institucionální akreditaci byl schvá
len Vědeckou radou VFU Brno. Žádost 
VFU Brno o institucionální akreditaci 
byla odeslána Národnímu akreditač
nímu úřadu dne 24. srpna letošního 
roku. V průběhu hodnocení žádosti ze 
strany Národního akreditačního úřadu 
se můžeme těšit na návštěvu jednotli
vých dílčích komisí pro oblast institu
cionálního prostředí a pro jednotlivé 
oblasti vzdělávání. Výsledné rozhod
nutí Národního akreditačního úřadu 
lze očekávat na začátku příštího roku.

Ze strany vedení univerzity i  jed
notlivých fakult je vyvíjena maxi
mální snaha o úspěšný průběh řízení 
o  udělení institucionální akreditace. 
Doufejme tedy, že řízení proběhne 
úspěšně a VFU Brno se zařadí mezi 
prestižní univerzity, které institucio
nální akreditaci obdržely. 


doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D.
prorektor pro vzdělávání
foto: J. Wolczyková, V. Večerek

Centrum aviární medicíny

Administrativní centrum univerzity – rektorát

informace
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Novela zákona o  vysokých školách 
přinesla povinnost pro vysoké školy 
vytvořit komplexní systém zajišťová
ní a vnitřního hodnocení činností na 
vysoké škole a určila základní princi
py tohoto systému kvality na vysokých 
školách. VFU Brno tak v návaznosti na 
zákon o vysokých školách vypracova
la Systém zajišťování a vnitřního hod
nocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejí
cích činností na VFU Brno. 

Podle zákona o vysokých školách 
má vysoká škola za určité období shr
nout výsledky dosažené při zajišťování 
kvality ve Zprávě o vnitřním hodno
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností. VFU Brno 
tak podle zákona o  vysokých ško

lách v roce 2018 vypracovala Zprávu 
o vnitřním hodnocení kvality vzdělá
vací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin
ností VFU Brno.

Zpráva posuzuje naplňování stan
dardů stanovených zákonem o vyso
kých školách, nařízením vlády o stan
dardech pro akreditace ve vysokém 
školství, požadavků Národního akre
ditačního úřadu, požadavků mezi
národní směrnice o  kvalitě vysoko
školského vzdělávání, mezinárodních 
požadavků na veterinární vzdělávání, 
požadavků na veterinární vzdělávání 
a  farmaceutické vzdělávání obsaže
ných v  národních předpisech České 
republiky a požadavků vyplývajících 
z tradic, zkušeností a záměrů ve vete

rinárním, hygienickém, farmaceutic
kém a dalším vzdělávání stanovených 
Veterinární a farmaceutickou univer
zitou Brno. 

Obsahem Zprávy je tak posouze
ní celého systému zajišťování a vnitř
ního hodnocení kvality činností na 
VFU, posouzení poslání, strategické
ho záměru a aktuálních záměrů VFU, 
posouzení kvality vzdělávací činnos
ti v bakalářských a magisterských stu
dijních programech, posouzení kvality 
vzdělávací činnosti v doktorských stu
dijních programech, posouzení kvali
ty vzdělávací činnosti v celoživotním 
vzdělávání, posouzení kvality tvůrčí 
činnosti, dále spolupráce s praxí a na
plňování společenské odpovědnosti, 

Zpráva o vnitřním 
hodnocení kvality 2018

Kontaktní výuka na zvířatech je dokladem kvality veterinárního vzdělávání
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dále posouzení kvality mezinárodní 
činnosti, posouzení péče o  studenty 
a účastníky celoživotního vzdělávání, 
posouzení kvality pracovníků a kvali
ty habilitačních řízení a řízení ke jme
nování profesorem, posouzení kvality 
na úrovni prostorového, přístrojové
ho vybavení, materiálového zabezpe
čení, informačního zabezpečení (IT, 
knihovna, informační zdroje), admi
nistrativního zabezpečení a  případ
ně dalšího zabezpečení činností VFU, 
posouzení kvality akademického pro

středí a posouzení finančního zabez
pečení, dále posouzení kvality zabez
pečení specifického pro vzdělávání ve 
veterinárním lékařství, veterinární hy
gieně a ve farmacii. Na základě toho
to posouzení zpráva vymezuje opatře
ní pro další zvyšování kvality činností 
na VFU Brno.

Zpráva o vnitřním hodnocení kva
lity vzdělávací, tvůrčí a související čin
nosti tak představuje souhrnné posou
zení úrovně kvality činností na VFU 
Brno. Hodnotí nastavení systému za

jišťování a hodnocení vzdělávací, tvůr
čí a související činnosti na VFU Brno 
ve smyslu pravidel odpovídajících 
pro tento systém, hodnotí plnění po
žadavků a ukazatelů výkonu činností 
na VFU Brno, posuzuje úroveň moni
toringu případného vychýlení úrovně 
plnění požadavků a ukazatelů výkonu 
VFU Brno a navrhuje opatření k ná
pravě případně zjištěných nedostatků.

Výsledky vnitřního hodnocení kva
lity VFU Brno dokládají fungující sys
tém zajišťování a vnitřního hodnoce
ní kvality činnosti na VFU Brno; jeho 
naplňování je na odpovídající úrovni 
ve všech oblastech činnosti VFU Brno 
a představuje 97,7 % plnění všech po
žadavků a  ukazatelů výkonu vyso
kou školou.

Celkově lze konstatovat, že systém 
zajišťování a vnitřního hodnocení kva
lity činností na VFU Brno naplňuje své 
poslání a z úrovně plnění požadavků 
a ukazatelů výkonu VFU Brno vyplý
vá, že zajišťování a hodnocení kvality 
činností na VFU Brno je na požado
vané úrovni.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno, V. Večerek

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality zahrnuje také posouzení výuky na klinikách

Výuka v hygieně potravin je součástí zprávy o vnitřním hodnocení kvality

Spolupráce se Zoo Brno posiluje kvalitu výuky 
chorob zoozvířat 
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Součástí Žádosti o  institucionální 
akreditaci VFU Brno podané Ná rod
nímu akreditačnímu úřadu bylo také 
posouzení systému zajišťování a vnitř
ního hodnocení kvality činností na 

VFU Brno na úrovni Sebehodnotící 
zprávy o  vnitřním hodnocení kvali
ty VFU Brno. 

Národní akreditační úřad stanovil ve 
svých požadavcích oblasti a k nim kon

krétní zaměření, které posouzení systé
mu zajišťování a vnitřního hodnocení 
kvality činností na VFU Brno ve formě 
sebehodnotící zprávy musí obsahovat. 

VFU Brno se tak vyjadřovala k vlast
nímu rozsahu a nastavení systému ve 
smyslu zapracování Systému zajišťování 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou
visejících činností a vnitřního hodno
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností na VFU Brno do 
vnitřních předpisů, a popisovala princi
py fungování, postupy, a procesy systé
mu, včetně přijímání nápravných opat
ření a kontroly jejich naplňování.

Dále předmětem sebehodnotící 
zprávy byl popis organizační struk
tury, řízení, pravomoci a  odpověd
nosti orgánů a vedoucích zaměstnan
ců VFU a nastavení zdrojů pro řízení 
v oblasti kvality.

Sebehodnotící zpráva podle zadání 
dále popsala vlastní jádro celého systé
mu, představující zajišťování a vnitřní 
hodnocení kvality vzdělávací činnosti, 
tvůrčí činnosti, mezinárodní činnos
ti, spolupráce s praxí a společenské od
povědnosti VFU Brno. Sebehodnotící 
zpráva podle zadání popsala také za
jišťování a vnitřní hodnocení kvality 
souvisejících činností (např. prostoro
vé, přístrojové, materiální, informač
ní a administrativní zabezpečení) na 
VFU Brno. 

Součástí každého systému kvality 
je nastavení zpětných vazeb, sebehod
notící zpráva proto popsala komplex 
zpětných vazeb v systému opírající se 
zejména o zpětné vazby na úrovni zajiš
ťování kvality činností (nastavení pra
videl, vlastní činnosti, monitoring čin
ností), na úrovni vnitřního hodnocení 
kvality činností (nastavení pravidel, 
vlastní činnosti, posouzení činností), 
a na úrovni zvláštních systémů hodno
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností, tj. zejména za
měřených na zpětnou vazbu od stu

POSOUZENÍ SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ A VNITŘNÍHO 
HODNOCENÍ KVALITY NA VFU BRNO

Kvalita výuky je podpořena zázemím pro kontaktní výuku na zvířatech

Zázemí operačních sálů pro velká zvířata je zárukou kvalitní veterinární činnosti univerzity
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dentů, zpětnou vazbu od absolventů, 
zpětnou vazbu zaměřenou na výsled
ky dosahované studenty, zpětnou vaz
bu zaměřenou na výsledky dosahované 
akademickými a neakademickými pra
covníky, zpětnou vazbu od pracovníků, 
zpětnou vazbu od odborníků – akade
mických pracovníků, akademické sa
mosprávy, dále zpětnou vazbu od hlav
ních zaměstnavatelů a zpětnou vazbu 
od zahraničních expertů. Součástí se
behodnotící zprávy bylo také vymeze
ní kontrolních mechanismů a proce
sů směřujících k nápravě případných 
nedostatků.

Požadavky na sebehodnotící zprá
vu obsahovaly také popis mechanismu 
zdokonalování vnitřního systému za
jišťování a vnitřního hodnocení kva
lity činností. 

Otevřenost systému kvality je před
stavována zpřístupňováním informací 
týkajících se zajišťování a vnitřního hod
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností, a to na úrovni po
pisu systému i výročních zpráv o činnos
ti univerzity i zprávy o vnitřním hodno
cení kvality VFU Brno. 

Vypracování, nastavení a realizace 
Systému zajišťování a vnitřního hod
nocení kvality činností na VFU Brno 
bylo základní podmínkou pro posou
zení celého systému kvality činností 
na VFU Brno v rámci Sebehodnotící 
zprávy o vnitřním hodnocení kvality 
na VFU Brno. 

Sebehodnotící zpráva byla zase ne
zbytnou podmínkou pro podání žá
dosti o Institucionální akreditaci VFU 
Brno na Národní akreditační úřad. 

Institucionální akreditace a  nebo 
akreditace studijních programů je ne
zbytnou podmínkou pro existenci 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity Brno. 


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno, V. Večerek Kvalitní výuka vyžaduje botanické zázemí – Farmaceutická fakulta

V rámci mobilit se studenti setkávají i se zcela jiným přístupem k péči o zvířata, než je v ČR

Klinické zázemí je podmínkou pro úspěšnou veterinární výuku
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Zákon o vysokých školách určuje vy
sokým školám realizovat systém za
jišťování a vnitřního hodnocení čin
ností na vysoké škole. Součástí tohoto 
sytému má být také soubor dokumen
tů, které tento systém popisují. Jedním 
z  takových dokumentů je Příručka 
kvality systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení činností, která má shrno
vat podstatné prvky uskutečňované
ho zajišťování a vnitřního hodnocení 
činností na vysoké škole.

VFU Brno vypracovala Příručku 
kvality systému zajišťování a  vnitř
ního hodnocení činností na VFU 
Brno. Obsahem příručky je popis 
zásadních prvků systému kvality na 
VFU Brno, návaznost na zákon o vy
sokých školách, na Nařízení vlády 
o  oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, na Nařízení vlády o  stan
dardech pro akreditace ve vysokém 
školství. Příručka přibližuje zapraco
vání systému zajišťování a vnitřního 
hodnocení činností do Statutu VFU 
Brno, do dokumentu Pravidla zajiš
ťování a vnitřního hodnocení vzdě
lávací, tvůrčí a souvisejících činnos
tí VFU Brno, a  přibližuje nastavení 
standardů kvality činností v Souboru 
požadavků a ukazatelů výkonu VFU 
Brno. Příručka obsahuje dále popis 
činnosti Rady pro vnitřní hodno
cení na VFU Brno, jako zvláštního 
orgánu, který koordinuje zajišťová
ní a  hodnotí kvalitu činností vzdě
lávací, tvůrčí a souvisejících činností 
na VFU. Příručka obsahuje také pře
hled vnitřních předpisů a norem VFU 
Brno, které podporují fungování sys
tému kvality na VFU Brno. Příručka 
zahrnuje také popis součástí Zprávy 
o vnitřním hodnocení kvality vzdělá
vací, tvůrčí a související činnosti VFU 
Brno ve smyslu dokumentu určené
ho k zhodnocení plnění požadavků 
na kvalitu činností VFU Brno vždy 
za určité období. 

Příručka kvality tak v stručné po
době představuje Systém zajišťování 
a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůr
čí a souvisejících činností na VFU Brno 
jako komplexní systém, který v  sobě 
zahrnuje jednotlivé dílčí systémy kva
lity, které jsou propojeny v prováza
ný systém kvality rozšířené o množ
ství dalších oblastí, a  které ve svém 
souhrnu vytváří systém uskutečňující 
hlavní záměr univerzity, a to realizaci 
autonomního systému kvality dávají
cího garanci zajišťování kvality činnos
tí na VFU Brno na požadované úrov
ni a dále vnitřního hodnocení kvality 

činnosti na VFU Brno dávající záruku 
zachycení případných výkyvů v kva
litě činností univerzity a realizace ná
pravných opatření k odstranění nedo
statků tak, aby celková úroveň kvality 
činností na VFU Brno byla udržována 
na požadované úrovni a dále rozvíjena.

Příručka kvality je dokumentem, 
který je stručným náhledem na sys
tém zajišťování a vnitřního hodnoce
ní činností na VFU Brno.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

PŘÍRUČKA KVALITY SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ 
A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ ČINNOSTÍ NA VFU

Příručka kvality popisuje systém kvality na univerzitě podporující zkvalitňování vzdělávací činnosti
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Na Veterinární a  farmaceutické uni
verzitě Brno 10. října 2018 uplynul rok 
od zřízení Rady pro vnitřní hodnocení 
na VFU Brno. Povinnost zřídit Radu 
na vysoké škole uložila novela zákona 
o vysokých školách, a to jako zvlášt
ního orgánu, který bude působit do 
značné míry nezávisle na vysoké ško
le ve smyslu prosazování vyšší úrov
ně zajišťování kvality a realizace hod
nocení kvality činností vysoké školy. 

Rada pro vnitřní hodnocení na 
VFU Brno byla zřízena Statutem VFU 
Brno. Její složení je dáno zákonem 
a Statutem VFU Brno, má 15 členů, 
kdy předsedou je rektor VFU Brno, 
a členem je příslušný prorektor, před
seda AS VFU Brno a povinným čle
nem je také zástupce studentů. 

Rada působí v  oblasti zajišťování 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou
visejících činností a vnitřního hodno
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností vysoké školy, 

Rada pro vnitřní 
hodnocení – rok činnosti

tato oblast je samosprávnou působ
ností vysoké školy. 

Rada pro vnitřní hodnocení na 
VFU Brno za první rok své činnos
ti schválila nastavení systému zajiš
ťování a vnitřního hodnocení kvality 
činností na VFU Brno, a to schvále
ním Pravidel zajišťování a  vnitřního 
hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvi
sejících činností VFU Brno, určením 
standardů kvality činností v Souboru 
požadavků a ukazatelů výkonu VFU 
Brno, vnitřních předpisů a  norem 
VFU Brno, které podporují fungování 
systému kvality na VFU Brno

Rada dále schválila Zprávu o vnitř
ním hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a související činnosti VFU Brno, 
tj. dokument posuzující úroveň zajiš
ťování kvality činností na VFU Brno. 

Rada také posoudila studijní pro
gramy bakalářského, navazujícího 
magisterského, magisterského a dok
torského studia, a dále posoudila ur

čené programy celoživotního vzdělá
vání. Určila u jednotlivých studijních 
programů a  programů celoživotní
ho vzdělávání také trend jejich další
ho rozvoje. 

Rada dále posoudila a  schváli
la Žádost o  institucionální akredita
ci VFU Brno podávanou na Národní 
akreditační úřad.

Je nezbytné konstatovat, že Rada 
pro vnitřní hodnocení VFU Brno za 
rok své činnosti vykonala mimořád
ný rozsah činnosti, jímž nastavila sys
tém zajišťování a vnitřního hodnocení 
kvality činností na VFU Brno, uved
la celý systém k jeho realizaci, zhod
notila úroveň kvality činností na VFU 
Brno a vymezila potřebné směry úpra
vy v činnosti univerzity ve smyslu dal
šího rozvoje kvality na VFU Brno.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

Rada pro vnitřní hodnocení směruje vzdělávání k vyšší kvalitě
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Veterinární a farmaceutická univerzi
ta Brno vytvořila, uvedla do realiza
ce a rozvíjí systém zajišťování a vnitř
ního hodnocení kvality činností na 
univerzitě.

Posláním tohoto systému je pod
porovat kvalitu činností na univerzi
tě a dále ji rozvíjet. Fungování toho
to systému je podmínkou pro získání 
Institucionální akreditace univerzitou, 
a je tak podmínkou pro realizaci stu
dijních programů na univerzitě, a je tak 
tedy také podmínkou pro další úspěš
nou existenci univerzity ve společenství 
českých, ale i evropských vysokých škol. 

Úspěšnost realizace systému zajiš
ťování a  vnitřního hodnocení kvali
ty na VFU Brno vyžaduje součinnost 

všech úrovní činností na univerzitě 
podle pravidel nastavených systémem 
kvality VFU a součinnost při realizaci 
vzdělávací, tvůrčích a dalších činnos
tí v rámci systému kvality univerzity. 

K  podpoře součinnosti na uni
verzitě v realizaci systému kvality na 
VFU Brno svolalo vedení univerzity 
12. prosince 2018 konferenci o kvali
tě vzdělávání, tvůrčí a související čin
nosti na VFU Brno. 

V úvodní části prorektor pro vzdě
lávání doc. MVDr. Petr Chloupek, 
Ph.D. se zaměřil na objasnění podstaty 
institucionální akreditace, její význam 
pro univerzitu a také její zásadní vý
znam pro každého akademického pra
covníka na univerzitě. 

V  další části prorektor pro stra
tegii a  rozvoj prof. MVDr. Vladimír 
Večerek, CSc., MBA se zaměřil na sys
tém zajišťování a vnitřního hodnoce
ní kvality činností, který je nosným 
pilířem ve významnosti pro získání 
institucionální akreditace. Soustředil 
se na principy systému kvality celo
univerzitně, také však na úrovni fa
kult, klinik a ústavů a  také jednotli
vých pracovníků. Zdůraznil potřebu 
součinnosti všech úrovní činností na 
univerzitě k úspěšnému rozvoji systé
mu a tím také k zvyšování kvality na 
univerzitě s dopadem na finanční roz
voj univerzity.

Poté vystoupili děkan doc. MVDr. 
Michal Crha, Ph.D., doc. MVDr. 
Bohuslava Tremlová, Ph.D. a  doc. 
PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, 
Ph.D., MBA, a upřesnili praktické re
alizace systému zajišťování a hodno
cení kvality činností na fakultách, kli
nikách a  ústavech, a  také na úrovni 
jednotlivých pracovníků. Cílem kon
ference v této části bylo přiblížit účast
níkům praktický dopad a použitelnost 
systému kvality v každodenní činnos
ti s reálným dopadem na ohodnocení 
pracovníků ve smyslu jejich přínosu 
k dalšímu rozvoji fakult a univerzity. 

Konference byla zakončena zvýraz
něním součinnosti pracovníků fakult 
a univerzity v procesu Institucionální 
akreditace VFU Brno. 


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

Konference o kvalitě 
vzdělávání, tvůrčí 
a související činnosti na 
VFU Brno

Praktická výuka klinické veterinární medicíny je pozitivem v kvalitě vzdělávací činnosti
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Rektor VFU Brno posílil rozpočty fa
kult VFU Brno o 8,2 mil. Kč. Jednalo 
se o 5 milionů Kč z prostředků na in
stitucionální výzkum a  2,1 mil. Kč 
a dalších 1,1 mil. Kč z prostředků na 
provoz VFU.

Na základě podzimního vyhod
nocení čerpání rozpočtu na institu
cionální výzkum VFU Brno rektor 
uvolnil 5 mil. Kč ušetřených prostřed
ků ze společných aktivit univerzity 
a  tyto prostředky rozdělil fakultám 
VFU Brno. Fakulta Veterinárního lé
kařství tak získala do svého rozpoč
tu dalších 1 689 000 Kč, Fakulta ve
terinární hygieny a  ekologie dalších 
2 270 000 Kč a Farmaceutická fakulta 
dalších 1 041 000 Kč. Tyto prostředky 
představovaly zdroj určený na institu
cionální výzkum, a proto dělení pro
středků mezi fakulty odpovídalo podí
lu jednotlivých fakult, který pro tento 
zdroj prostředků platí na VFU na zá
kladě výpočtu pro poskytování těch
to prostředků z MŠMT.

V  listopadu rektor VFU rozdě
lil mezi fakulty dalších 2 131 000 Kč. 
V  rozpočtu FVL tak přibylo dalších 
874 000 Kč, v  rozpočtu FVHE dal
ších 785 000 Kč a v rozpočtu FaF dal
ších 472 000 Kč. Tyto prostředky byly 
získány z MŠMT a byly určeny na po
užití v  mzdové oblasti fakult. Jejich 
dělení mezi fakulty vychází z podílu 
dělení provozních prostředků pro fa
kulty na VFU Brno z prostředků po
skytnutých MŠMT.

V  prosinci rektor VFU fakultám 
navýšil rozpočet o dalších 1,122 mil. 
Kč. Rozpočet FVL se navýšil o dal
ších 461 000 Kč, rozpočet FVHE 
o dalších 412 000 Kč a rozpočet FaF 
o dalších 249 000 Kč. Tyto prostřed
ky byly získány opět z MŠMT na po
užití v mzdové oblasti fakult. Jejich 

dělení mezi fakulty vychází z podílu 
dělení provozních prostředků mezi 
fakultami. 

Posílení rozpočtu fakult 
VFU Brno o 8,2 mil. Kč



text: Ing. Radko Bébar, kvestor 
foto: archiv VFU Brno

Změna rozpočtu směřuje na fakulty k podpoře vzdělávací činnosti

Navýšení rozpočtu podpoří výuku na fakultách
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VÍTÁNÍ PRVÁKŮ  
NA FVL A FVHE
V pátek 14. září se uskutečnil seznamo
vací víkend pro studenty prvního roč
níku Fakulty veterinárního lékařství. 
Noví kolegové se v pátek sešli pod so
chou Arda a byli studenty doktorského 
studijního programu za podpory členů 
Studentské rady VFU a členů akademic
kého senátu FVL provedeni po klinikách 
malých a velkých zvířat. Poté se již přesu
nuli autobusy do Školního zemědělského 
podniku Nový Jičín, kde vítání prváků 
pokračovalo víkendovým programem. 

Vítání studentů prvních ročníků se 
na FVHE stalo již tradicí. V pátek 14. 

září 2018 v areálu univerzity byli při
vítáni studenti I. ročníku všech ma
gisterských a bakalářských studijních 
programů. Program začal v poledne na 
posluchárně pavilonu prof. Lenfelda 
akční přednáškou současných studen
tů z vyšších ročníků studia, jejímž cí
lem bylo připravit nováčky na slasti 
a strasti studentského života na FVHE. 
Poté se studenti vydali ve skupinkách 
na řízenou exkurzi po vybraných bu
dovách kampusu univerzity s nabíd
kou plnění dílčích záhadných úkolů 
(např. lokalizace strategických míst na 
univerzitě, třídění odpadů, určování 
druhů obilnin, složení makety jateč
ně upraveného prasete...). Následně 
se studenti shromáždili před budovou 

Studijního a informačního centra, kde 
využili možnost opéct si špekáčky, pří
padně rozpéct hermelíny. Vzhledem 
k nepříliš vlídnému, sych ra vému po
časí tohoto pátečního od poledne při
šla vhod otevřená mul tifunkční míst
nost SIC. V  rámci volné zábavy se 
vytvořily hloučky studentů, kteří živě 
diskutovali, a to i se staršími spolužá
ky. Další průběh odpoledne a večera 
již byl zcela v režii samotných studen
tů a zřejmě se při něm seznámili také 
s různými zajímavostmi města Brna. 
Odpoledne studenti prvního ročníku 
magisterského studijního programu 
Veterinární hygiena a ekologie odjeli 
na víkendový seznamovací pobyt na 
ŠZP Nový Jičín. 

Vítání prváků 
Vítání prváků FVL a FVHE na ŠZP

fakulty
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Ohlasy ze strany studentů na pořá
danou akci byly velmi pozitivní. Nesly 
se v duchu zachování pořádání uvítání 
studentů prvních ročníků i v následu
jících letech. Nic z toho by se nemoh
lo uskutečnit bez podpory děkanátu 
obou fakult a  také bez usilovné pří
pravy, včetně zajištění bohatého ob
čerstvení, ze strany pořádajících orga
nizátorů akce, studentů ze Studentské 
rady, za což jim rovněž patří velký dík. 

SEZNAMOVACÍ VÍKEND PRO 
PRVÁKY FVL A FVHE NA ŠKOLNÍM 
ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKU NOVÝ JIČÍN
Seznamovací víkend začal již v pátek 
večer večerním soutěžením v bowlin
gu a program končil v pozdních večer
ních hodinách. 

Sobotní dopoledne začalo vynikají
cí snídaní pod taktovkou zaměstnan
ců našich studijních oddělení, která se 
přehoupla v prezentační příspěvky na 
téma mobilit IMA a základního kalen
dáře pro akce akademického roku, obo
hacené o užitečné informace pro naše 
nové studenty. Dále jsme se vydali na 
návštěvu školního kravína a pokračo
vali v zázemí školního zemědělského 
podniku vydatným obědem. V  brz
kých odpoledních hodinách měli stu
denti možnost dohnat výuku ve for
mě DOS, mezi které patřil mimo jiné 
nácvik dojení, nebo střelba uspávací
mi střelami na terč. Byli jsme oboha
ceni o přednášku Mgr. Chodníčka na 
téma sportovního vyžití na VFU a dále 
jsme měli možnost přivítat pana rek
tora a děkany obou fakult. Ti krátký
mi prezentacemi přispěli k dobré at
mosféře a dobrým slovem motivovali 
studenty. Dále následoval turnaj v pe
tanque o pohár rektora, kterého se ten
to ročník zhostila Fakulta veterinární
ho lékařství. Následoval poté podvečer 
studentských aktivit a her, které orga
nizovaly zejména členky akademické
ho senátu FVL Karolína Michalčáková 
a Eliška Zeldová. K večeru poté pan 

rektor Alois Nečas za přítomnosti všech 
studentů zažehl vatru a zahájil tím ve
černí zábavu s opékáním špekáčků. Pan 
proděkan Chloupek za FVL doplnil at
mosféru hrou na kytaru, čímž zpestřil 
už tak překrásný večer. 

Premiérový seznamovací víkend 
pořádaný studijním oddělením FVL 
a FVHE byl ukončen v neděli odjez
dem ze SŽP zpět na půdu naší alma 
mater. Díky patří studijním odděle
ní obou fakult, za záštitu děkujeme 

Zázemí pro vítaní prváků FVL a FVHE  poskytl ŠZP

Úvod do praktické výuky
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panu rektoru Nečasovi, panu děka
novi Crhovi a paní děkance Tremlové. 
Dále děkujeme panu proděkanovi 
Chloupkovi za organizaci, milou spo
lečnost a výtečný guláš. Nakonec bez 

přispění studentů MSP a DSP by tato 
akce nebyla uskutečnitelná, i těm pa
tří naše díky.


text: MVDr. Vojtěch Gabriel

VÍTÁNÍ PRVÁKŮ NA FAF 
Je to tu. Kostelní zvony odbily poled
ne a studenti prvního ročníku s větší
mi či menšími nesnázemi dorazili do 
budovy „staré fafky“ na Vítání prváků. 
Pro některé celá akce začala již o den 
dříve – poznáváním Brna a  návště
vou Chillárny. Jiní přišli až v sobotu. 
Všichni však na začátku dostali žluté 
náramky s číslem skupiny, byli obda
rováni taštičkami první pomoci se zá
kladními potřebami pro přežití jako je 
propiska či „Prvácká příručka“ a vpuš
těni do posluchárny. Uvnitř jsme se 
dozvěděli informace o různých akcích 
pořádaných v průběhu roku Unií stu
dentů farmacie. Po přednášce pro nás 
měli naši starší spolužáci nachystané 
občerstvení v podobě piva, limči, kafe 
a různých dobrot. 

Po přestávce jsme se přesunu
li ven a  rozdělili do skupin. Čekaly 
nás seznamovací hry, jejichž úče
lem byl zdánlivě snadný úkol zapa
matovat si jména několika spolužá
ků. Někteří (včetně mě) zjistili, že to 
nakonec až tak jednoduché není, ale 
po nějaké době jsme se zdárně dozvě
děli něco o  našich nových spolužá
cích. Hry ve skupinách byly vystřídá
ny hrami hromadnými. Organizátoři 
si pro nás připravili hru, která spočí
vala v seřazení se podle různých kri
térií bez mluvení. Úkol seřadit se od 
nejstaršího po nejmladšího podle ce
lého data narození, když jedni uka
zovali prstovou abecedou S  jako sr
pen a druzí jako september, se ukázal 
býti dosti zapeklitý. Přesto si dovolím 
říct, že jsme jej nakonec zvládli. Po 
první sadě her jsme se znovu občer
stvili a následně se vydali čelit hrám 
novým, tentokrát ve skupinách, ve 
kterých budeme mít cvika a seminá
ře. Nakonec jsme víceméně úspěšně 
prošli i druhým blokem her a zapa
matovali si ten kroužek lidí, kteří nás 
budou provázet celým prvním roční

Vítání prváku na FVHE

Zvládání techniky obvazování
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kem. Po pauze na doplnění sil jsme 
vyrazili šalinou do centra na pub tour. 
Ve dvou z brněnských podniků nás 
přivítali naši starší kolegové, od kte
rých jsme se dozvěděli spoustu uži
tečných věcí a odpovědí na všemožné 
dotazy (o ochutnávce piva, vína a ji
ných nápojů ani nemluvě). Celý den 
byl zakončen (či snad ten druhý za
počat?) další party.

V neděli jsme se nejdřív opět sešli 
v posluchárně, kde nám byly předány 
informace, rady, tipy a triky ohledně 
studia. Po krátké pauze jsme se zno
vu rozčlenili do seminárních sku
pin a odpoledne jsme strávili choze
ním po stanovištích v rámci areálu. 
Na každém stanovišti na nás čeka
lo několik starších spolužáků, kteří 
nám prezentovali jednotlivé předmě
ty v prvním ročníku a předávali nám 
své zkušenosti. Kromě nich na nás če
kaly i úkoly, mj. jsme házeli létajícím 
talířem, museli si zapamatovat latin
ská slovíčka, byli jsme dotazováni 
na věci, které jsme od maturity stihli 
zapomenout, nacvičili jsme si prak
tické dovednosti jako oblékání plášťů 
na čas nebo mumifikace spolužáků 
a tři odvážlivci si vyzkoušeli, jak těžká 
ta organická chemie vlastně je, zvláště 

pak v podání Johna McMurryho a na 
hlavě. Po skončení odpoledního pro
gramu na nás v našem základním tá
boře před posluchárnou čekal guláš 
a  jiné občerstvení. Vítání ukončila 
třetí a poslední party, v Topas Clubu.

Ráda bych tento text ukončila po
děkováním. Po dvou dnech rozhodně 
neznám všechny, proto nemůžu pou
žít takovou tu dokola omílanou na
bubřelou frázi „jménem celého prv
ního ročníku“. Tak tedy alespoň za 
mě (a myslím, že by se přece jenom 

dost lidí přidalo) – děkuji všem, co se 
odhodlali vyměnit poslední dny nád
herného volna (a nejen ty) za nároč
nou organizaci Vítání, všem, kteří bez 
ustání odpovídali na dotazy nezku
šených prváků, všem, co se rozhod
li podělit se o vlastní zkušenosti, rady 
i zážitky a všem, které jsme v průbě
hu Vítání poznali jako ty dobré duše 
se jmenovkami. 


text: Tereza Polanská
foto: archiv VFU Brno

Páteční sightseeing byl zakončen FaF kvízem v Chillárně

Vítání prváků FaF
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Tradicí ve studiu veterinárního lé
kařství a  veterinární hygieny na 
VFU Brno je tzv. veterinární půlení. 
Studenti v  tomto významném stu
dentském konání oslavují absolvo
vání poloviny svého studia veterinár
ní medicíny. Tradičně se tak již koná 
po  skončení třetího ročníku studia, 
zpravidla v  měsíci říjnu nebo listo
padu. Ani v  letošním roce 2018 ve
terinární studenti připomenutí této 
významné studijní mety nevyne
chali a důkladně ji akademické obci 

a i sobě samým připomněli. A tak se 
areál univerzity listopadového rána 
probudil do veterinárního půlení, 
které připomněl všem akademikům 
i  studentům slavnostně nazdobený 
symbol brněnské veterinární univer
zity – kůň Ardo, tentokrát přestrojený 
pravděpodobně za zebru s archetypy 
na lebce, připomínající prehistoric
ké zvíře. A jak bývá zvykem, studen
ti oslavili polovinu svého studia dů
stojně a  po studentsku – večerním 
setkáním ve Flédě. Ke cti organizáto

rům slouží, že na oslavu pozvali ne
jen své kolegy další studenty, ale také 
své učitele. A  tak těmto kolegyním 
a  kolegům studentům musíme po
přát další úspěšné studium zbývající 
části studijního programu a  spous
tu dalších studentských nápadů, zá
žitků a štěstí v jejich již přepůleném 
studentském životě.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

Veterinární půlení 2018
Půlení ve veterinární výuce provází tvůrčí proměna koně Arda
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Divoké. Majestátne. Ohrozené. Keď 
sa povie kráľ zvierat, väčšina z nás si 
predstaví leva. Keď sa však presunie
me na mape do Ázie, východné kultú
ry označujú za kráľa práve tigra. Je to 
pocta, ale stojí to naozaj za to? Čo to 
pre tigre znamená? Práve ich glorifiká
cia vytvára vo svete dopyt a vedie zis
kuchtivých ľudí k tomu, aby túto po
veru využili a požiadavky trhu kruto 
napĺňali. Z očí tigrov sa napríklad vy
rábajú lieky proti kŕčom a v ázijských 
kultúrach sa traduje, že nosenie jeho 
fúzov zaručuje svojim nositeľom od
vahu. A  tak vznikol obchod s  tigra
mi a časťami ich tela, ktorý znížil ich 
počet vo voľnej prírode na menej ako 
4 000 kusov, čo je podľa WWF 25x me
nej ako v roku 1900. 

Rozhodli sme sa upriamiť pozor
nosť na túto situáciu, preto sme pozva
li odborníkov na tigre z celej republiky 
s cieľom podporiť nadáciu Panthera, 
ktorá sa stará o ochranu mačkovitých 
šeliem po celom svete. Naša aula tak 
otvorila brány svojim študentom a ve
terinárom už po 3. krát a začali sme 
vážny rozhovor – ako to s tými tigra
mi vlastne je? 

Do programu sme vložili mozaiku 
odborníkov na rôznorodé oblasti, aby 
študenti získali čo najpestrejší pohľad 
na majestátne tigre. Napriek skutoč
nosti, že väčšina prednášajúcich ab
solvovala VFU, ich kariérna dráha sa 
častokrát vyvíjala netradičným sme
rom. To je pre študentov dôkazom, 
že dvere absolventa VFU sú otvorené 
aj mimo priestorov ambulancií a kli
ník, čo môže byť pre mnohých silnou 
inšpiráciou. 

O  otvorenie senimáru sa posta
ral čerstvý absolvent našej univerzity 
Ondřej Horák. Ondra je skalným nad
šencom a  tigre sú jeho celoživotnou 
vášňou. Predstavil nám ich v  priro
dzených podmienkach, vysvetlil roz
diely medzi jednotlivými poddruhmi 
a farebnými variáciami.

Niektorí prednášajúci neprišli na 
naše semináre prvý raz! Svoje o  tom 
vie Dr. Pyszko, ktorý bol našim hos
ťom už po tretí krát. Jeho špecializácia, 
porovnávacia anatómia, ho predurčuje 
k tomu, aby nám najlepšie priblížil ana
tomické perličky zo sveta tigrov. Úloha 
to nebola ľahká – napriek tomu, aký je 
tiger populárny, nie je o ňom dostup
ných veľa informácii. Doktor využil 
svoj bezhraničný humor, takže poslu
cháči sa po celý čas jeho výkladu dob
re zabávali. 

Ako nás učia na škole, až keď vieme 
ako niečo vyzerať má, môžeme začať 
skúmať to, ako to vyzerať nemá. A tak 
anatómiu vystriedala patológia – pit
va tigra v podaní Dr. Kostku. Nedávno 
sme boli v Česku svedkami nepríjem
nej udalosti keď polícia prišla na nele
gálny obchod z orgánmi tigrov, ktorý 
sa ukrýval pod maskou záujmového 
chovu. Dr. Kostka práve na takomto 
tigrovi vykonával pitvu, prišiel nám 
o tom porozpávať a ukázať unikátne 
zábery nálezov. 

Ďalej ste u  nás mohli stretnúť 
dvor ného veterinára ZOO Brno Dr. 
Mazánka. Vysvetlil, ako sa pristupuje 
k anestézii tigra a ako sa u nich riešia 
najbežnejšie zdravotné ťažkosti. Jeho 
kolegyňa Dr. Tereza Zerhau prišla s no
vinkou – venuje sa aplikovanej zoofar
makognómii. Pod týmto pojmom sa 
ukrýva súbor terapií prípravkami z rast
linných extraktov v podobe olejov, ktoré 
pochádzajú z prirodzeného prostredia 
tigrov. Tigre tieto pachy cielene vyhľa
dávajú a majú na ne pozitívne, upo
kojujúce účinky. Majú skvelé výsledky 
v oblasti znižovania agresie, zvyšovaní 
libida a úspešnosti párenia. Spokojnosť 
tigre prejavujú privieraním očí, zívaním 
a celkovým pokojným, uvoľneným po
stojom. Mnohí z nás netušili, že sa aro
materapia dá využiť aj takto.

Počet tigrov žijúcich v  zajatí je 
v  porovnaní s  ich počtom vo voľ
nej prírode niekoľkonásobne vyšší. 

Chrániť ich v  tejto forme má určite 
zmysel, ale čo všetko sa môže pokaziť, 
keď sa necháme zlákať a nerešpektu
jeme ich postavenie divokých šeliem 
nám porozprával Dr. Kamarád – od
borník na problematiku chovu koč
kovitých šeliem z etickej a legislatív
nej stránky.

Láska k zvieratám, fotografii a ces
tovaniu môže viesť k jedinečnej záľube 
akú má fotograf Vladimír Čech ml. 
Jeho láska a  tvrdá práca ho doviedli 
až na prestížnu výstavu Eye of the ti
ger v Albert Hall v Londýne. Jedna ta
káto fotografia bola súčasťou jeho pre
zentácie. Ďalej nám ukazoval unikátne 
zábery na tigrie šelmy a ku každej svo
jej fotografii prezradil malý príbeh. 

Seminár trval až do večera, tak sa 
účastníci mohli občerstviť chutným 
jedlom a kávou. Výborné jednohub
ky, koláče a cupcakey, káva s vegan
ským mliekom, para oriešky či pistá
cie, to všetko sme ochutnali. 

Na záver prišla chvíľa, kedy sme 
slávnostne ukončili seminár! Na tento 
seminár budeme všetci ešte dlho s ra
dosťou spomínať. 


text: Lucia Valíková
foto: archiv VFU Brno

SEMINÁR, KTORÝ ZACHRÁNI AJ TIGRA

Poutavá přednáška o záchraně tygrů
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Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno byla jednou z prvních univerzit, 
které se začaly věnovat problematice 
ochrany a pohody zvířat. Po roce 1990 
byla problematika ochrany a pohody 
zvířat začleněna do standardní výuky 
studentů veterinárních studijních pro
gramů v rámci předmětu zaměřeného 
na veřejné veterinární lékařství. Velmi 
brzy poté vznikl samostatný předmět 
tradující problematiku ochrany a po
hody zvířata. Rozvoj ve vzdělávání 
v  rámci této problematiky následně 
vedl k  zřízení samostatného studij
ního programu Ochrana zvířat a we
lfare na úrovni jak bakalářského, tak 
také na úrovni magisterského studia. 

Rozvoj univerzitního vzdělávání 
v ochraně a pohodě zvířat byl prová
zen rozšířením tvůrčí činnosti v oblas
ti welfare zvířat a dnes je prezentován 

množstvím publikací jak na úrovni 
publikací ve vědeckých impaktova
ných časopisech, tak také na úrovni 
odborných časopisů i prezentací na za
hraničních i domácích konferencích.

Významnou součástí činnosti v ob
lasti Ochrany a pohody zvířat na uni
verzitě je také spolupráce s  praxí. 
V rámci této činnosti tak vzniklo pro
středí pro výměnu informací zahrnu
jící vědecké poznatky získávané na 
univerzitě a  praktickými zkušenost
mi získávanými v  praxi státních ve
terinárních lékařů při veterinárním 
dozoru nad dodržováním ochrany 
zvířat v chovech, při přepravě i porá
žení. V roce 1994 tak vznikla konfe
rence s názvem Ochrana zvířat a wel
fare, u jejíhož založení stála jak dnešní 
Veterinární a farmaceutická univerzi
ta, tak také státní správa reprezentova

ná Ústřední komisí na ochranu zvířat 
České republiky. 

V letošním roce 2018 od založení 
konference Ochrana zvířata welfare 
uplynulo již 25 let a toto výrazné vý
ročí se stalo podnětem pro širší při
pomenutí tradice konference Ochrana 
zvířat a welfare na VFU Brno. 

První ročník odborné konferen
ce s mezinárodní účastí pod názvem 
„Ochrana zvířat a welfare“ uspořáda
la Fakulta veterinární hygieny a eko
logie Veterinární a farmaceutické uni
verzity Brno ve spolupráci s Ústřední 
komisí pro ochranu zvířat dne 5. říj
na 1994. Konference vznikla z podně
tu tehdejšího pracovníka Státní veteri
nární správy ČR MVDr. Jiřího Douska 
a z pokynu tehdejšího děkana Fakulty 
veterinární hygieny a  ekologie doc. 
MVDr. Vladimíra Večerka, CSc. Jejich 

25 let konference  
Ochrana zvířat a welfare

Symbol ochrany zvířat – panda – 25 let konference Ochrana zvířat a  welfare 
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cílem bylo vytvořit centrum výměny 
poznatků v oblasti ochrany zvířat proti 
týrání a zabezpečování odpovídajících 
podmínek chovu, přepravy a dalšího za
cházení se zvířaty. Rozvoj poznání v ob
lasti fyziologických a etologických po
třeb zvířat přímo přispívá ke zvyšování 
úrovně ochrany zvířat, to však pouze 
v případě, že bude možné aktuální vý
sledky vědeckého výzkumu i jiné nové 
poznatky účinně rozšířit do praxe.

Po kladné odezvě první konferen
ce vznikla tradice každoročního setká
vání českých i zahraničních odborní
ků z řad pracovníků státních orgánů 
ochrany zvířat, veterinární a chovatel
ské praxe, univerzit a dalších vzdělá
vacích institucí, výzkumných ústavů, 
nevládních neziskových organizací 
a dalších zájemců o danou problema
tiku. Organizační spolupráce Fakulty 
veterinární hygieny a  ekologie VFU 
Brno a Ústřední komise pro ochranu 
zvířat na přípravě konference trvala 
až do roku 2009, kdy roli Ústřední ko
mise pro ochranu zvířat převzalo mi
nisterstvo zemědělství. Od roku 1999 
má na organizaci konference význam
ný podíl také Státní veterinární sprá
va ČR. Pro úřední veterinární lékaře 
vykonávající dozor na úseku ochra
ny zvířat je účast na konferenci spolu 
s účastí na odborném semináři, kona
jícím se zpravidla o den dříve, součás
tí celoživotního vzdělávání inspek
torů na úseku péče o pohodu zvířat. 
V letech 1999 a 2000 se na organiza
ci konference podílel také Výzkumný 
ústav živočišné výroby Praha a Česká 
bioklimatologická společnost při ČAV, 
od roku 2015 se pak přidal Odbor ve
terinárního lékařství České akademie 
zemědělských věd. 

V letošním roce se konal již 25. roč
ník konference, na který se sjely téměř 
dvě stovky účastníků. Ve čtvrtek 11. 
října 2018 je v aule Veterinární a far
maceutické univerzity Brno přivítali 
a konferenci zahájili rektor Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno prof. 
MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 
a děkanka Fakulty veterinární hygie
ny a ekologie VFU Brno doc. MVDr. 
Bohuslava Tremlová, Ph.D. Na úvod 
vystoupili také oba zakladatelé konfe
rence: prof. MVDr. Vladimír Večerek, 
CSc., MBA (v  současnosti prorektor 
VFU Brno) a MVDr. Jiří Dousek, Ph.D. 
(dlouholetý pracovník Státní veterinár
ní správy). Aktuální ročník konference 
se navíc konal při příležitosti 100. výro
čí založení Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno, tudíž v úvodních pro
jevech k zahájení konference i následně 
v samostatné prezentaci prof. Večerka 
přednese ném na plenárním jednání 
konfe ren ce bylo toto výročí připome
nuto a  popsán vývoj vysokoškolské

ho veterinárního vzdělávání na našem 
území a v souvislosti s tím také rozvoj 
výuky ochrany a welfare zvířat na obou 
veterinárních fakultách VFU Brno. 

V  dalším příspěvku byla připo
menuta historie pořádání samotné 
konference. V  průběhu 25 ročníků 
konference Ochrana zvířat a welfare 
(1994–2018) bylo prezentováno cel
kem 1 351 příspěvků ve formě referá
tů nebo posterů. Skutečně mezinárod
ní úroveň konference dokladuje každý 
rok účast odborníků nejen z řady států 
Evropy, ale i mimo ni. Za dobu pořá
dání konference k nám přijeli účastní
ci z celkem 33 zemí, v některých letech 
tvořily příspěvky zahraničních autorů 
až polovinu na konferenci prezentova
ných příspěvků.

Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA vítá účastníky 22. ročníku konference v aule VFU Brno

Prof. Dr. Peter Paulsen, Dipl. ECVPH přednášel před zaplněným sálem v roce 2009
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Z  hlediska obsahového zaměření 
prezentovaných příspěvků byla zpra
vidla největší pozornost věnována 
otázkám chovu, přepravy a porážení 
hospodářských zvířat. Zastoupení pří
spěvků zaměřených na ochranu a we
lfare hospodářských zvířat se v  jed
notlivých letech pohybovalo od 27 do 
64 %. Postupně se zvyšoval podíl pří
spěvků věnovaných ochraně a welfare 
zvířat v zájmových chovech (6–42 %), 
zatímco zastoupení příspěvků věnova
ných ochraně a welfare volně žijících 

zvířat v  jednotlivých letech kolísalo 
v rozmezí 3 až 27 %. Nejmenší podíl 
většinou tvořily příspěvky věnované 
ochraně a  welfare pokusných zvířat 
(2–17 %). Ne všechny příspěvky lze 
jednoznačně zařadit, některé mají vět
ší přesah a týkají se více kategorií zví
řat nebo ochrany zvířat obecně. Podíl 
takových příspěvků tvořil v jednotli
vých ročnících 9–31 %.

Pro hodnocení kvality konference 
a jejího přínosu pro účastníky má nej
větší význam hodnota prezentovaných 
příspěvků. Při rozdělení jednotlivých 
příspěvků na informativní, odborné 
a  vědecké (na základě metodického 
postupu při získávání prezentovaných 
závěrů) lze konstatovat, že se postup
ně výrazně zvyšoval důraz na zastou
pení vědeckých příspěvků. Zatímco 
v  prvních letech konference tvořily 
většinu příspěvků příspěvky odbor
né a informativní, podíl příspěvků in
formativních postupně výrazně klesal 
a v posledních 12 letech tvořil méně 
než deset procent prezentovaných pří
spěvků. Naopak podíl příspěvků vě
deckých v průběhu historie konferen
ce strmě rostl, pohyboval se v rozmezí 
od 8 až do 65 % z celkového počtu pří
spěvků. Podíl odborných příspěvků se 
v průběhu let výrazně neměnil, tvoří 
přibližně polovinu příspěvků. Potřeba 

prezentovat odborné poznatky vyplý
vá i ze vzdělávacího charakteru konfe
rence ve vztahu k pracovníkům orgá
nů veterinární správy. Vysoká hodnota 
prezentovaných příspěvků a  široké 
spektrum diskutovaných témat je dána 
také aktivní účastí renomovaných od
borníků a vědeckých institucí z České 
republiky i ze zahraničí.

Z hlediska hodnoty i rozsahu pre
zentovaných poznatků z  aktuálních 
vědeckých prací, informací z  oblasti 
související legislativy, výsledků dozo
rové činnosti, etologických a etických 
aspektů, způsobu zařazení ochrany 
zvířat do univerzitního vzdělávání, 
úlohy nevládních organizací a jiných 
lze konstatovat, že konference je vý
znamným zdrojem informací, které 
jsou využívány v další činnosti v ob
lasti chovatelské, dozorové, vědecké, 
pedagogické nebo ochranářské pro 
zvýšení úrovně ochrany zvířat a wel
fare v praxi. 


text: doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.,
prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto V. Večerek, archiv VFU Brno

Děkanka FVHE VFU Brno doc. Tremlová vítá účastníky 25. ročníku konference

Zakladatelé konference prof. Večerek a MVDr. Dousek 
při zahájení 13. ročníku konference v roce 2006

Sborník konference Ochrana zvířat a welfare 2018
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Ústav chemických léčiv Farmaceutické 
fakulty VFU Brno se po třech letech 
opět ujímá organizace tradičního se
tkání vědců z České, Slovenské repub
liky, ale také i z blízkého vzdálenější
ho zahraničí, 47. konference „Syntéza 
a analýza léčiv“ (SAL). Ve středu 12. 9. 
děkanka Farmaceutické fakulty doc. 
Radka Opatřilová zahájila konferenci 
úvodním proslovem, ve kterém všech
ny účastníky přivítala a mimo jiné zmí
nila, že letošní SAL se koná při příle
žitosti oslav 100. výročí založení VFU. 

Po úvodním slovu paní děkan
ky následoval projev předsedy České 
farmaceutické společnosti prof. Martina 
Doležala (FaF Hradec Králové), který 
jakožto invited speaker plynule navá
zal svojí odbornou přednáškou o po
tenciálních antituberkulotikách, kte
rým se jeho výzkumná skupina věnuje 
již několik let. První den konference 
nás poctil svou přednáškou i doc. Ivan 
Malík (FaF Bratislava), jakožto odbor
ník na protonaci Nfenylpiperazinových 
derivátů a  jejich antimikrobiálního 
působení. Nesmíme opomenout ani 
přednášku našeho kolegy Mgr. Aleše 
Kroutila, který se věnuje syntéze poten
ciálních inhibitorů acetylcholinesterázy, 
připravovaných pomocí Mannichovy 
reakce. První den konference byl zakon
čen Welcome drinkem a předpokláda
nou návštěvou občerstvovacího zařízení 
několika „neúnavnými“ jedinci. 

Druhý den konference, čtvrtek 13. 9. 
začal ve znamení organické chemie. 
Za dozoru paní děkanky prof. Janez 
Košmrlj ze Slovinska pronesl přednášku 
na téma „Pokroky v Sonogashirově re
akci“. V  analytické části konference 
Dr. Stefania Sut z Padovy prezentovala 
výsledky svojí práce, ve které se společně 
s kolegou Dr. Stefanem Dall’Acqua za
bývali analýzou obsahových látek 

u specální odrůdy jablek, tzv. ancient 
apple, pomocí hmotnostní spektro
metrie. Po polední pauze následova
la sekce přírodních léčiv, kterou za
hájil doc. Karel Šmejkal přednáškou 
„Fenolické látky a  jejich protizánět
livé působení“. Závěrečné čtyři lekce 
patřily kolegům z Farmaceutické fakulty 
v Hradci Králové, jejichž společný vý
zkum je zaměřen na alkaloidy čeledi 
Amaryllidaceae. Souběžně s přednáška
mi o narcisech probíhal i program pro 
lékárníky a studenty. Dr. Hana Kotolová 
a Dr. Renata Blechová přednášely na 
téma Diabetes – současné trendy a his
torické konsekvence. 

Po ukončení odborného bloku čekala 
účastníky konference přehlídka wester
nové jízdy koní v jízdárně VFU. Velmi 
zajímavý jezdecký program byl prová
zen doslova ad hoc překladem průvod
ního slova doc. Markéty Sedlinské do 
angličtiny jednou z organizátorek, kte
rá se s odbornými „koňskými“ výrazy 
popasovala velice obstojně. Po ukon
čení westernové jízdy se všichni účast
níci přesunuli na závěrečnou after par
ty zpět do Studijního a  informačního 
centra. Zde po náhlém vypadnutí po
jistek a úvahách, že si budeme na par

ty svítit reflektory z auta nebo půjdeme 
do Tesca nakupovat lampy, nakonec zů
stalo jen u vánočních světýlek. Nakonec 
s pomocí pracovníků VFU byly pojistky 
opět nahozeny a my tak ochutnávku 
jihomoravských minipivovarů nemuseli 
absolvovat v úplné tmě. 

Za organizační tým SAL 2018 by
chom chtěli poděkovat všem účastní
kům konference za skvělou atmosféru 
a jedinečnou příležitost pro navázání 
nových kontaktů a  přátelství, a  také 
bychom chtěli poděkovat všem, kte
ří nám při organizaci konference vy
cházeli vstříc. Pro příští rok předává
me štafetu na Farmaceutickou fakultu 
do Hradce Králové, která bude nejen
že organizovat další ročník konference 
SAL, ale ujme se i organizace meziná
rodního kongresu 11th Joint Meeting 
on Medicinal Chemistry 2019 v Praze 
(https://www.jmmc2019.cz/). Z orga
nizačního hlediska to bylo náročné, ale 
stálo to za to, za tři roky se opět těší
me na viděnou na naší FaF! 


text: PharmDr. Tereza Padrtová, Ph.D.
foto: archiv VFU Brno

47. konference Syntéza 
a analýza léčiv

Syntéza a analýza léčiv – přednáší prof. Jaroslav 
Polanski, Slezská univerzita, Katovice

Zleva Dr. Stefania Sut, Dr. Stefano Dall’Acqua a Dr. 
Markéta Gazdová

https://www.jmmc2019.cz/
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Jedna z nejhlavnějších osvětových akcí 
je úspěšně za námi. Každý rok spadá 
na 18. 11. Evropský antibiotický den. 
Snad každý spolek studentů farmacie 
na světě má k  používání (zneužívá
ní) antibiotik a  jejich rezistenci svo
ji vlastní kampaň. Jinak tomu samo
zřejmě nebylo ani u nás. 

Od 12. 11.–21. 11. probíhala 
osvěta zorganizovaná Unií studen
tů farmacie ve spolupráci s  IVSA 
(International Veterinary Students‘ 
Association). Ve středu 15. 11. se 
konal Antibiotický den v  Olympia 
Brno a o týden později (letos poprvé) 
i v naší fakultní lékárně. Cílem téhle 
akce je širokou veřejnost poučit o an
tibiotikách, jejich správném užívání, 

co dělat v těchto zimních dnech jako 
prevenci proti onemocnění, a také, že 
mají možnost v lékárně zakoupit CRP 
test, který rozezná bakteriální a viro
vou infekci. Bohužel u mnoha prak
tických lékařů a  pediatrů tento test 
není standardem a  někdy se před
časně uchylují k předepisování zby
tečných antibiotik.

Studenti naší univerzity tedy vy
plňovali s veřejností 2 typy dotazní
ků od ČLnK, která dotazníky evidu
je do svého dlouholetého výzkumu. 
Dotazníky byly pro dospělé pacienty 
a  pro rodiče s  dítětem. Za vyplněný 
dotazník a vyslechnuté rady od pro
školených studentů (díky sérii předná
šek na téma Antibiotika a jejich rezis

Antibiotický týden 

Studenti FaF v obchodním centru Olympia Brno při Antibiotickém dnu

Studenti FaF ve Fakultní lékárně v rámci 
Antibiotického dne
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tence od doc. Kollára, dr. Vašuta a dr. 
Ambrus) samozřejmě nechyběla od
měna ve formě mandarinek. Jako jed
na z možností prevence je totiž taky 
ovoce a zelenina. Otázka v dotazníku, 
co dělat jako prevenci proti nachlaze
ní nechyběla ani letos. A protože jsme 
na Moravě, tak od zejména starší ve
řejnosti zazněla i slivovice nebo me
ruňkovice. 😉 

V rámci propagace jsme se také zú
častnili kampaně od Evropské asociace 
studentů farmacie – EPSA, a to fo to grafií 
s hastagem #Keep Anti bio ticsWor   king, 
protože bez instagramové propagace 
by to v dnešní době samozřejmě nešlo. 

Akce se vydařila tak, jak měla, a my 
se budeme těšit i příští rok!


text: Edu tým Unie studentů farmacie
foto: archiv VFU Brno Dobrá nálada a humor v kolektivu studentů při Antibiotickém dnu

Lékárna v areálu VFU
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Advent a  s  ním předvánoční čas se 
rozhostil také v  areálu Veterinární 
a  farmaceutické univerzity Brno. 
4. prosince 2018 se konalo na VFU 
Brno slavnostní rozsvícení vánoční
ho stromu. 

Pozvání obdrželi všichni učite
lé, studenti, zaměstnanci i  rodinní 
příslušníci do jízdárny univerzity, 
kde v  15.00 hodin bylo připrave
no slavnostní rozsvícení vánoční
ho stromu. 

V úvodním proslovu rektor VFU 
Brno prof. Nečas přivítal všechny 
přítomné, připomněl tradici univer
zity konanou na začátku adventního 
období a popřál všem krásný před
vánoční čas. Poté dal pokyn k roz
svícení vánočního stromu, který se 
na jeho zvolání rozzářil množstvím 

Slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu VFU 

svíček, předvánoční setkání moh
lo začít. 

Úvod předvánočního setkání byl 
obohacen vánočními koledami v po
dání prof. Babuly. Pro učitele, stu
denty a  zaměstnance byla připrave
na ochutnávka předvánočního punče, 
a to hned v několika vydáních. V rám
ci soutěže o  nejlepší punč přítomní 
mohli v  jezdecké hale odhalit něko
lik stanovišť, kde se předvánoční ná
poj hojně podával. Stanoviště Fakulty 
veterinárního lékařství ozdobily stu
dentky v  ježíškovském oděvu, sta
noviště Fakulty veterinární hygieny 
a ekologie plnilo kelímky s náležitým 
přimícháním potřebných ovocných 
ingrediencí, stanoviště Farmaceutické 
fakulty poutalo zastoupením děkanky 
fakulty a předsedy fakultního senátu, 

Předvánoční setkání v jezdecké hale univerzity

Rektor VFU Brno vydává pokyn k rozsvícení 
vánočního stromu
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stanoviště mysliveckého spolku láka
lo stylovým mysliveckým ustrojením 
a na stanovišti rektorátu zastoupené
ho oddělením pro vnější vztahy po
dávala punč vedoucí Luisa Divišová. 
Především však prostor univerzitní 
jízdárny, dobré punčové pití, vánoční 
hudba a příjemná atmosféra vytvářely 
zázemí pro neformální setkání a poví
dání pro mnohé z řad učitelů, studen
tů i zaměstnanců. 

Pro děti byl připraven zvláštní pro
gram zahrnující projížďky na koních 
a tvůrčí aktivity odpovídající dětské
mu věku přítomných zástupců nej
mladší generace. 

V  další části odpoledního času 
se uskutečnily ve sportovní hale ze
jména pro děti další hry a  sportov
ní akce, lampionový průvod a přišel 
také Mikuláš. 

Slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu, punčové odpoledne a  před
vánoční setkání pracovníků i studentů 
univerzity se určitě podařilo. Ze spo
kojených výrazů ve tváři přítomných 
a rozzářených očí dětí bylo v průbě
hu odpoledne a večera zřejmé, že se
tkání bylo úspěšné a určitě má patřit 
k předvánočním činnostem i v dalších 
letech života Veterinární a farmaceu
tické univerzity Brno.

Na závěr tedy je třeba také vy
slovit poděkování všem, kteří před
vánoční setkání připravili, tedy ve
doucí oddělení vnějších vztahů Luise 
Divišové. Poděkování patří také Mgr. 
Chodníčkovi, děkanům fakult a také 

doc. Sedlinské za poskytnutí zázemí 
pro toto setkání. Letošní setkání bylo 
velmi úspěšné, a tak se můžeme těšit 
na setkání v roce příštím.



text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: autor

události

Punčové stanoviště FVL

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v areálu univerzity a vánoční punč – pozvánka

V soutěži o nejlepší punč zvítězil punč FVHE
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Visegrad University Association (VUA) 
je sdružení univerzit, které sdružu
je instituce nejen Visegradského pro
storu, jak by mohlo vyplynout z jeho 
názvu, ale i  z  Německa, Rakouska, 
Ruska, Indie, ale také například USA. 
Řada z těchto většinou zemědělských 
univerzit má své veterinární nebo far
maceutické fakulty, a proto VFU Brno 
může v tomto sdružení hledat přiro

zené partnery pro spolupráci ve všech 
oblastech svého působení. 

Pozvání k  členství obdržel rek
tor VFU Brno prof. MVDr. Alois 
Nečas, Ph.D., MBA již na jaře 2018 
na setkání rektorů v  Batton Rouge 
v Louisianě a VFU Brno podala při
hlášku v nejbližším možném termí
nu, tedy v srpnu 2018. Na řádné val
né hromadě VUA, konané 2.–4. září 

2018, v  maďarském Debrecínu pak 
VFU Brno zastupoval prorektor prof. 
Celer. Přijetí VFU Brno bylo podmí
něno prezentací profilu jejího zamě
ření a  následným hlasováním pří
tomných zástupců VUA. Prof. Celer 
po souhlasném hlasování slavnost
ně převzal od prezidenta VUA prof. 
Bielika potvrzení o přijetí VFU Brno 
mezi řádné členy organizace.

VFU Brno přijata za 
člena Visegrad University 
Association

Jednání VUA v Debrecínu v Maďarsku
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Valná hromada VUA v Debrecínu 
se konala na Fakultě zeměděl
ských a  potravinářských věd a  En
vi ronmentálního managementu, 
Univerzity v Debrecenu v Maďarsku 
a  zúčastnilo se jí 40 zástupců člen
ských univerzit a institucí. Hlavními 
body jednání bylo zhodnocení aktivit 
společnosti v  minulém roce, schvá
lení aktivit a  finančního plánu na 
rok 2019 a  přijímání nových členů. 
V roce 2018 to byla nejen VFU Brno, 
ale také Národní zemědělská univerzi
ta v Bila Cerkva na Ukrajině. Byl také 
oceněn přínos (VUA Award of excel
lence) Ruské státní zemědělské uni
verzity k činnosti VUA především za 
aktivní participaci k činnosti sdruže
ní a zdařilou organizaci valné hroma
dy v roce 2017. 

K  zavedeným zvykům podob
ných setkání VUA bylo také pozvá
ní některých odborných přednáše
jících, v  letošním roce se jednalo 
o  tematiku „Nových metod a  témat 
ve vyšším vzdělávání v oblasti země
dělských věd“. Dr. Susanne Lehnert 
(University of Bonn) přednášela na 
téma „The One Health Concept in the 
Curriculum“. Prof. Tibor Mezei (Szent 
Istvan University) zaujal přítomné 
výkladem na téma „The internet of 
Things in Agricultural Education, 
the Gödöllő example“ a  Dr. Csaba 
Fogarassy (Szent Istvan University) 
prezentoval „The Implemetation of 
the Circular Economy Concept in 
the Curricula“. Všechny přednášky 
se tedy věnovaly navýsost praktickým 
a aktuálním tématům, a některé bu
dou dostupné i v mezinárodním vě
deckém časopise „Visegrad Journal 
on Bioeconomy and Sustainable 
Development“, který VUA vydává 
dvakrát ročně.

Členství VFU Brno ve VUA při
náší pro naši univerzitu celou řadu 
benefitů, a  to od možných výměn
ných pobytů studentů nebo aka

demiků až po sdílení důležitých 
informací týkajících se možnos
tí spoluprací v mezinárodních pro
gramech typu Horizon 2020 a evrop
ských rámcových programů, které 
na něj budou navazovat v blízké bu
doucnosti. Klíčovou se jeví rozšíření 
možnosti spolupráce v rámci progra
mů mobilit studentů a  akademiků 
typu Erasmus+ nebo CEEPUS, pří
padně při náboru studentů do ang
lických studijních programů fakult 
VFU Brno. Univerzitě členství dále 
nabízí možnosti přípravy společných 
studijních programů (joint nebo 
double degree diplomas) nebo za
pojení se do iniciativy „Evropských 
univerzit“.

Zajímavou může být i  možnost 
prezentování se našich studentů 
(bakalářů, magistrů i Ph.D.) na let
ních školách partnerských univerzit.

Příští setkání VUA se bude konat 
v září 2019 na veterinární univerzitě 
v Ko šicích při příležitosti oslav za lo
žení naší sesterské univerzity.


text: prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D.
foto: V. Celer, archiv VUA

Předávání „Potvrzení o přijetí“ za členy VUA

Potvrzení o přijetí VFU Brno za řádného člena Visegrad 
University Association
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Ve dnech 25. až 28. září 2018 se konal 
v Singapuru 43. World Small Animal 
Veterinary Association Congress or ga
nizovaný World Small Animal Ve te ri
nary Association (WSAVA) a současně 
9. FASAVA (Federation of Asia Small 
Animal Veterinarian Association) za 
účasti více než 3 350 delegátů ze 74 zemí. 

Odborný program byl tematicky 
rozdělený do jednotlivých sekcí, jed
nání tak současně probíhalo v 10 před
náškových sálech. Z  pohledu VFU 
Brno nás nejvíce zajímaly nové po
znatky v oblasti pohody psů a koček. 
K této problematice byla na kongresu 
organizována samostatná sekce Animal 
Wellness and Welfare a Behavior. Při 
WSAVA existuje komise pro welfare 
zvířat (Animal Wellness and Welfare 
Committee), která uděluje cenu za vý
znamný přínos v oblasti welfare zvířat. 
Letos tuto cenu převzal během slav
nostního ceremoniálu Dr. Nalinika 
Obeyesekere ze Sri Lanky, který pre
zentoval příspěvek The journey to
wards improved animal welfare in the 
Asian region – where next? 

V sekci Animal Wellness and Wel
fare patřila mezi převládající téma
ta problematika welfare opuštěných 
a toulavých zvířat a welfare psů v útul
cích. Další přednášky a posterové pre
zentace v  sekcích Animal Wellness 
and Welfare a Behavior se týkaly např. 
emocionální bolesti u zvířat, psychic
kých traumat, problémového chová
ní u psů pocházejících z nevhodných 
podmínek, zlepšení welfare nemoc
ných zvířat, redukce stresu na vete
rinárních klinikách, nežádoucího 
značkování koček, porozumění ko
munikace koček  – řeč těla a  vokali
zace, vnitrodruhové agresivity u psů, 
významu obohacení prostředí u labo
ratorních psů.

Zásadním sponzorem celého kon
gresu byla světová firma Hill’s  Pet 
Nutrition, vyrábějící zvířecí krmiva 

a diety. Firma udělovala řadu cen a byla 
hlavním podporovatelem celého slav
nostního zahajovacího ceremoniálu. 
Za tuto firmu během celého slavnost
ního obřadu vystupovala její předsta
vitelka MVDr. Iveta Bečvářová, MS, 
Diplomate ACVN, ředitelka vzdělá
vání Hill’s Pet Nutrition, a také absol
ventka VFU Brno, což nás z pohledu 
naší brněnské alma mater mimořád
ně potěšilo.

Singapur nabízel nejen množství vě
deckých a odborných poznatků v rám
ci kongresu, ale také další možnosti 
získání výukových materiálů a  pod
kladů do výuky welfare a etologie zví
řat. Singapur má v komunitě odborní
ků na zoozvířata uznávanou zoo, která 
má čtyři části: Singapore Zoo, River 
Safari, Night Safari a Jurong Bird Park. 
Expozice jsou převážně řešeny v rámci 

konceptu otevřené zoo využívající při
rozené bariéry (vodní příkopy, kaskády 
a vegetace) mezi zvířaty a návštěvníky. 
V ptačím parku je většina voliér prů
chozí. U mnoha druhů se využívají cí
lené pohybové aktivity s využitím po
zitivní motivace. V Singapuru je také 
Mořské akvárium (S.E.A. Aquarium), 
které je největším akváriem na svě
tě, představuje více než 100 000 moř
ských živočichů patřících k více než 
1  000 druhům. Každá z  částí napo
dobuje jeden typ vodního prostředí. 
Společným znakem všech těchto par
ků je vynikající nadstandardní úrovneň 
welfare a zacházení s drženými živoči
chy a  inovativní přístup k prezentaci 
zvířat návštěvníkům.


text: doc. Ing. Eva Voslářová, Ph.D.
foto: WSAVA

43. WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY 
ASSOCIATION CONGRESS V SINGAPURU

WSAVA 2018 – Singapur
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Ve dnech 7.–9. VI. 2018 se konal 43. ce
losvětový kongres Asociace historie ve
terinární medicíny (WAHVM – World 
Association for the History of Veterinare 
Medicine), která byla organizována 
a zajištěna jejím vědeckým výborem za 
předsednictví prof. Abigail Woods (UK) 
a prezidentem norské asociace Yngvild 
Wastson, DVM (Norway). 

Na kongresu bylo předneseno cel
kem 27. referátů včetně 15 postero
vých sdělení, kongresu se účastnilo 
59 osobností z 21 zemí. 

Byla udělena ocenění za dlouho
letou spolupráci s  touto asociací. 
Hlavním nosným programem byla 
témata o vlivu veterinární profese na 
zdraví člověka, welfare a společnost. 

Vzhledem k umístění letošní kon
ference do přímořského státu byla rov

něž zařazena tematika týkající se wel
fare u vodních živočichů. Na kongresu 
byla také udělena ocenění za dlouho
letou spolupráci s WAHVM.

Důležitou součástí mezinárodního 
setkání bylo poselství a prosba všem in
stitucím a univerzitám o zařazení, roz
šíření a neopomíjení výuky v oblasti 
historie veterinární medicíny – zejmé
na o návaznost na zkušenosti vyplý
vající z historie veterinární medicíny, 
ze kterých by mělo vycházet i součas
né poznání. Požadavek byl adresován 
všem univerzitám k zajištění celosvěto
vého přístupu k udržování historických 
tradic veterinární medicíny. 

Na WAHVM 2018 bylo určeno pří
ští setkání WAHVM, které se bude ko
nat v roce 2020 v jihoafrické Pretorii 
ve městě Tshawane se zaměřením na 

Světová asociace historie 
veterinární medicíny 
v Bergenu

exotická onemocnění a  nákazy zví
řat a lidí. 

Získané materiály WAHVM slou
ží pro další činnost Klubu dějin vete
rinární medicíny a farmacie na VFU 
Brno. 


text: MVDr. Karel Kovařík
foto: autorBergen – Norsko

Konference o historii veterinární medicíny

Bergen s vyhlídkovou lanovkou v pozadí
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Školní zemědělský podnik VFU Brno 
zahrnuje dvě součásti. První z  nich 
představuje Školní zemědělský pod
nik Nový Dvůr, který je součástí VFU 
od roku 1946 a je umístěn poblíž hra
du Veveří v blízkosti Brněnské přehra

NOVÝ ŘEDITEL ŠKOLNÍHO ZEMĚDĚLSKÉHO 
PODNIKU – Ing. RADEK HAAS

dy, rozloha statku je přibližně 210 ha. 
Druhý představuje Školní zeměděl
ský podnik Nový Jičín, který je sou
částí VFU od roku 1970 a je umístěn 
u  Nového Jičína na severní Moravě, 
dnešní rozloha statku je přibližně 
2 650 ha. Od roku 1993 byly oba pod
niky sloučeny do jedné organizační 
jednotky nazvané Školní zemědělský 
podnik Nový Jičín se současnou roz
lohou okolo 2 800 ha. 

Řediteli ŠZP Nový Jičín byli prof. 
MVDr. Jaroslav Dražan, CSc. (1970 
– 1973), Ing. Ladislav Kopec (1973 
– 1986), doc. Ing. Josef Stratil, CSc. 
(1986 – 2005), MVDr. Leo Kroupa, 
Ph.D. (2006 – 2018). 

Koncem ledna 2018 skončilo 
funkční období ředitele ŠZP Nový 
Jičín MVDr. Leo Kroupovi, Ph.D. 
MVDr. Leo Kroupa, Ph.D. vedl ŠZP 
Nový Jičín 12 let. 

Rektor VFU Brno vypsal výběrové 
řízení na nového ředitele a na jeho zá
kladě byl do funkce ředitele ŠZP Nový 
Jičín jmenován Ing. Radek Haas. 

Výsledky hospodaření ŠZP Nový 
Jičín se v prvním zemědělské roce pod 
vedením nového ředitele ukazují jako 
nadstandardně dobré.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno

personalistika

Nový ředitel ŠZP

ŠZP Nový Dvůr
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Institut celoživotního vzdělávání se 
stal součástí Veterinární a farmaceu
tické univerzity Brno dohodou mezi 
Státní veterinární správou a Vysokou 
školou veterinární v Brně v roce 1992, 
kdy k 31.12. 1991 zanikl Institut pro 
další vzdělávání veterinárních lékařů 
u SVS a k 1.1. 1992 další vzdělávání ve
terinárních lékařů převzal Ústav post
graduálního vzdělávání VFU Brno. 
K  1.9. 1999 byl ústav přejmenován 
na Institut celoživotního vzdělávání. 
1.1. 2002 získal ústav název Institut 
celoživotního vzdělávání a  informa
tiky. V roce 2017 byl institut opět po
jmenován jako Institut celoživotního 
vzdělávání. 

Řediteli a vedoucími Institutu byli 
MVDr. Dana Foitová (1992 – 2002) 
a  MVDr. Mirko Treu, CSc. (2002 – 
2018). 

NOVÝ VEDOUCÍ INSTITUTU CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ – doc. MVDr. VLADIMÍR PAŽOUT, CSc.

Koncem června 2018 skončilo 
funkční období vedoucímu Institutu 
celoživotního vzdělávání MVDr. 
Mirko Treuovi, CSc. MVDr. Mirko 
Treu, CSc. vedl Institut 16 let.

Rektor VFU Brno vypsal výběro
vé řízení na nového vedoucího a na 
jeho základě byl do funkce vedoucí
ho Institutu celoživotního vzdělává
ní VFU Brno jmenován doc. MVDr. 
Vladimír Pažout, CSc. 

V současné době Institut naplňuje 
své poslání organizace celoživotního 
vzdělávání veterinárních lékařů státní 
veterinární správy, organizace dalších 
programů a kursů profesního vzdělá
vání a kursů zájmového vzdělávání.


text: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., 
MBA
foto: archiv VFU Brno Vedoucí ICV doc. MVDr. Vladimír Pažout, CSc. 

Budova ICV – výukové centrum
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Myslíte, že lze cestovat po Francii, neo
chutnat zdejší vína a nenavštívit slavné 
vinice či sklepy? To by přece byla velká 
škoda. Víno zde není pouhým nápojem, 
ale je součástí francouzské kultury sto
lování. Víno patří neoddělitelně k jídlu, 
víno se s ním musí snoubit, harmonic
ky ladit a podtrhávat jeho chutě. Víno je 
společenským prostředkem, Francouzi 
chodí na skleničku, posedí, něco k vínu 
zakousnou, popovídají si a s úsměvem se 
zase vrací do práce. Sklenička je dokonce 
tolerovaná i za volantem. Copak řidič 
neobědvá? Copak jeho chuťové pohár
ky musí být ochuzené? I sklenička vína 
k jídlu je odrazem vyzrálosti společnos
ti, osobní svobody, ale i zodpovědnosti. 
Takže popojeďme!

Nejdříve na slavnou aukci burgund
ských vín do Hospice de Beaume. Draží 

se zde okolo osmi set sudů obvykle 
v konkurenci pěti set kupujících. Takže 
kdyby někteří nechtěli moc, zbylo by 
na všechny, jenže špičkové restaurace 
po celém světě čekají na každou láhev. 
Všechna vína patří do nejvyšší řady 
Grand Cru anebo Premiere Cru a nej
prestižnější položkou bývá sud s ozna
čením Hospices de Beaune – Piece de 
President. Bez výborně kryté nejlépe 
zlaté platební karty se ale do aukce ne
hlaste. V roce 2016 vyplatil nový ma
jitel za 228litrový sud vína neuvěřitel
ných 400 tisíc eur. Stočil z něho 300 
sedmiček, takže už vidíte, kolik jedna 
bez restaurační přirážky stála! Prý na 
obchodu skvěle vydělal. Zakoupená lá
hev je vstupenkou do nebe nejen gas
tronomického, zdejší mniši se za vás 
pomodlí a přimluví i u svatého Petra. 

Tato aukce totiž není jen vyvrcholení 
burgundského festivalu Les Trois 
Glorieuses, ale charitativní akcí na chod 
kláštera. Zde nepřijde zkrátka nikdo, 
nabídka burgundských vín je vyni
kající a samozřejmě můžete ochutnat 
i po skleničce, aniž by to vaše kapsa vý
znamně pocítila.

Ikonou burgundských vín je Châ
teau du Clos de Vougeot, jehož siluetu 
najdete na mnoha etiketách. Sídlí zde 
Bratrstvo rytířů koštýře (La Confrérie 
des Chevaliers du Tastevin), které má 
na dvanáct tisíc členů z celého světa 
a  jejich úkolem je šířit dobré jméno 
burgundského vína. Je to tajný spolek, 
ale pokud budete mezi členy přijat, 
můžete se pochlubit komukoli. Háček 
ale je, že to na zámku ve Vougeot ani 
žádný člen Bratrstva nikomu cizímu 

Za francouzskými víny
Hospice de Beaume jistě stojí za návštěvu
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nepotvrdí. Být pasován rytířem je vý
znamnou událostí probíhající ve vel
kém historickém sále obvykle mezi 
šesti sty bratry a na závěr proběhne hos
tina, na kterou se všichni těší. Podávají 
se vybrané burgundské speciality na 
talířích i  ve sklenicích. Rozhodně se 
ale ani zdejší rytíři takto nedostanou 
k vínu vín, nejdražšímu vínu na světě – 
Romanée Conti. V roce 2006 se v aukč
ní síni Christie’s prodalo šest lahví za 
sto osmdesát tisíc dolarů. Prý za skvě
lou cenu. A víte, že toto víno zpopu
larizoval Čech? Viktor Kožený si ve 
svých bujarých letech objednal na veče
ři v Londýně láhev, prý jen za necelých 
dvě stě tisíc korun, znalecky je ochut
nal a prohlásil, že je ještě příliš mladé 
a nechal je personálu. Smál a směje se 
tomu dodnes nejeden světový somme
lier. A vinařství Romanée Conti? Ti se 
smějí nejvíce, vždyť vyrobí ročně jen 
šest tisíc lahví, všechny číslují a každá 
je přidělena některému ze stálých odbě
ratelů. Když pojedete kolem, nakouk
něte na slavnou vinici, ale ve vinařství 
s objednávkou či žádostí o ochutnávku 
neklepejte. Jak víno chutná nám možná 
brzy poodhalí redaktor Jan Šmíd, v na
ději k pozvání na skleničku už prý čeká 
hezkých pár let. 

Když popojedeme kousek smě
rem k Lyonu, cena vín prudce klesne, 
jsme v oblasti Beaujolais. Lehká vína 
s  vysokým obsahem kyselin vytváří 
zdejší raná odrůda Gamay, která sice 
rodí hodně, ale na úkor kvality, kdepak 
burgundský Pinot noir. S rozvojem že
leznice se ale zdejší mladá, lehká a lev
ná vína prosadila v Paříži. Jen ta pověst! 
Málokdo je bral vážně. V roce 1970 se 
do obchodu s vínem Beaujolais pustil 
Georges Duboeuf, négociant, který za
ložil podnik Les Vins Georges Duboeuf 
a  začal masivně propagovat mladé 
Beaujolais Nouvee. Jeho transparenty 
začaly hlásat ve všech restauracích „Le 

Beaujolais Nouveau est arrivée!“ a zá
kazníci se už těšili na velkolepé slavnos
ti nového vína. Zprvu národní událost, 
o deset let později už pobláznilo nové 
Beaujolais západní Evropu a brzy ná
sledoval svět. Vždy třetí čtvrtek listopa
du odstartuje půlnoční narážení sudů 
a pak následují oslavy po celém světě. 
Mluvme ale už přece jenom v minulém 
čase, hodiny Beaujolais Nouvee už tika
jí opačným směrem. Lidé začali znovu 
dávat přednost kvalitě. 

Vyrazme tedy do srdce francouz
ského vinařství do Bordeaux, do jeho 
jádra Médocu, kde se nejen rodí vína 
světové kvality, ale na svět přišla i prv

Základem vína je péče o vinohrad

Nové Beaujolais přichází

horizonty

Vyhlášené tratě Clos de Vougeot
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ní klasifikace vín. Světovou výstavou 
v Paříži v roce 1855 chtěl Napoleon III. 
trumfnout první londýnskou. Francii 
představil jako zemi vynikajícího vína 
a pěti milionům návštěvníků mělo být 
prezentováno nejlepší víno z Bordeaux. 
Ale jak si mají i neznalí vybrat? Podle 
nějakého jednoduchého klíče, napří
klad kvality vinařství, znělo zadání. 
Bordeauxská obchodní komora požá
dala Unii nákupčích vín, aby jednotli
vá vinařství zařadili do pěti tříd. Měli 
na to jeden měsíc a vytvořili Les Grands 
Crus Classés en 1855, která se použí
vá dodnes a navíc s pouhými dvěma 
významnými změnami! Tou největší 
bylo povýšení vinic Château Mouton 
Rothschild do nejvyšší kategorie pre
mier cru v roce 1973. Předcházelo mu 
padesát let usilovné práce a diploma
tického manévrování majitele used
losti barona Philippe de Rothschilda. 
Automobilový závodník, který na svém 
Bugatti bojoval se Louisem Chironem, 
divadelní scenárista a majitel Château 
Mouton své vinařství neuvěřitelně po
zvedl. Zavedl tehdy revoluční plnění 

lahví přímo ve vinařství a v roce 1932 
uvedl na trh značku Mouton Cadet, 
která je dodnes ve světě nejprodáva
nějším vínem z Bordeaux. Označením 
Deuxieme Cru, které vinařství získalo 
při klasifikaci v roce 1855, bylo baro
novi málo. Rozhodl se postoupit do ex
tratřídy a stal se vedle tradičních čtyř 

vinařských rodů Margaux, Latour, 
Lafite a HautBrion pátou ikonou vi
nařů z Bordeaux. 

Takže: À votre santé! Na zdraví! 
Anebo: Sur les réalisations! Na úspě
chy!


text a foto: Ladislav Steinhauser

Château Mouton Rothschild

Burgundské sudy mají objem 228 l (Bordeaux 225)
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