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A  jak to tedy mají absolventi Ve te
rinární a  farmaceutické univerzity 
s uplatněním na trhu práce? Absolventi 
Fakulty veterinárního lékařství obecně 
nachází uplatnění zejména v soukro
mé veterinární praxi. Často je můžeme 
potkat ve Státní veterinární správě, ale 
také jako odborníky v poradenských 
a servisních chovatelských službách, ve 
veterinárních i  jiných diagnostických 
či výzkumných ústavech, v zeměděl
ských a plemenářských organizacích. 
Pole jejich působnosti je opravdu širo
ké. Absolventi Fakulty veterinární hy
gieny a ekologie se uplatňují především 
ve státní správě, ve veterinárním a po
travinářském dozoru nad bezpečnos
tí a kvalitou potravin, a také v potra
vinářských podnicích a  laboratořích. 
Tím ale výčet jejich možností zdaleka 
nekončí. Často naleznou své útočiště 
v asanačních ústavech, inspekčních or
gánech zemědělské a potravinářské in
spekce, inspekčních orgánech ochra
ny životního prostředí či orgánech 
obchodní inspekce. Co se týká absol
ventů Farmaceutické fakulty, nejčas
těji míří do farmaceutické a  lékáren
ské praxe. Čím dál častěji směřují také 

do dalších odvětví farmacie – výrobní 
sféry, kontrolních laboratoří, vývoje, 
výzkumu a distribuce. Perspektivním 
oborem pro uplatnění absolventů 
Farmaceutické fakulty, který se v sou
časnosti rozvíjí, je klinická farmacie.

Abychom se nepohybovali pou
ze v obecné rovině, vyrazili jsme „do 
terénu“ mezi konkrétní absolventy 
všech tří fakult. Jaká očekávání mají 
od svého budoucího zaměstnání čer
ství absolventi? Jaké pracovní zkuše
nosti nabrali absolventi během něko
lika let od promocí? Uživí a  baví je 
jejich práce? Dala jim škola dobrý zá
klad pro jejich uplatnění? To vše a ješ
tě mnohem více se dozvíte z rozhovo
rů na následujících stránkách. 

V tomto čísle dále představíme dva 
významné absolventy VFU – PharmDr. 
Petra Horáka z Farmaceutické fakul
ty a  MVDr. Evu Nesňalovou, CSc. 
z  Fakulty veterinárního lékařství. 
Podíváme se, co se v uplynulých mě
sících dělo na našich fakultách a  jaké 
akce připravila rektorátní pracoviš
tě. Zmapujeme studentský život a do
víme se, jak se prváci seznámili a víta
li s univerzitou a spolužáky, jak může 

zajímavý seminář zachránit slona a jak 
vyhrála naše „královna“ studentský 
Majáles. V letních měsících nezahále
la ani jízdárna, která byla zázemím pro 
několik různorodých akcí a událostí, 
podíváme se jim tedy na zoubek. A na
konec zavítáme na slavnostní ceremo
niál předávání Zlatých diplomů absol
ventům po padesáti letech. A když už je 
řeč o padesátiletém výročí, Státní vete
rinární správa slaví jubileum, ale o tom 
až příště.


text a foto: Jana Příkazská

Až jednou vyrostu,  
bude ze mě…
 Někdo sní o své práci od malička, jiný ani v dospělosti nemá 

představu, kterým směrem se vydat. Studenti veterinární 

a farmaceutické univerzity však mají jednu velkou výhodu – 

mohou si ve svém oboru vybrat z velkého množství směrů 

a zaměřit svoji kariéru na to, co je opravdu baví. Najít 

zaměstnání svých snů není samozřejmostí, je potřeba na sobě 

neustále pracovat, častokrát jít až na hranice svých možností, 

a to jak během studia, tak v průběhu svého kariérního růstu. 

Odměnou je pak smysluplná práce, která člověka uživí 

a zároveň baví.
Čerství absolventi FVHE dávají průchod své radosti 

Slavnostní promoční ceremoniál na FVL

téma
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JMÉNO: JAN KOSINKA
FAKULTA: FVL
ROK PROMOCE: 2017

Proč sis vybral studium na FVL? 
Spousta spolužaček a  spolužáků 

chtěla léčit zvířata už od mala, ale 
u mě tomu bylo trochu jinak. Vždycky 
mě bavila biologie, ale vědecká prá
ce biologa mě nelákala a nechtěl jsem 
skončit u nudné práce úředníka stát
ní správy v oblasti životního prostře
dí, proto jsem hledal, co by mě mohlo 
jiného bavit, a asi i pod vlivem četby 
Herriota jsem se zkusil přihlásit na ve
terinu, a vyšlo to.

Jaké jsi měl očekávání, než jsi 
nastoupil na VFU? Splnily se ty 
představy? Jaká byla realita?

Začátek je obtížný, spousta zá
kladních předmětů, které zdánli
vě s  prací veterináře nemají moc 
společného, ale časem jsme se pro
pracovali k  preklinickým a  klinic
kým předmětům a s nimi čas utíkal 
až neskutečně rychle. Říkal jsem si 
někdy, že asi ani nechodím do ško
ly, tak mě to bavilo.

Jak hodnotíš své studium? Na 
co vzpomínáš? (učitelé, učivo, 
obtížnost, předměty, spolužáci, život 
v Brně, praxe)

Na vzpomínání je ještě docela brzo, 
ale každou chvíli se mi vybaví ně
jaká veselá příhoda z  veterinárního 
života v Brně. Třeba když jsme ošet
řovali výhřezy rekta u prasat a kvůli 
své nešikovnosti s jehelcem mi rošto
vou podlahou stáje propadly postup
ně dvě jehly. Nebo jak kamarád chtěl 
být zkoušen první na jedné ze zkoušek 
v prváku, a proto snad v pět ráno vyrá
žel do školy, a když zjistil, že je v par
ku sledován neznámou osobou (asi 
nějaký Brňák šel do práce), rozeběhl 
se, aby dorazil první, ještě k uzamče
né budově.

Jakou jsi absolvoval praxi během 
studia? Jak se ti líbila? Utvrdila tě 
v dobrém výběru oboru nebo tě 
naopak odradila?

O prvních prázdninách jsem začal 
chodit do ordinace pro malá zvířata, 
abych věděl, jak vypadá realita vete
rinární praxe, a zjistil jsem, že přes
to, jak je náročná, je to krásná a pes
trá práce, což mě motivovalo vydržet 
a  nevzdat to. Během studia jsem si 
vyzkoušel práci v ordinaci, na klinice 
i v terénu a ošetřování nejrůznějších 
druhů od sokola po bizona, ale nejvíc 
mě zaujala velká praxe.

Byl jsi na Erasmu či jiném studiu 
v zahraničí? Můžeš srovnat studium 
na VFU a v zahraničí?

Na praxi v  zahraničí jsem nebyl 
a zpětně toho lituji. Proto když budeš 
mít možnost, vyjeď se podívat, jak dě
lají veterinu jinde ve světě. Možností je 
spousta – ERASMUS, CEEPUS, pro
jekty IMA, výměnné pobyty IVSA…

Kdyby ses měl znovu rozhodnout, 
šel bys opět na VFU?

Šel. Bylo to náročných šest let, ale 
stálo to za to. 

Máš už nějaké plány ohledně 
budoucího zaměstnání? 

Hlásil jsem se na doktorské studi
um na Klinice chorob koní, ale ne

vzali mě, proto se rozhlížím po práci 
v terénu, chci zůstat v praxi velkých 
zvířat.

Zkoušel jsi už hledat práci? Jak 
to probíhalo? Nebo už pracuješ? 
V jakém městě?

Využívám kontakty na veterináře, 
se kterými jsem se seznámil během 
studia a  také inzeráty na stránkách 
Komory veterinárních lékařů a  na
bídky Úřadu práce. Dobré jsou se
mináře odborných společností, kte
rých se můžeš účastnit za nižší cenu 
již jako student, a kde se kromě na
bývání nových vědomostí potkáváš 
s  budoucími kolegy, a  někdy i  za
městnavateli.

Jaká je nabídka práce v oboru 
v Brně/Praze/jiném městě/
zahraničí? Můžeš to srovnat? 

Když čtu inzeráty na stránkách 
Komory veterinárních lékařů a bavím 
se s kolegy, je obzvlášť letos nabídka 
práce v malé praxi, kam směřuje vět
šina absolventů, velká a dají se sehnat 
místa i v Brně, kde by po škole rádo 
mnoho lidí zůstalo a tradičně je zde 
nedostatek míst.

Jaký je tvůj profesní sen? Už jsi začal 
dělat něco pro jeho uskutečnění?

Profesní sen si nechám pro sebe, ale 
budu se snažit, aby se vyplnil.

Máš nějaký vzor v oboru? Proč 
právě on/ona?

Vyloženě vzor nemám, ale snažím 
se vzít si od každého něco, nejen růz
né možnosti řešení téhož problému, 
protože neexistuje jeden univerzální 
bezchybný přístup, ale i jednání s kli
enty, protože nemůžeš být dobrý vete
rinář, pokud si neumíš vyargumento
vat, proč chceš léčit tak či onak.


ptala se: Emma Šúkalová
foto: archiv Jana Kosinky

BYLO TO NÁROČNÝCH ŠEST LET, ALE STÁLO TO ZA TO
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JMÉNO:  LENKA SKÁCELOVÁ
FAKULTA: FVHE
ROK PROMOCE: 2017

Proč sis vybrala studium na FVHE? 
Studium jsem si vybrala, jelikož 

jsem od malička chtěla být veteri
nářkou.

Jaké jsi měla očekávání, než jsi 
nastoupila na VFU? Splnily se ty 
představy? Jaká byla realita?

Očekávání už si nepamatuji, vím 
jen, že jsem se strašně těšila, realita 
byla ze začátku tvrdá. Všichni mi ří
kali, že studium na vysoké škole byly 
nejlepší roky jejich života, ale na za
čátku to tak u mě nevypadalo. S od
stupem času to byly opravdu skvě
lé roky.

Jak hodnotíš své studium? Na co 
vzpomínáš? 

První dva roky jsem s  některými 
předměty hodně bojovala a  byly to 
hrozné nervy. Ale jakmile jsem splnila 
kritické předměty jako je anatomie, his
tologie a biochemie, tak jsem si studi
um začala užívat. A začal ten pravý stu
dentský život. Brno je prostě zlatá loď 
a nabízí se zde spousta možností a zá
žitků. Náročnost studia utužuje kolek
tiv, takže jsem ráda, že jsme se se spous
tou spolužáků skamarádili a doufám, že 
se budeme vídat, i když jsme rozprch
nutí po celé ČR. Vzpomínat budeme 
na hodně věcí až do smrti, ale kdo ne
zažil, tak nepochopí . 

Jakou jsi absolvovala praxi během 
studia? Jak se ti líbila? 

Během studia jsem absolvova
la praxe zaměřené především na vel
ká zvířata. Praxe mě nesmírně bavily 
a pomohly mi i při studiu. Protože člo
věk si zapamatuje víc, když vidí věc na 
živo, než když si o tom přečte sto strá
nek v učebnici.

Byla jsi na Erasmu nebo nějaké 
zahraniční stáži?

Ne, bohužel.

Kdyby ses měla znovu rozhodnout, 
šla bys opět na VFU?

Ačkoliv jsem ráda, že jsem úspěš
ně absolvovala, tak si nejsem jistá, zda 
bych se rozhodla stejně.

Máš už nějaké plány ohledně 
budoucího zaměstnání? 

Ano, složitější bude jejich reali
zace.

Zkoušela jsi už hledat práci? Jaká 
je nabídka práce v oboru v Brně/
Praze/jiném městě/zahraničí? 
Můžeš to srovnat? 

Práci jsem našla bez problému, 
letos bylo nabídek práce dost po 
celé republice, o zahraniční nabíd
ky práce jsem se nezajímala, ale na
bídky byly. 

Jaký je tvůj profesní sen? Už 
jsi začala dělat něco pro jeho 
uskutečnění?

Můj profesní sen je být dobrou dok
torkou. Veterinární medicína není jen 
o tom dostudovat, ale člověk se celý ži
vot učí novým věcem. To je na tomto 
oboru zajímavé a obohacující.

Máš nějaký vzor v oboru? Proč 
právě on/ona?

Konkrétních jmen by bylo více. Pro 
mě je vzorem každý, kdo upřednost
ňuje zdraví zvířat před uspokojováním 
vlastního ega a nadbytečným taháním 
peněz z majitelů.


ptala se: Emma Šúkalová
foto: archiv Lenky Skácelové

PRO MĚ JE VZOREM KAŽDÝ, KDO UPŘEDNOSTŇUJE 
ZDRAVÍ ZVÍŘAT PŘED USPOKOJOVÁNÍM  
VLASTNÍHO EGA
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JMÉNO: MICHAELA ŠVÉDOVÁ
FAKULTA: FaF  
ROK PROMOCE: 2016 

Proč sis vybrala studium na FaF? 
Bavila mě chemie a zároveň mě za

jímaly zdravotnické obory. 

Jaké jsi měla očekávání, než jsi 
nastoupila na VFU? Splnily se ty 
představy? Jaká byla realita?

Jelikož je VŠ vstup do neznáma, 
očekávání byla všelijaká. Že bude 
studium farmacie náročné jsem 
čekala. Co jsem si ale jako čerstvě 
odmaturovaná představit nedokázala, 
byla časová náročnost. Tehdy pro mne 
bylo absolutně nepředstavitelné strávit 
několik týdnů v knížkách, skriptech, 
poznámkách. Studium jsem si ale uži
la se všemi úspěchy i neúspěchy a vů
bec se vším, co k němu patří.

 
Jak hodnotíš své studium? Na co 
vzpomínáš? 

Léta strávená na VFU stála roz
hodně za to. Brno mě očarovalo 
natolik, že jsem tu zůstala i po škole. 
Nejvíce vzpomínám na spolužáky, 
díky kterým byly i  ty nejtěžší chvíle 
studia méně náročné. Sdílená radost 
po úspěšné zkoušce je k  nezaplace
ní. To vznikají přátelství a zážitky na 
celý život.

Jakou jsi absolvovala praxi během 
studia? Jak se ti líbila? 

Na farmaceutické fakultě byly bě
hem studia povinné praxe v  lékárně 
i mimo ni. Vyzkoušela jsem si práci jak 
v soukromé i nemocniční lékárně, tak 
v analytické laboratoři. Měla jsem zde 
vždy obrovské štěstí na lidi a utvrdila 
se v tom, že nejdůležitější na práci je 
dobrý kolektiv. Přece jen v zaměstnání 
trávíme třetinu celého dne a  s  více 
lidmi se to lépe táhne.

Praxe v  lékárnách mě přesvědči
ly o tom, že pomáhání lidem je to, co 
mě baví. Naučila jsem se však, že ne 
každý o tuto pomoc stojí.

Byla jsi na Erasmu či nějaké 
zahraniční stáži?

Cestuji moc ráda, ale na Erasmus 
jsem nesebrala odvahu.

Kdyby ses měla znovu rozhodnout, 
šla bys opět na VFU?

Kromě farmacie mě lákalo i studi
um na lékářské fakultě. Těžko se mi 
však na tuto otázku odpovídá, když 
jsem jej nevyzkoušela. Věřím, že každé 
má své pro a proti, a kdo ví, jak by to 
dnes vypadalo, kdybych se vydala tím 
druhým směrem. 

Zkoušela jsi už hledat práci? Nebo 
už pracuješ? V jakém městě?

Po státní zkoušce jsem dlouho pře
mýšlela, zda hledat práci v  lékárně 
nebo se vydat cestou výzkumu a při
jmout nabídku doktorského studia. 
Nakonec zvítězila práce s  lidmi a už 
něco málo přes rok pracuji jako lé
kárník v soukromé lékárně v Blansku. 

Jaká je nabídka práce v oboru 
v Brně/Praze/jiném městě/
zahraničí? Můžeš to srovnat? 

Protože patřím mezi ty, kteří se roz
hodli po studiu v Brně zůstat, čekal mě 
boj. O  Brno je totiž v  tomto ohledu 
velký zájem, a troufám si říci, že po
ptávka převyšuje nabídku. Tomu také 
odpovídá platové ohodnocení brněn
ského lékárníka. Protože ale v lékár
nách pracují v naprosté většině ženy, 
je zde určitá šance místo najít (i když 
jen jako zástup za mateřskou). Já své 
místo nakonec našla v Blansku, kam 
dojíždím autem.

Najít „mimolékárenské“ uplatně
ní (např. ve farmaceutickém průmy

slu) je pro absolventa i  mimo Brno 
velmi těžké.

Jaký je tvůj profesní sen? Už 
jsi začala dělat něco pro jeho 
uskutečnění?

Vždycky jsem se chtěla věnovat 
výzkumné činnosti. Práce v  labora
toři mne velmi lákala. Po absolvová
ní povinné půlroční praxe v  lékár
ně se však něco změnilo a já zjistila, 
že mne baví práce s lidmi, přestože je 
po psychické stránce velmi náročná. 
V současné době se plánuji přihlásit 
do specializačního vzdělávání a  zís
kat tak atestaci.

Máš nějaký vzor v oboru? Proč 
právě on/ona?

Velký obdiv mám k panu profeso
rovi Květinovi. I v jeho věku stále před
náší studentům i odborné veřejnosti, 
věnuje se výzkumné činnosti a spous
tě dalšímu. Jeho názory jsou neotřelé 
a vždy donutí k zamyšlení.


ptala se: Emma Šúkalová
foto: archiv Michaely Švédové

POMÁHÁNÍ LIDEM JE TO, CO MĚ BAVÍ. NAUČILA JSEM 
SE VŠAK, ŽE NE KAŽDÝ O TUTO POMOC STOJÍ.
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JMÉNO: ALEXANDRA BULKOVÁ
VĚK: 27 LET
MÍSTO BYDLIŠTĚ: BRNO
FAKULTA: FVL

Jak je to dlouho od promocí na FVL? 
Od promócií som rok.

Jak vzpomínáš na svá studentská 
léta? Učitelé, spolužáci, studium, 
život v Brně.

Na študentské časy spomínam rada 
a často, mala som okolo seba spolužia
kov, s  ktorými bola zábava. Na uči
teľov spomínam najradšej na tých, 
ktorý mali pre nás študentov „ľudský“ 
prístup a bolo vidieť, že ich práca baví.

Jaká jsi byla studentka? 
Aká som bola študentka? Najviac 

ma bavili praktické predmety, takže 
som si štúdium užívala až keď sme ko
nečne mali výuku so zvieratami.

Jakou praxi jsi absolvovala během 
studia na FVL?

Počás štúdia som absolvovala pra
xe na mnohých klinikách v Česku aj 
Slovensku, avšak najradšej spomínam 
na stáž vo Švajčiarsku.

Pracovala jsi na nějakých projektech 
během studia?

Počas štúdia som bola aktívnou 
členkou IVSA, dva roky ako exchan
ge officer. Pokiaľ by som mohla, išla 
by som do toho znova! IVSA mi dala 
mnoho nových skúseností, možností 
vycestovať do zahraničia, spoznať za
ujímavých doktorov a vidieť, ako vete
rina funguje v iných krajinách.

Proč sis vybrala VFU Brno a ne 
například univerzitu v Košicích? 
Nelituješ toho?

Brno som si vybrala pre referen
cie školy a  vyššiu úroveň vzdelania. 
Taktiež som bývala blízko a  Brno je 
krásne mesto, takže voľba bola jasná. 
Neľutujem ani najmenej.

Jaká jsi měla očekávání, představy 
o svém budoucím povolání? Vyplnily 
se?

Po VFU zatiaľ nie je tak dlho, pra
cujem ako veterinárna lekárka... čo 
bude ďalej, ukáže čas.

Moje predstavy boli zo začiatku 
veľmi naivné, avšak návštevou praxe 
som pochopila ako naozajstná vete
rina funguje.

Připravilo tě studium na FVL na 
budoucí povolání?

Po VFU som okamžite nastúpila na 
veterinárnu kliniku ako vet. lekárka, 
a kedže tomu nie je zatiaľ tak dlho, čo 
bude dalej sa ešte len uvidí.

Čím se zabýváš nyní? Kde pracuješ?
Momentálne pracujem na klinike 

Jaggy v Brne, kde som na internshipe 
so zameraním na internú medicínu.

Jak jde práce v oboru skloubit 
s rodinným životem?

Práca s  rodinným životom skĺ
biť ide, aj keď je to často veľmi ťažké. 
Našťastie mám tolerantného priateľa, 
takže nemusím riešiť, že prídem do

mov neskoro na večeru alebo nemám 
voľný víkend.

Dá se prací ve veterinárním oboru 
dobře uživit?

Či sa dá veterinou uživiť? Určite 
áno. Ľahké to nie je (ale kde je, že 
ano?). Záleží, kde pracujete, na akej 
pozícii, koľko zodpovednosti máte, 
aké máte životné náklady a podobne. 
Myslím, že každý môže na túto otáz
ku odpovedať inak. Sú oblasti, kde je 
ťažké zohnať dobre platenú prácu, po
kiaľ je tam prebytok veterinárnych kli
ník a študenti po škole sú ochotný zo
brať aj nízko platenú prácu.

Co bylo hlavním faktorem, když 
ses rozhodovala, v jakém městě 
zakotvíš? 

Hlavným faktorom pri rozhodova
ní bolo, kam všade ma prijali a nako
niec, čo chcem naozaj študovať.

Jaká je nabídka práce v oboru 
v Brně/Praze/jiném městě/
zahraničí? Můžeš to srovnat?

Aká je nabídka práce momentálne 
netuším, nemám momentálne pre
hľad. Keď som hľadala prácu pred ro
kom, bolo veľa ponúk v Brne aj Prahe.

Doporučila bys studium na VFU 
sourozenci, kamarádce či někomu 
známému?

Môj brat je už dávno vyštudovaný 
a mladšieho súrodenca nemám... ale 
ak by predsa len bola situácia, že by 
niekto chcel, upozornila by som ho 
na všetky strasti tohto štúdia a povo
lania, aby vedel, čo ho naozaj čaká a čo 
som ja nevedela.


ptala se: Emma Šúkalová
foto: archiv Alexandry Bulkové

MOJE PREDSTAVY BOLI ZO ZAČIATKU VEĽMI NAIVNÉ, 
AVŠAK NÁVŠTEVOU PRAXE SOM POCHOPILA AKO 
NAOZAJSTNÁ VETERINA FUNGUJE
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JMÉNO: ZUZANA SLÁMOVÁ
VĚK: 33
MÍSTO BYDLIŠTĚ: PRAHA
FAKULTA: FVHE

Jak je to dlouho od promocí na 
FVHE? 

Absolvovala jsem v roce 2009, stu
dovala jsem 6 let.

Jak vzpomínáš na svá studentská 
léta? Učitelé, spolužáci, studium, 
život v Brně.

Studentský život jsem měla asi tro
chu jiný než moji kamarádi ze střední 
školy, protože učení bylo trošku více, 
než měli oni. 

Každý semestr mě potrápily ty nej
těžší předměty, hlavně anatomie nebo 
histologie. Ale zkouškové jsem si vět
šinou rozložila tak, že nejtěžší zkouš
ky jsem měla v září. Poctivě jsem se 
na ně připravovala v létě, protože jsem 
neměla kapacitu na to, učit se všechno 
naráz ve zkouškovém. Na to vzpomí
nám asi nejvíc, protože jsem pak měla 
studijní prázdniny. 

Kamarádky z  dob studií mi zů
staly a ty nejlepší mám dokonce tady 
v Praze, takže se stýkáme doteď. 

Jaká jsi byla studentka? Svědomitá, 
pilná, aktivní?

Myslím, že jsem byla docela svě
domitá studentka. V průběhu semest
ru jsem se připravovala na předmě
ty, kde to bylo vyloženě vyžadováno, 
např. anatomie. Ale pokud jsme nemě
li žádné průběžné úkoly, moc jsem se 
neučila. Asi jako každý student. V době 
mého studia ještě nebyl kreditový sys
tém, takže když někdo neudělal zkouš
ku, propadl. O  to víc jsme se snažili, 
abychom studium nemuseli natahovat.

Jakou praxi jsi absolvovala během 
studia na FVHE?

Absolvovala jsem v 6. ročníku po
vinnou praxi – ve Znojmě na inspek
torátu, který spadal pod Krajskou ve
terinární správu pro Jihomoravský 
kraj. A pak jsem byla s místními ve
terináři, kteří léčí i prasata a krávy. To 
mě hodně bavilo. Akorát byl trochu 
problém sehnat veterináře na velká 
zvířata, který by si vzal studenta pod 
svá křídla. Přitom tato praxe je povin
ná ke státnicím. 

Proč sis vybrala zrovna tento obor? 
Nelituješ toho?

Vybírala jsem si spíš náhodně. 
Původně jsem chtěla dělat práva 
a tam jsem se nedostala. Obor hygi
ena a ekologie mi připadal zajímavý, 
tak jsem chtěla vědět, o čem je. Když 
to vezmu zpětně, jsem ráda, že jsem si 
ho vybrala. Neumím si představit, že 
bych teď dělala práva. 

Jaká jsi měla očekávání, představy 
o svém budoucím povolání? 

Popravdě jsem vůbec nevěděla, do 
čeho jdu. Ani jsem netušila, že ze mě 
bude veterinář. Věděla jsem jen, že je 
to magisterský obor a  myslela jsem, 

že ze mě bude asi hygienik a ekolog. 
Nechápala jsem, proč máme mít před
mět, jako je anatomie, a pak mi došlo, 
že budu veterinář. Zjistila jsem, že je to 
opravdu dřina, že to není jen tak něja
ký obyčejný obor. 

Připravilo tě studium na FVHE na 
budoucí povolání?

Konkrétně v práci, co nyní dělám, 
jsem si musela dostudovat ještě hodně 
věcí ohledně legislativy. Ale na druhou 
stranu mi právě škola dala ten obecný 
rozhled. Kdykoliv jsem něco potřebova
la, dokázala jsem sáhnout do té správné 
knihy a najít si to. V oboru, který nyní 
dělám, je praxe určitě potřeba, hodí se 
praxe v laboratoři, na jatkách nebo vý
robnách, ale každý nějak začínal. 

Co bylo po VFU? 
Po prázdninách jsem šla rovnou do 

práce. Rozeslala jsem životopisy, mimo 
jiné i do farmaceutických firem, kam 
mě i přijali, ale rozhodla jsem se pro 
zaměstnání v Praze. Více by mi sice vy
hovovala práce v Brně, ale to bylo bez 
šance. V Praze se zrovna uvolnilo mís
to, tak mě vzali. 

LÍBÍ SE MI, ŽE MÁME STARŠÍ KOLEGY,  
KTEŘÍ TĚM MLADÝM POMŮŽOU

Zuzanu práce se zvířaty baví
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A co to bylo za práci? Cos měla na 
starost?

Je to Ústřední veterinární sprá
va Státní veterinární správy v Praze, 
což je centrála pro krajské veterinár
ní správy. Konkrétně jsem pracovala 
na systému rychlého varování v rám
ci Evropské unie (RASFF). Jednotlivé 
státy se v  rámci tohoto systému in
formují o nebezpečných potravinách. 
Také jsem měla na starosti monitoring 
zoonóz. To byla moje hlavní náplň 
práce. Je pravda, že mi chvíli trvalo, 
než jsem se do toho dostala. V rámci 
mé pozice jsem musela i přednášet ko
legům a trochu trvalo, než jsem se cí
tila úplně „jistá v kramflecích“, abych 
mohla v klidu předstoupit před star
ší kolegy, kteří mají hodně zkušenos
tí. Trvalo to určitě rok. Oni mají pra
xi v oboru, chodí do výroby a my na 
centrále jim radíme a koordinujeme.

Na ústředí se nikdo moc nehlásí, 
což je škoda, protože v práci máme na
příklad možnost studovat jazyky nebo 
jezdit do zahraničí na školení. Takže 
jakmile jsem nastoupila do práce, 
hned jak mi skončila zkušební doba, 
začala jsem zintenzivňovat angličtinu, 
na kterou mi zaměstnavatel přispíval 
a zaplatil mi i mezinárodní jazykový 
certifikát. Ty jsou na ústředí vyžadova
né, protože pracujeme i s anglickými 
texty. Evropská Komise nabízí školení 
v rámci jednotlivých odvětví. Já jsem 
tenkrát dělala mikrobiologická kri
téria a zoonózy. Byla jsem na týden
ním školení v Lisabonu a na jednom 
jednání ve Švédsku, ale i  v  Bruselu. 
Školení nabízí Komise několik v roce, 
takže nejezdíme jenom my, ale i kole
gové z krajů, inspektorátů i jatek mají 
možnost vyjet. Pokud někdo preferu
je němčinu, může vyjet i do německy 
mluvící země. 

Musím říct, že v práci jsem ráda za 
kolektiv i za šéfa. Mám ráda, když se 
v týmu spolupracuje a není to vše jen 
na jednotlivci. Líbí se mi, že máme star

ší kolegy, kteří těm mladým pomůžou. 
Myslím, že to tak funguje i v krajích. 

Čím se zabýváš nyní? 
Teď jsem na druhé mateřské dovo

lené. Předpokládám, že až se vrátím, 
budu dělat něco trochu jiného, jelikož 
za mě nastoupil nový člověk. Takže se 
budu vracet jakoby na začátek, dosta
nu jinou komoditu nebo jiné odvět
ví. Kolegové na ústředí mají rozděle
né komodity – maso, mléko, drůbež, 
vedlejší živočišné produkty, monito
ring, takže já dostanu nejspíš co bude 
volné.. Teď mám před sebou tak dva 
až tři roky doma, uvidíme. 

Tenhle vývoj byl jasný už ve chvíli, 
kdy jsi odcházela na rodičovskou?

To sice jasné bylo, ale kolegyně, 
která nastupovala místo mě, dala vý
pověď, takže potřebovali rychle něko
ho sehnat. Bohužel se nikdo na výbě
rové řízení nehlásil, tak mě požádali 
o pomoc. Nabídli mi při rodičovské 
dovolené dokonce i práci z domova, 
protože věděli, že já to umím a že je 
nedostatek zájemců

Dá se dobře skloubit tvoje práce 
s rodinným životem?

Necelý rok jsem pracovala na čás
tečný úvazek pouze z domova. V tom 
mi manžel vyšel vstříc a po příchodu 
z práce přebral péči o dceru. Nyní jsem 
opět na mateřské dovolené, ale mys
lím, že do budoucna se to dá skloubit 
celkem dobře. Pracovní doba téměř 
vždy skončila v tu hodinu, kdy měla. 
Málokdy jsem zůstala přesčas. Pouze, 

když to bylo nutné. A když by byla po
třeba, tak zaměstnavatel nabízí mož
nost zkráceného úvazku. 

Dá se prací ve veterinární hygieně 
dobře uživit?

Já dělám ve státní správě, takže ná
stupní plat nebyl příliš vysoký, nesta
čil by na uživení rodiny. Ale je pravda, 
že se mi zvyšoval s tím, jak jsem si dě
lala atestace a osobním ohodnocením. 
Na Prahu, asi i na Brno je ten plat niž
ší nebo spíš náklady na žití (služby) 
jsou tady vyšší. Kdybych měla to stejné 
v menším městě, kde jsou nižší náklady 
na bydlení a služby, bylo by to asi lepší. 

Jaká je nabídka práce v oboru 
v Brně/Praze/jiném městě/
zahraničí? Můžeš to srovnat?

Hledala jsem jenom v Brně a na již
ní Moravě, ale těch nabídek tam ten
krát nebylo moc. V Praze jsem posla
la jen jeden životopis, ale nabídek tam 
bylo víc, hlavně v potravinářských fir
mách. Přiznám se, že i když jsem cel
kem výmluvná, na dealera ve farma
ceutických firmách jsem se necítila.

Jaké máš pracovní plány do 
budoucna?

Určitě bych chtěla zůstat tam, kde 
jsem. Takže zatím rozhodně neplánuju 
změnu. Manžel bývá déle v práci a moje 
pracovní doba do 4 bude ideální na 
stihnutí cestování domů a vyzvednutí 
dětí ze školky.


ptala se: Jana Příkazská
foto: archiv Zuzany Slámové

Praktická výuka z dob studií na FVHE Lásku ke zvířatům je třeba pěstovat od mala
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JMÉNO: PETR TOMAN 
VĚK: 33
MÍSTO BYDLIŠTĚ: ZNOJMO
FAKULTA: FaF

Jak je to dlouho od promocí na FaF? 
Promoval jsem v roce 2008, takže 

už je to 9 let.

Jak vzpomínáš na svá studentská 
léta? Učitele, spolužáky, studium, 
život v Brně?

Studium bylo bezva, asi jedna 
z  nej zábavnějších period mého ži
vota. Musel jsem skloubit studium, 
sport a sociální život tak, abych zvlá
dl všechno a nic neopomínal. Což se 
mi naštěstí podařilo. Já jsem sporto
val na vyšší úrovni, dělal jsem triat
lon a  měl jsem dobrou tréninkovou 
skupinu. V určité fázi už to bylo moc 
náročné – jít večer na party, vrátit se 
o půl třetí ráno, na šestou na trénink 
na bazén a pak ještě fungovat ve škole. 
Tak sport šel trochu stranou. Asi jsem 
nebyl úplně nejvzornější student, ale 
všechno mi nakonec vyšlo. Učení mělo 
vždycky svůj zvláštní rytmus, přes se
mestr jsem se připravoval docela málo 
a to gró nastupovalo ve zkouškovém. 

Takže jsi byl celkem dobrý student, 
když jsi to všechno zvládl, přestože 
ses nevěnoval tolik průběžné 
přípravě?

Ve druháku přišlo první síto – bio
chemie, tu jsem přežil a pak ve třeťáku 
farmaceutická chemie a farmakogno
sie, to byly hodně náročné předměty, 
na které se každý učil asi měsíc v kuse, 
ale nakonec jsem to zvládl. V okamži
cích, kdy se třídí zrno od plev, si člo
věk říká, jestli náhodou nebude taky 

vytřízen. Nakonec to vždycky dobře 
dopadlo, i když někdy až na podruhé. 
Ale všichni jsme na tom byli stejně, 
jen jsme uplatňovali různé strategie. 

Vzpomínáš například na nějaké 
učitele? 

Nebyl tam nikdo vyloženě zlý nebo 
špatný, ale spíš přísný, což byla prá
vě z  biochemie profesorka Mirijam 
Smutná, ta byla legendární. Na far
makognosii nás měl pan profesor Suchý, 
což je také legenda v oboru. Na farma
kologii tam byl profesor Květina, ten byl 
přísný, ale to bylo opodstatněné. U stát
nic jsme spolu docela bojovali, ale nako
nec mi gratuloval se smíchem na rtech.

Jakou praxi jsi absolvoval během 
studia na FaF?

Těch praxí bylo několik. Jedna byla 
hned v  prváku na 14 dní v  lékárně, 
ta byla povinná, pak nějaké volitel
né a v páťáku byla šestiměsíční pra
xe. Po tom, co člověk dokončí všech
ny praxe, je akreditovaný a může začít 
pracovat v  lékárně, dokonce kdeko
liv v Evropě. Když jsem pak pracoval 
v lékárně v Anglii, šlo jen o uznání di
plomu – když nic nebrání tomu, abych 
pracoval v České republice, můžu pra
covat i tam. 

Co sis z praxe odnesl za dojmy? 
Líbilo se ti tam nebo tě to spíš 
odradilo? 

Já jsem věděl už dávno, že tudy ces
ta nevede. Přistoupil jsem k tomu prag
maticky – bylo potřeba to absolvovat.

A měl jsi už tehdy nějakou představu 
o tom, co bys chtěl v budoucnu 
dělat?

Věděl jsem, že bych chtěl nejspíš do 
průmyslu, nebylo úplně jasné, jakým 
směrem, ale do lékárny rozhodně ne.

Pracoval jsi na nějakých projektech 
během studia?

Neúčastnil jsem se žádných inter
ních projektů, ale byl jsem na stáži přes 
program Freemover, což znamenalo na 
měsíc vycestovat kamkoliv na univer
zitu po Evropě, na nějaký výzkumný 
projekt. Univerzita kryla velkou část 
nákladů, ale aktivita byla hodně na stu
dentovi, musel jsem sám kontaktovat 
univerzitu, sám přijít s nápadem, pro
jektem, sám si zařídit všechny letenky, 
pozvání, prostě co bylo potřeba. Já jsem 
měl štěstí, oslovil jsem asi 10 univerzit, 
nikde to nedopadlo dobře, ale kama
rád Majk jich oslovil 50 a přijali ho na 
5, tak si vybral a mně nabídl své kon
takty. Tak jsem toho využil. 

Proč sis vybral VFU Brno a ne 
Hradec Králové? Nelituješ toho?

Od začátku bylo jasné, že půjdu do 
Brna. Do Hradce jsem si sice dával při
hlášku, ale nakonec jsem ani nejel na 
přijímačky, protože už jsem tušil, že 
vyjde Brno. Pro mě bylo Brno důleži
té hlavně kvůli triatlonu, který zde měl 
silnou základnu. Jen jsem se rozhodo
val, jestli medicína nebo farmacie. Pak 
jsem se dostal na obě školy a vybral si 
farmacii a Hradec jsem vůbec neřešil. 
Brno bylo blíž a taky jsem rok před ná
stupem chodil na přípravný kurz, což 
mi hodně pomohlo jednak v sebevě
domí, a taky to byla zajímavá zkuše
nost. Vyučovali tam profesoři, kteří 
na univerzitě běžně působí, měl jsem 
teda jistotu, že se na přijímačky učím 
to důležité. 

ZDRAVOTNICTVÍ BY PODLE MĚ NEMĚLO BÝT 
VÝDĚLEČNÉ NEBO POSTAVENÉ HLAVNĚ NA 
EKONOMICKÉ BÁZI, MĚLO BY SE DÍVAT NEJVÍC 
SMĚREM KE ZDRAVÍ PACIENTŮ
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Připravilo tě studium na FaF na 
budoucí povolání?

Co se týká vlastní práce v lékárně, 
na to je příprava, myslím, dobrá. Když 
jsem skončil studium na FaF, praco
val jsem asi 34 měsíce přes prázdni
ny v  různých lékárnách ve Znojmě, 
to jsem zvládl obstojně. Pak jsem za
mířil na doktorát do Anglie, kde bylo 
stipendium jen na 3 roky a  potom 
jsem musel pokračovat v projektu dál. 
Musel jsem se postarat sám o  sebe, 
takže se mi hodilo, že mám základ far
macii a mohl jsem nastoupit do lékár
ny. Zorientoval jsem se velmi rychle, 
a za pomoci známých místních lékár
níků jsem to zvládl. Takže si myslím, 
že příprava byla vážně dobrá.

Můžeš nějak srovnat studium v Brně 
a v zahraničí? 

Já to můžu jen těžko srovnat. Při 
studiu farmacie v Anglii jsem nechodil 
na přednášky, protože jsem nastoupil 
až na doktorát. Já jsem naopak studen
ty učil. Rozdíl je podle mě v tom, že 
studium u nás je založeno více na na
učení se faktů a memorování. Na zápa
dě je to spíše založeno na principu „vy
hledat fakta a umět je použít“. Ty dva 
světy se ale potkávají. Profesoři, kteří 
tam působili se mnou, říkali: „To je su
per, že vy máte znalosti v hlavě, ale ty 
děcka tady ne.“ Asi nejlepší je od kaž
dého trochu, aby fakta, která se člověk 
naučí, uměl použít. 

A proč jsi šel zrovna do Anglie?
Když jsem tam byl na Freemover 

stáži, šéf oddělení říkal, že se jim lí
bilo, jak jsem se uvedl a  kdybych 
chtěl dělat někdy doktorát, ať dám 
vědět. Tak jsem zvážil všechny mož
né varianty a za rok se jim ozval, že 
mám zájem. 

Nepřemýšlel jsi o tom, že bys 
studoval doktorát v České 
republice?

Tady jsem věděl, že finanční situace 
není taková, jaká by měla být, že stu
denti nejsou soběstační a musí u toho 
ještě pracovat v  lékárně, aby zvládli 
fungovat. Tomu jsem se chtěl vyhnout. 
Moje stipendium bylo asi 1 100–1 200 
liber, což stačilo na pokrytí nákladů 
a ještě trochu zábavy okolo. Nebylo to 
na velké utrácení, ale stačilo to.

A tos ani neuvažoval, že bys zůstal 
pracovat v Anglii, když jsi dodělal 
doktorát?

Ne, protože když jsem zvážil kva
litu života tam a tady, zůstat jsem tam 
nechtěl. Věděl jsem, že budu chtít za
ložit rodinu a vzal jsem v potaz kva
litu zdravotnického systému, jehož 
jsem byl v Anglii součástí, takže jsem 
to viděl zevnitř. Další věc je zázemí, 
rodina a kamarádi. V Anglii by bylo 
v absolutním množství víc peněz, i po
tom, co zaplatíš nájem, jídlo, všechny 
účty a maličkosti, tak ti zbude víc, to 
je prostě fakt. Ale postavit jenom pe
níze proti tomu, že v ČR mám poho
du a kvalitu života, mi připadalo málo. 
Takže jsme vyhodnotili, že se vrátí
me zpátky.

Jak se vyvíjela dál tvoje kariéra po 
návratu z Anglie?

V Praze se objevila zajímavá na
bídka od firmy Medicem Institute. 
To je česká firma, která svým výzku
mem a vývojem přímo navazuje na 
profesora Wichterleho a  zabývá se 
prací  s hydrogely převážně v oblas
ti oftalmologie  jmenovitě intraoku
lárními čočkami. Pracoval jsem tam 
jako projektový manažer a  jako ve
doucí vývoje zdravotnických pro
středků pro oftalmologii. Jako pro
jektový manažer v malé firmě jsem si 
mohl osahat spoustu různých směrů, 
ke kterým bych se ve velkém korpo
rátu  pravděpodobně nedostal. Tady 
jsem se podíval, jak se dělají věci ve 
výrobě, dělal jsem vlastní experi
menty v laboratoři, vedl jsem klinic
kou zkoušku za sponzora, spolupra
coval se zahraničními univerzitami 
a podobně. Hodně mě zaujala vlast
ní operace oka, kdy se vkládá čočka 
do oka za pomoci speciálního injek
toru. Na to jsem se pak více zaměřil, 
a to mě hodně bavilo.

Takže jsi byl přímo u těch operací? 
Byl jsem přímo u  operací, pře

devším v  rámci klinické zkoušky. 
Nejdřív jsme vymysleli design čočky, 
pak přišla klinická zkouška, kdy jsme 
spolupracovali s  necelou desítkou 
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center po České republice, s  různý
mi klinikami a fakultními nemocni
cemi. Bylo tedy potřeba jim vysvětlit, 
co ta čočka dělá, čím je speciální, jak 
se implantuje do oka, případně jim 
to ukázat, být s  nimi na sále, umět 
jim poradit, když něco dělají špatně. 
Byla to úžasná a cenná zkušenost. Jsi 
na sále s člověkem, který je kapaci
tou ve svém oboru, je to slovutný pan 
profesor nebo pan docent, který má 
za sebou 40 let praxe, je to přednosta 
ústavu fakultní nemocnice a teď máš 
říct: „Pane profesore, teď bych to ne
dělal zrovna takhle, udělal bych to 
trochu jinak,“ nebo „Teď se to zrovna 
nepovedlo, raději bych tuto zkušeb
ní čočku neimplantoval a vyřadil pa
cienta ze studie.“ Práce v Medicemu 
byla opravdu skvělá a nejvíc viditel
ný úspěch je, že z té doby mám fotku 
ve Forbesu. (smích) 

Co se dělo pak? V Medicemu jsi 
skončil?

Ano. Když jsem nastupoval, byla 
tam vidina, že jsme malá firma, máme 
unikátní produkt, který prodáme vel
ké firmě, což zlepší finanční situa
ci, všichni z  toho budeme profitovat 
a  firma se posune mílovým krokem 
dál. Když jsem tam přicházel v  roce 
2013, tohle mělo být hotové do půl 
roku, ale pak se přehodnocoval byz
nys plán a nastavoval nový. A vše se 
protahovalo a komplikovalo. Nakonec, 
po dokončení mé etapy jistého vý
vojového programu, mně došlo, že 
už není nutné v tomto tempu a smě
ru pokračovat dál, chtěl jsem změnu. 
Vzal jsem si rok „rodinného volna“, 
soustředil se hlavně na syna Kristiána 
a snažil jsem se regenerovat. Byl jsem 
konzultantem takovému dobrodruž
nému projektu, který se týkal vývo
je doplňku stravy. Výrobce byl úplně 
v začátku. Výrobce chtěl uvést na trh 
nový výrobek z jedné unikátní plodi
ny, ale nikdy v  tomto oboru nepod

nikal, tak bylo nejdříve potřeba pro
dukt dokonale vyvinout. Tady jsem 
nastoupil já. Spoluprací  s  univerzi
tami a  institucemi (např. Akademie 
věd) se nám podařilo projekt vymys
let, dotáhnout do finále, získat ochran
né známky a nyní v podstatě projekt 
čeká na rozjetí a spuštění. Já už jsem 
z něj ale zase vystoupil, protože moje 
fáze vývoje byla ukončena, už tam ne
bylo v čem bádat dál.

A to jsi dělal v době „rodinného 
volna“?

Přesně tak, pracoval jsem jako 
OSVČ. Když je člověk zaměstnanec, 
netuší, kolik má starostí jako OSVČ. 
Není úplně samozřejmé, že ti přijde 
výplata včas, i pokud někomu vysta
víš fakturu. Je vážně přínosné, že si 
uvědomíš svou zodpovědnost, a když 
se zase vrátíš do zaměstnaneckého 
poměru, oceníš, že je to tak jedno
duché, že se můžeš soustředit jen na 
práci. Když jsi OSVČ, tak se soustře
díš na práci a navíc ještě na administ
rativu okolo. Ale zase pracuješ na čem 
chceš a kdy chceš.

U první práce jsi žil v Praze. A u toho 
dalšího projektu?

Ten projekt byl rozkročen široce 
mezi Moravou a  Prahou, takže bylo 
více ježdění. Univerzity a  výzkum
né ústavy byly převážně v  Praze, 
pěstební plochy byly na Moravě 
a Vysočině, nějaké konzultace probí
haly ve Výzkumném ústavu potravi
nářském v Praze, zapojená byla také 
VŠCHT, těch směrů bylo hodně. 

Čím se zabýváš nyní? Kde pracuješ?
Nedávno jsem uspěl ve výbě

rovém řízení na pozici Medical 
Science  Liaison pro jednu známou 
firmu. Jsem styčný důstojník přes ko
munikaci vědeckých informací z fir
my směrem k  doktorům. Jsem tam 
teprve pár týdnů, takže je to čerstvá 

věc. Starám se o produkty, které jsou 
ideálně rok až dva roky před nasaze
ním na trh. Vlastně dělám osvětu pro 
zdravotnickou veřejnost o tom, jaké 
se chystají novinky v daném odvětví. 

Nastoupil jsi nedávno. Už ses dostal 
k nějaké práci?

Zatím hodně jezdím Znojmo – 
Praha, protože centrála je v  Praze. 
Seznamuji se s  tím, jak firma fun
guje, už jsem dostal několik knížek 
k naučení. Teď pojedu na první kon
ferenci, takže už začnu být aktivní. 
V blízké době začnu potkávat dokto
ry ke své indikaci. Firma je ve světové 
špičce v oblasti inovativního portfo
lia. To je pro mě nejzajímavější, pro
tože se stále považuju trochu za věd
ce. Firma si věří v tom, že bude pořád 
přicházet s novými věcmi, a tím bude 
měnit trh. 

Já se budu starat o  některé nové 
monoklonální protilátky v imunoon
kologii, což je podle mě úžasný obor, 
ve kterém se jedná o  léčbu různých 
druhů rakoviny. Látka nastartuje imu
nitní systém člověka, aby se s rakovi
nou vypořádal sám. Není to jako che
moterapie, která hubí všechny buňky 
neselektivně. 

Máš přehled o nabídkách práce 
v oboru v Brně/Praze/jiném městě/
zahraničí? Můžeš to srovnat?

Co se industriálních pozic týká, 
tady jednoznačně vede Praha. V Brně 
nabídky také jsou, ale asi o něco níže 
honorované. Velké firmy mají centrá
lu většinou v Praze. Co se týká všeo
becně pozic, jako je lékárník, tak vím, 
že Brno a Hradec (tedy tam kde jsou 
fakulty) jsou hodnoceny níže a  se 
vzdáleností výplata roste. Upřímně 
se mi zdá, že v současnosti je nejvý
hodnější práce pro řetězce, které platí 
dobře tzv. létající lékárníky. Tuto po
zici znám hlavně z Anglie, kdy jsem 
pracoval sám na sebe, nebyl jsem 
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zaměstnán u  nikoho. Byl jsem  lo
cum  pharmacist, což znamená, že 
jsem pracoval pro různé řetězce na 
různých místech dle jejich akutní po
třeby. Když jsme se dohodli, dokázal 
jsem si tímto způsobem naplnit diář 
třeba na měsíc dopředu a měl jsem 
zajištěnou práci. V podstatě jsem za 
rok prošel třeba 50 lékáren, pokaž
dé to byla novinka. V Česku létající 
lékárníci pracující pro velké řetězce 
pokrývají určitou oblast, už to fun
guje docela dlouho. Ale ty zlaté roky, 
kdy se platilo královsky, už jsou pryč. 
Tedy podle kuloárních informací.

Takže se dá prací ve farmacii 
dobře uživit? Nemyslím tím jenom 
v lékárně, ale celkově.

Pokud se člověk vyvaruje dobro
družství na vlastní pěst, nebo když už 
je zkusí a fungují, tak to funguje dobře. 

Máš nějaký profesní sen?
Co jsem chtěl zkusit a  nezkusil 

jsem, je pozice klinického farmaceu
ta v nemocnici. Pacienti v nemocnici 
jsou často polymorbidní a polyprag
matiční a jejich léky se často mezi se
bou „tlučou“. Doktoři mají své agendy 
tolik, že už to nestíhají kontrolovat, 
ne že by tomu nerozuměli, ale nema
jí na to čas a prostor. Pokud tam mají 
lékárníka, který se soustředí jen na 
interakce léků, musí to být pro jejich 
tým velmi přínosné. V nemocnicích 
tato  pozice často je, ale bohužel ne 
ve všech a  ne na všech odděleních, 
asi hlavně z ekonomických důvodů. 
Zdravotnictví by ale podle mě nemě
lo být výdělečné nebo postavené hlav
ně na ekonomické bázi, mělo by se dí
vat nejvíc směrem ke zdraví pacientů.

Zkráceno. Celý rozhovor si můžete pře
číst již brzy online.


ptala se: Jana Příkazská
foto: archiv Petra Tomana

EAHP byla založena v roce 1972 šesti 
západoevropskými zeměmi jako orga
nizace reprezentující společné zájmy 
nemocničního lékárenství na evropské 
a mezinárodní úrovni. Česká republi
ka se stala jejím členem v roce 1996.

Dr. Horák absolvoval studium far
macie na Farmaceutické fakultě VFU 
Brno v roce 2001, od roku 2005 půso
bí ve funkci vedoucího lékárníka FN 
Motol v Praze. Vedle každodenní práce 
nemocničního lékárníka se aktivně zú
častňuje činnosti Sekce nemocničních 
lékárníků ČFS, kterou od roku 2015 
vede jako předseda, a též specializač
ního vzdělávání farmaceutů – v letech 
2007–2014 byl vedoucím Katedry lé
kárenství na Institutu postgraduálního 
vzdělávání ve zdravotnictví. Na činnos
ti EAHP se podílí od roku 2010, nejdří
ve jako národní delegát, od roku 2015 
do zvolení za budoucího prezidenta 
jako finanční ředitel asociace.

PharmDr. Petru Horákovi blaho
přejeme ke zvolení do této zodpověd
né funkce a přejeme mnoho úspěchů!

Určitě stojí za připomenutí, že v se
riálu rozhovorů s  úspěšnými absol

venty VFU Brno, publikovaném na 
stránkách našeho časopisu vyšel také 
interview s dr. Horákem, v němž ho
vořil o specifikách poskytování léká
renské péče v  prostředí nemocnic, 
o  aktuálních problémech veřejného 
i nemocničního lékárenství a zavzpo
mínal též na studentská léta strávená 
na naší univerzitě (viz VU, č. 1/2016).


text: Tünde Ambrus 
zdroje: www.cfs-cls.cz, www.eahp.eu
foto: archiv Petra Horáka

ABSOLVENT FaF VFU BRNO 
BYL ZVOLEN ZA PREZIDENTA 
EVROPSKÉ ASOCIACE 
NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ

 9.–11. června letošního roku se na Maltě konalo 

valné shromáždění Evropské asociace nemocničních 

lékárníků (EAHP – European Association of Hospital 

Pharmacists), jehož programovým bodem byly 

i prezidentské volby. Delegáti 35 národních členských 

organizací zvolili PharmDr. Petra Horáka, předsedu Sekce 

nemocničních lékárníků České farmaceutické společnosti 

ČLS JEP a vedoucího lékárníka z Fakultní nemocnice Motol za 

následujícího prezidenta EAHP na funkční období 2018–2021.
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informace

lit přes léto ustájit 11 osliček. Toho si 
strašně vážím, protože jinak bych za 
nimi musela dojíždět, a to by praktic
ky nešlo. Projekt probíhal od května 
do konce srpna, každá z oslic absolvo
vala dva říjové cykly, během kterých 
jsme zkoumali aktivitu na vaječnících 
a podle předem stanovených protokolů 

Ohlédnutí za letní  
sezónou v jízdárně

 Přestože se kampus začal od konce května pomalu vylidňovat a v průběhu prázdnin už nebyli studenti 
ani v dohledu, jízdárna rozhodně nezahálela a hostila několik akcí, které rozčeřily hladinu poklidného 
prázdninového režimu. Letní sezónu zahájil projekt MVDr. Elišky Horáčkové, která se věnuje říjovému 
cyklu oslíků. Odborný program v jízdárně pokračoval v podobě Inseminačního kurzu zaměřeného na 
koně. Poslední květnový den místo studentů zaplnily „uličky“ areálu děti, které se v rámci Dětského 
dne povozily na koních. Ozdobou léta v jízdárně bezesporu každý rok bývá slavnostní koňské spřežení 
s kočárem, který řídí MVDr. Sedlinská, Ph.D. Ani letos tomu nebylo jinak. S nadšením a úsměvem ve 
tváři provázela čerstvé absolventy i držitele Zlatých diplomů, kteří se rozhodli svézt areálem se svými 
rodinami. Jízdárna hostila také pravidelný trenérský kurz, který má pod svým patronátem známá 
absolventka i bývalá pedagožka z Fakulty veterinárního lékařství MVDr. Eva Nesňalová, CSc. Na konec 
léta pak připadl příměstský tábor, který pořádal Ústav tělesné výchovy a sportu. Největší zážitek dle 
svých slov měly z ježdění na koních a oslících. A my se k nadšení z těchto ušlechtilých a krásných zvířat 
připojujeme..

jsme jim podávali hormonální terapii. 
Sledovali jsme také jejich říjové chová
ní, jak říji projevují, jestli k tomu po
třebují hřebce nebo ne. Každý den jsme 
dělali rektální ultrazvukové vyšetření, 
kterým jsme měřili velikosti folikulů na 
vaječnících.“ Zjednodušeně řečeno, cí
lem projektu je vyzkoumat, jak nejlépe 

Oslice zapojená do projektu se svým potomkem

OSLÍCI, OSLIČKY, OSLÁTKA
Jistě jste si mnozí všimli, že v  letních 
měsících dočasně přibyli do areá
lu VFU noví obyvatelé. Sympatické 
oslí maminky doprovázené roztomi
lými oslími potomky zpestřovalyna
še každodenní procházky kampu
sem. Nebyly zde však jen pro obdiv 
a  rozptýlení nás, zaměstnanců a  stu
dentů univerzity, ale staly se součás
tí projektu, jehož řešitelkou je MVDr. 
Eliška Horáčková, která se v  rám
ci svého Ph.D studia zabývá samice
mi osla domácího. Spolupracovala při 
tom s  MVDr. Markétou Sedlinskou, 
Ph.D. Na Klinice koní se vědci dlou
hodobě věnují jak oslům, tak oslicím, 
Tento projekt byl primárně zaměřen 
na reprodukční cyklus osliček, jelikož 
je toto téma prozatím málo prozkou
mané. Doktorka Horáčková o projektu 
mluví s velkým nadšením: „Loni jsem 
požádala o grand, který nám schvá
lili, a díky tomu jsme si mohli dovo
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se dá cyklus ovlivňovat a výsledkem by 
mělo být co nejlepší doporučení cho
vatelům, jak s osličkou zacházet, když 
chtějí mít malé oslátko. 

INSEMINAČNÍ KURZ NAVŠTĚVUJÍ 
ZEMĚDĚLCI, CHOVATELÉ KONÍ 
I VETERINÁŘI Z PRAXE
Poslední květnový týden proběhl 
v jízdárně kurz Inseminace a vpravo
vání embryí inseminační technikou 
u  koní. Organizační zajištění měla 
na starosti MVDr. Alena Bartošková, 
Ph.D. z Institutu celoživotního vzdě
lávání. Praktickou výuku zajišťova
li zaměstnanci Oddělení reprodukce 
Kliniky koní a garantem kurzu byla 
MVDr. Markéta Sedlinská. „Většinou 
se koná kurz každý rok, záleží, ko
lik se nahlásí lidí. Teď byl vypsán po 
dvou letech a účastníků bylo 12, což 
je ideální počet,“ popisuje průběh dok
torka Bartošková. Kurz je určen pře
devším pro širší veřejnost, studenti 
se mohou přihlásit jen na závěrečnou 
zkoušku, protože náplň kurzu absol
vují v  rámci svého studia. „Vzdělání 
jim uznáváme, pokud mají absolvo
vané předměty Gynekologie a  po
rodnictví a Andrologie, v podstatě to 
jsou studenti pátého a šestého roční

ku,“ doplňuje informace paní dok
torka. Kapacitně je kurz koncipován 
pro 10 až 15 lidí, aby mohli vidět do
statek praktické výuky a také si sami 
něco vyzkoušeli. Účastníci přijíždějí 
z celé republiky i zahraničí. Nejčastěji 
jsou to lidé se zemědělským vzdělá
ním nebo chovatelé, kteří chtějí inse
minovat vlastní koně, případně vete
rináři, kteří dokončili školu již před 
delší dobou a chtějí si vše osvěžit. Za 
celý týden, kdy kurz probíhal, účastní
ci absolvovali dostatek praktické výu
ky, která probíhala převážně v jízdár
ně. Vyučující si pak studenty rozebrali 
a vyrazili s nimi do terénu. Teoretické 
přednášky se pak konaly v posluchárně 
ICV. Náplň kurzu vychází z platné le
gislativy. Účastníci píší test a na zkouš
ku přijíždí předseda jmenovaný minis
terstvem, doplněný dvěma odborníky, 
které nominuje univerzita. Na závěr 
doktorka Bartošková dodává: „Většina 
účastníků, alespoň letos, kurz dělala 
kvůli soukromým účelům, aby moh
li inseminovat vlastní koně. Častokrát 
ani inseminaci neplánují do budoucna 
vykonávat, jen o tom chtějí vědět víc. 
Dozví se tam všechno o pohlavní ak
tivitě koní, jak se provádí  inseminace 
a také veškerou potřebnou legislativu.“

PRO DOKTORKU NESŇALOVOU 
JE PŘI TRENÉRSKÉM KURZU 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BEZPEČNOST
Bývalá absolventka Fakulty veterinár
ního lékařství, držitelka Zlatého diplo
mu, který se udílí 50 let od promoce, 
svého času pedagožka na FVL, trenér
ka jezdectví, rozhodčí a lektorka – to 
je MVDr. Eva Nesňalová, CSc. Už jako 
dítě se věnovala jezdeckému sportu. 
Díky tomu, že v Brně měla svůj jez
decký oddíl, zůstala zde i po maturitě 
a studovala na FVL. Po promocích na
stoupila na svou alma mater jako učitel
ka mikrobiologie a imunologie. S vel
kou úctou a  očividným přátelstvím 
vzpomíná na své kolegy, kteří působí 
na univerzitě dodnes. Profesoři Smola 
a Treml zůstali v  jejích vzpomínkách 

Inseminační kurz: příprava na odběr vzorků

Hodnocení praktických dovedností účastníků 
trenérského kurzu

MVDr. Nesňalová
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vých hodin obsahovalo teoretickou 
a  praktickou část. Všeobecná teorie 
je přesně předepsaná ministerstvem 
školství, které kurz akreditovalo, ob
sahuje zdravovědu, právní problema
tiku a bezpečnost. Odborná teorie řeší 
pravidla ježdění na koni a speciální te
orie je zaměřená na samotný výcvik. 
Doplňkem je také 30 hodin samostu

jako slušní, spravedliví a hodní spolu
pracovníci a přátelé. Přestože je už ně
jaký ten pátek v důchodu, stále je veli
ce aktivní. Důkazem je trenérský kurz, 
který pod jejím vedením v průběhu jara 
a léta proběhl na jízdárně. Od března 
do června probíhalo formou víken
dového studia vzdělávání na kvalifi
kaci Instruktor jezdectví. 202 výuko

dia. Praktická část obsahuje předvedení 
jezdce na obdélníku, to je nejnižší dre
zura, která vůbec existuje. Dále je tam 
skákání – malý parkur. Největší důraz 
je ale kladen na vedení výcvikové ho
diny a lonžování koně se začátečníkem. 
Červenou nití tohoto kurzu byla bez
pečnost, aby se účastníkům ani koňům 
nic nestalo. Na základě kurzu získali 
absolventi osvědčení o odborné kva
lifikaci a mají oprávnění vést výcvik. 
Přestože je s kurzem opravdu mnoho 
práce, doktorku Nesňalovou stále baví: 
„Je skvělé, že můžu kurz pořádat právě 
tady na VFU, nejen proto, že to mám 
domů do Žabovřesek kousek, ale pře
devším jsou tu hodně vstřícní a ochot
ní lidé, jsou tu skvělí a zkušení lekto
ři a cvičitelé, kteří se na kurzu podílí. 
A také mají skvělé organizační zajiště
ní. Speciálně bych chtěla pochválit paní 
Soňu Bládkovou, která mi neskutečně 
pomohla a byla naprosto perfektní.“

Děti v příměstském táboře nejvíce bavil program v jízdárně

Ukázka vedení výcvikové hodiny se začátečníkem
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ZLATÝM HŘEBEM PŘÍMĚSTSKÉHO 
TÁBORA BYL PROGRAM U KONÍ 
A OSLÍKŮ
Konec prázdnin na jízdárně patřil dě
tem. Na příměstský tábor, který pořá
dal Ústav tělesné výchovy a sportu, se 
sjela správná parta složená převážně 
z dětí a vnuků univerzitních zaměst
nanců. Každý den měly připrave
ný nabitý program. Sporty a  soutě
že prověřily jejich fyzickou zdatnost. 
Vydatnou rozcvičku střídal florbal, 
badminton, atletika, volejbal, gym
nastika, frisbee, běhání… děti roz
hodně nezahálely. Místo se ale našlo 
i pro výuku angličtiny, kde si děti uži
ly také zábavu. Kdo by čekal memoro
vání slovíček či opakování gramatiky, 
ten by se rozhodně spletl. Vyplňovaly 
se osmisměrky a  pouštěly anglické 
pohádky. Dva dny děti také výleto
valy – zavítaly do vědeckého cen tra 
VIDA! a  poslední den vyrazily do 
Moravského krasu. Počasí jim na po
slední den sice nepřálo, ale malí vý
letníci to zvládli na jedničku. Hlavní 
atrakcí však bezesporu byl program 
u koní a oslíků. Děti je samy hřebel
covaly, vedly ze stájí, vodily v jízdár
ně a také na nich jezdily. Koníci jis
tě uvítali něžnou péči a  pozornost 
v podobě zaplítání copánků a drbá
ní za uchem. Odvděčili se pak projíž
ďkou kočárem, která se všem moc lí
bila. Ovace sklidila také oslička Bára 
se svým malým oslátkem Bořkem, 
který neustále do všeho a všech kou
sal. Jak samy děti poznaly, Bořek byl 
zvědavé mládě a nesměl si nechat nic 
ujít. Děti po celou dobu u koní a os
líků nosily povinně helmy, aby se za
jistila bezpečnost. Jak moudře pozna
menaly malé účastnice tábora, sestry 
Chmelařovy: „Paní od koní byla tro
chu přísná, ale my ji chápeme, proto
že zacházíme s živými tvory.“ 


text: Jana Příkazská
foto: autorka, archiv Elišky Horáčkové Součástí práce s koňmi byla i řádná péče o zvířata 

Děti si vyzkoušely mnoho sportovních disciplín

Oslíci se stali novými kamarády dětí
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Dne 26. 7. 2017 uspořádal Ústav vý
živy zvířat, Fakulty veterinární hy
gie ny a ekologie Veterinární a far ma
ceu tické univerzity Brno, společně 
se Školním zemědělským podnikem 
VFU Brno Nový Jičín a  společností 
ZZN Pelhřimov a.s. konferenci s ná
zvem LUPINA 2017. 

Po odborné stránce byla konferen
ce věnována možnostem využití lupi
ny bílé, pěstované v půdních a klima
tických podmínkách České republiky, 
se zaměřením na ověření možnos
ti využití zelené hmoty, celého i od
slupkovaného semene lupiny bílé ve 
výživě zvířat. 

Účastníky konference reprezento
vali zejména pěstitelé, zástupci osivář
ských firem, krmivářského průmys

lu, producenti živočišných komodit 
a  zpracovatelé lupiny. Pozvání při
jal a  konference se účastnil ředitel 
ÚKZÚZ Ing. Daniel Jurečka, generál
ní ředitel firmy Selgen, a.s. Dr. Ing. Ivo 
Sedláček, člen Představenstva Agrární 
komory ČR Ing. Jindřich Šnejdrla, zá
stupce firmy OSEVA PRO s.r.o., Ing. 
Radek Macháč, Ph.D., zástupci spo
lečnosti AGRITEC Šumperk, s  r.o., 
zástupci firmy Sano – Moderní výži
va zvířat, spol. s r.o. a řada dalších vý
znamných hostů ze zemědělské praxe. 
Konference byla zahájena přednost
kou Ústavu výživy zvířat prof. Ing. 
Evou Strakovou, Ph.D. a  ředitelem 
ŠZP VFU Brno Nový Jičín MVDr. 
Leo Kroupou, Ph.D. Následoval blok 
odborných přednášek orientovaný do 

fakulty
Lupina 2017

problematik: Cíle řešeného grantové
ho projektu „Optimalizace proteinové 
výživy monogastrických zvířat na bázi 
odrůd semen lupiny bílé (Lupinus al
bus)“, (prof. Ing. Eva Straková, Ph.D., 
VFU Brno), Pěstování a choroby lupi
ny (Mgr. Eliška Ondráčková, Agritec 
Šumperk), Možnosti herbicidního ošet
ření lupin (Ing. Antonín Vaculík, Ph.D., 
Agritec Šumperk), Lupina bílá – náhra
da dovozových zdrojů bílkovin ve výživě 
drůbeže, provozní testování ve výkrmu 
kuřat (Ing. Karel Karel, ZZN Pelhřimov 
a.s.), Lupina bílá v krmných směsích pro 
brojlerové králíky (Ing. Zdeněk Volek, 
Ph.D., VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves), 
Lupina bílá a její vliv na složení mik
robioty trávicího traktu drůbeže (doc. 
MVDr. Eva Skřivanová, Ph.D., ČZU 
v Praze). V rámci pracovního setká
ní byly diskutovány otázky souvise
jící s  pěstováním a  ochranou lupi
ny bílé v podmínkách ČR, poznatky 
o zušlechtění lupiny jejím odslupková
ním, uplatněním ve výživě monogast
rických i přežvýkavých zvířat, zpraco
váním lupiny v  rámci krmivářského 
i  potravinářského využití. Byla dis
kutována otázka budoucnosti lupiny 
jako významné proteinové komodity. 
Konferenci ukončil rektor VFU Brno 
prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., 
který vyzval účastníky k prohlídce po
rostů tří odrůd lupiny bílé pěstované na 
Školním zemědělském podniku VFU 
Brno. Příspěvky prezentované na kon
ferenci souvisejí s řešením grantového 
projektu NAZV MZe ČR QJ1510136 
„Optimalizace proteinové výživy mo
nogastrických zvířat na bázi odrůd se
men lupiny bílé (Lupinus albus)“.


text: Eva Straková
foto: archiv autorky

Zahájení konference přednostkou Ústavu výživy zvířat Evou Strakovou

Prohlídka porostů lupiny bílé

Lupina bílá (odrůda Zulika)
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I  v  letošním roce se v  chorvatské 
Opatiji konala již tradiční meziná
rodní konference KRMIVA, která je 
zaměřena na odbornou problemati
ku týkající se výživy zvířat a živočiš
né produkce. Ve dnech 31. května – 
2.  června se konal její 24. ročník, 
kterého se účastnili jak zástup
ci z vědeckovýzkumné sféry z růz
ných evropských univerzit, výzkum
ných pracovišť a státních organizací, 
tak i zástupci komerčních organizací 
a odborné veřejnosti. V úvodu konfe
rence byly vzpomenuty zásluhy a ce
loživotní činnost nedávno zesnulé
ho pana dipl. ing. agr. Slavko Luliče, 
který stál u  zrodu této konference. 
Po celou dobu konání jednotlivých 
ročníků působil pan Lulič v organi
začním výboru jako jeho prezident 
a donátor finančních a materiálních 
prostředků. Zcela zásadní měrou po 
celou dobu konání 23. ročníků kon
ference zabezpečoval vlastní realizaci 
této konference, za což mu byl vyslo
ven in memoriam vřelý dík. 

Letošní ročník konference byl, ob
dobně jako předchozí ročníky, orga
nizován ve spolupráci s řadou evrop
ských veterinárních a zemědělských 
univerzit a fakult. Veterinární a far
maceutická univerzita Brno byla, 
obdobně jako u  předešlých roční
ků, prostřednictvím Ústavu výživy 
zvířat a  Ústavu zootechniky a  zoo
hygieny součástí vědeckého výboru 
konference. Na realizaci konferen
ce se z  pohledu finančního podíle
ly zejména společnost Krmiva d.o.o. 
Zagreb, chorvatské Ministerstvo 
zemědělství a  Ministerstvo vědy 

a  vzdělávání a  evropské komerční 
společnosti zabývající se výrobou 
krmiv a  biomedicínských produk
tů a výživou a šlechtěním hospodář
ských zvířat. 

K odborným tématům, která byla 
v letošním roce předmětem jednání, 
patřily především stav a  perspekti
vy živočišné produkce v Chorvatsku 
a dalších zemích EU, výživa a šlech
tění hospodářských zvířat, mož
nosti produkce funkčních potravin 
živočišného původu, využití obno
vitelných zdrojů energie v živočišné 
produkci, perspektivy domácí pro
dukce krmiv v některých zemích EU, 
novinky v oblasti technologie výroby 
krmných směsí, bezpečnost a kvali
ta krmiv a další. V rámci konferenč
ních jednání byla diskutována téma
ta dotýkající se jednotlivých oblastí 
výživy zvířat a zootechniky. Živá dis
kuze pak byla vedena zejména v ob
lasti monitoringu bezpečnosti ži
vočišných produktů v  jednotlivých 
zemích EU, které se dostávají na spo
lečný evropský trh; v této souvislos
ti např. objasňovali kolegové z Polska 
nedávné nálezy salmonelózy ve sle
pičích vejcích, která pocházela z je
jich země a byla distribuována i na 
spotřebitelský trh do dalších evrop
ských zemí. 

Česká republika byla na konferen
ci tradičně zastoupena Veterinární 
a  farmaceutickou univerzitou Brno, 
Ústavem pro státní kontrolu vete ri
nárních biopreparátů a léčiv a Ústřed
ním kontrolním zkušebním ústavem 
zemědělským. Během 3 dnů konání 
konference zaznělo celkem 43 pří

spěvků a bylo prezentováno 37 poste
rů, přičemž Česká republika se z cel
kového počtu odborných příspěvků 
prezentovala 5 odbornými tématy. 


text: David Zapletal
foto: Vlastimil Šimek 

Zástupci VFU zamířili  
na konferenci  
v chorvatské Opatiji 

Prof. David Zapletal u jednoho z prezentovaných 
posterů na konferenci KRMIVA 2017
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Ústav hygieny a  technologie mléka 
Fakulty veterinární hygieny a  eko
logie Veterinární a  farmaceutické 
Univerzity Brno pořádal Konferenci 
mladých vědeckých pracovníků s me
zinárodní účastí, která se konala již po 
devatenácté. Konference proběhla za 
podpory Oborové rady pro hygienu 
a technologii potravin, ve spolupráci 
se zaměstnanci z Koordinačního místa 
pro vědeckou a technickou spolupráci 
s EFSA v ČR a ministerstvem země
dělství. Na této události se sponzor
sky podílel časopis MASO  – odbor
ný časopis pro obor zpracování masa.

XIX. konference mladých vědec
kých pracovníků se konala 24. 5. 2017 
v Pavilonu prof. Lenfelda. Konference 
je určena především pro prezenta
ci výsledků vědeckovýzkumné prá
ce studentů doktorských studijních 
programů. Zúčastnilo se jí celkem 37 
studentů z VFU Brno a Výzkumného 
ústavu veterinárního lékařství v Brně. 

Konference byla slavnostně zahájena 
v 8:30 proděkankou FVHE VFU Brno 
doc. MVDr. Vladimírou Pištěkovou, 
Ph.D. Program mode ro vala přednost
ka Ústavu hygieny a technologie mléka 
prof. MVDr. Len ka Vorlová, Ph.D. Dále 
se na or ganizaci podíleli doc. MVDr. 
Bo hu mí ra Janštová, Ph.D. a  MVDr. 
Šárka Bursová, Ph.D.

Studenti prezentovali výsledky 
své vědecké práce v sekcích Hygiena 
a  technologie potravin, Výživa, die
te tika hospodářských zvířat a hygie
na vegetabilií, Veterinární ekologie, 
Veřejné veterinářství a  ochrana zví
řat, Veterinární toxikologie a toxiko
logie potravin, Choroby volně žijících 
zvířat a zvířat zoologických zahrad.

Konference skončila v  13:15 vy
hlášením výsledků. Předání diplomů 
a  finanční odměny vítězům se ujala 

XIX. konference mladých 
vědeckých pracovníků

Devět nejlepších studentů

MVDr. Vladimír Piaček 
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proděkanka FVHE VFU doc. MVDr. 
Vladimíra Pištěková, Ph.D. Ocenění 
získali MVDr. Jiří Žák, Mgr. Jan 
Pospíšil, MVDr. Lubomír Pojezdal, 
MVDr. Zuzana Tomaštíková, MVDr. 
Vlastimil Šimek, MVDr. Sandra 
Dluhošová, Mgr. Eva Jelínková, 
MVDr. Pavla Sehonová, Mgr. Iva 
Kutilová a MVDr. Radka Lukášová. 

Mezi zúčastněnými byly i dvě stu
dentky DSP, které studují v Ústavu hy
gieny a  technologie potravin rostlin
ného původu MVDr. Hanka Běhalová 
a Mgr. Ludmila Luňáková a rády se se 
mnou podělily o zážitky z konference. 

Jak se vám konference líbila?
Mgr. Ludmila Luňáková: Kon

fe rence se mi velmi líbila. Byla pro 
mne velkým přínosem. Ráda jsem se 
seznámila s prací kolegů.

MVDr. Hana Běhalová: Kon fe
rence se mi líbila, byla sice komorněj
ší, ale o to přínosnější. Navíc s vynika
jícími koláčky.

Jaké téma jste zpracovaly a jestli 
i nadále na něm vědecky pracujete?

LL: Můj příspěvek nesl téma: 
Využití kvantových teček pro znače
ní alergenů hořčice a sóji v modelo

MVDr. Hana Běhalová Mgr. Ludmila Luňáková

vých vzorcích. Ano, nadále na tématu 
pracuji, avšak kvantové tečky apliku
ji na další alergeny a různé druhy po
travinové matrice a inovuji metodiku.

HB: Moje téma bylo Určení druhu 
škrobu pomocí skenovací elektronové 
mikroskopie a následně z toho vznikl 
rozsáhlý vědecký článek.

Jak jste se dlouho připravovaly na 
dané téma?

LL: Téma vyplývá z  mé dizertač
ní práce. Tudíž jsou to téměř 2 roky. 
Nicméně práce, co se týče příspěvku, 
zabrala 23 týdny.

HB: Příspěvek jsem zpracovala 
během 14 dní (výzkumná část, psaní 
příspěvku) a  taktéž toto téma nese 
název mé dizertační práce.

V jakém jste ročníku?
LL: V  září budu nastupovat do 

třetího ročníku.
HB: V  době konference ve dru

hém ročníku a  teď budu nastupovat 
do třetího.

Děkuji za rozhovor. 


text: Jana Doleželová
foto: J. Doleželová, J. Příkazská

Již po sedmé se konal na Fakultě ve
terinární hygieny a ekologie meziná
rodní letní kurz nazvaný „Summer 
school“, garantovaný proděkankou 
doc. Vladimírou Pištěkovou. 

Výuka byla určena především pro 
studenty zahraničních veterinárních 
škol. Do letního kurzu se přihlásilo 
celkem 18 studentů. Studenti pocháze
li z různých zemí (Itálie, Chorvatsko, 
Rusko, Řecko a Turecko). Výuka pro
bíhala většinou v  Ústavech hygieny 
a technologie masa, mléka a potravin 
rostlinného původu.

Pro zpestření výuky bylo do vzdělá
vacího programu zahrnuto také mno
ho praktických cvičení, která pro
bíhala v  univerzitních laboratořích, 
ale i na školních jatkách. Studenti si 
také mohli vyzkoušet práci veteriná
řů na jatkách ve Skalici nad Svitavou 
a  ve školním zemědělském podniku 
v Novém Jičíně. Studenti se také zú
častnili dvou exkurzí do masokombi
nátů. Nechyběla ani exkurze do SVÚ 
Olomouc a ZOO Jihlava. V rámci dal
ších nabídnutých výletů mohli stu
denti odpočívat i  poznávat Českou 
republiku. 

Na závěr bych chtěla velmi po
děkovat všem vyučujícím, kteří se 
podíleli na výuce, za jejich ochotu 
a nadšení. Studentům se pobyt vel
mi líbil.


text: Jana Doleželová
foto: Jana Příkazská

Závěrečné loučení umocňoval vydatný letní déšť

SUMMER 
SCHOOL 2017
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Dne 5. 9. 2017 se v  Brně na půdě 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity konal třetím rokem pracovní 
den Sekce technologie léků s názvem 
Pokroky ve farmaceutické technolo-
gii pořádaný již tradičně Sekcí tech
nologie léků České farmaceutické 
společnosti ČLS JEP a  Vzdělávacím 
institutem Farmaceutické fakulty VFU 
Brno. Akci finančně podpořila spo
lečnost Česká lékárna Holding, a.s. – 
provozovatel sítě lékáren Dr. Max., 
které patří velký dík za podporu od
borného vzdělávání v oblasti farmacie. 
Akce byla zaměřena na představení 
současných trendů v oblasti farmaceu
tické technologie. Tzv. Technologický 
den byl ohodnocen v rámci systému 
kontinuálního vzdělávání ČLnK 14 
body pro farmaceuty, 4 kredity pro 
farmaceutické asistenty a ČLK 6 kre
dity pro lékaře.

Konferenci navštívilo celkem 
66 účastníků z  různých oblastí 
farmacie  – z  akademické oblasti 
(Farmaceutická fakulta VFU Brno, 
Farmaceutická fakulta UK Hradec 
Králové, Vysoká škola chemickotech
nologická v Praze, Vysoká škola báň
ská — Technická univerzita Ostrava, 
Lékařská fakulta Masarykovy uni
verzity v Brně), výzkumných ústavů 
(Výzkumný ústav veterinárního lé
kařství Brno), farmaceutických fi

rem (Merck, Bioveta, AQM Bohumín, 
ECOPHARM), i nemocničních a ve
řejných lékáren.

V úvodu pracovního dne účastníky 
přivítala předsedkyně Sekce technolo
gie léků ČFS ČLS JEP doc. PharmDr. 
Kateřina Kubová, Ph.D. Následně 
promluvila k  účastníkům akce pro
rektorka VFU pro vzdělávání Doc. 
PharmDr. Ing. Opatřilová Radka, 
Ph.D., MBA, a  proděkan FaF VFU 
pro pedagogickou činnost PharmDr. 
Jan Šaloun, Ph.D.

V  dopolední části programu vy
stoupil již tradičně PharmDr. Josef 
Mašek, Ph.D. z  Výzkumného ústa
vu veterinárního lékařství Brno, 

který představil účastníkům svo
ji zajímavou přednášku Přehled 
nanotechnologií v  medicíně, per
sonalizované medicíně a  lékařské 
diagnostice. V  současnosti velmi 
aktuální téma bylo náplní také před
nášky doc. PharmDr. Jana Gajdzioka, 
Ph.D.(Ústav technologie léků, FaF 
VFU) s názvem Individualizace tera
pie pomocí farmaceutické technologie. 
Dopolední část pracovního dne byla 
uzavřena PharmDr. Alešem Francem, 
Ph.D. (Ústav technologie léků, FaF 
VFU) a jeho neméně zajímavou před
náškou na téma Vliv kvality tablet s ob
sahem warfarinu na případnou krvá
civost u generických záměn.

PRACOVNÍ DEN SEKCE TECHNOLOGIE LÉKŮ S NÁZVEM 

„Pokroky ve farmaceutické 
technologii“ 
Pořádající organizace:

Sekce technologie léků České farma-

ceutické společnosti ČLS JEP  

a Vzdělávací institut Farmaceutické fa-

kulty VFU Brno

Přednáška PharmDr. Jany Rudé, Ph.D. z Farmakologického ústavu LF MU Brno
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Dne 11. 5. 2017 se konal v Brně XVI. 
ročník Nadnárodní studentské vědec
ké konference. Hlavním organizátorem 
této akce byla Farmaceutická fakulta 
VFU Brno společně s Unií studentů far
macie pod záštitou společnosti Zentiva. 
Celkem 19 studentů farmaceu tic
kých fakult z  Brna, Hradce Králové, 
Bratislavy a  Košic zde prezentova
lo své vědeckovýzkumné práce, kte
ré byly následně hodnoceny. Soutěžilo 
se ve třech sekcích – v sekci chemické, 
biologické a ostatních farmaceutických 
věd, přičemž studenti naší fakulty slavi
li umístění ve dvou zmíněných sekcích. 

Zúčastněným studentům a  jejich 
školitelům děkujeme za reprezentaci 
naší fakulty a do budoucna jim přeje
me mnoho úspěchů.

Výsledky:

Chemická sekce:

David Švestka, Faf VFU Brno

Jan Kubeš, Faf UK Hradec Králové

Jana Leskovská, Faf UKo Bratislava

Biologická sekce:

Maria Olenic, Faf UK Hradec Králové

Petra Ješíková, Faf UKo Bratislava

Margaréta Marušáková, Faf UKo Bratislava

Sekce ostatních farmaceutických věd:

Dimitros-Faidon Kevrekidis, Faf UKo 

Bratislava

Barbora Vaňková, Faf UK Hradec Králové

Darja Bučková, Faf VFU Brno



text: Jana Brychtová
foto: Jana Příkazská 

Po obědové pauze následova
la přednáška PharmDr. Jany Rudé, 
Ph.D. z Farmakologického ústavu LF 
MU Brno na téma Vliv subanestetické 
dávky ketaminu na adiktivní chování 
u laboratorního potkana, která přítom
né účastníky nejen obohatila, ale také 
pobavila. Čistě technologické téma 
Vliv excipientů na mechanickou odol
nost potahovaných tablet přednesl doc. 
Ing. Petr Zámostný, Ph.D. (Vysoká 
škola chemickotechnologická Praha). 
Následoval čas na odpočinek, pohoš
tění a  prohlédnutí posterových pre
zentací farmaceutických technologů 
brněnské FaF a odborníků z Vysoké 
školy báňské  – Technické univerzi
ty Ostrava.

V závěrečné části vystoupili: Ing. 
Hana Hurychová (Katedra farmaceu
tické technologie, FaF UK, Hradec 
Králové) s  přednáškou Hodnocení 
dynamického sypného úhlu farma
ceutických excipientů, PharmDr. 
Ondřej Holas, Ph.D. (Katedra far
maceutické technologie, FaF UK, 
Hradec Králové)s  přednáškou Bio

STUDENTSKÁ 
VĚDECKÁ 
KONFERENCE 
V BRNĚ
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degradovatelné a  biokompatibil
ní částice pro cílenou distribuci lé
čiv, PharmDr. Miroslava Pavelková 
(Ústav technologie léků FaF VFU) 
s přednáškou Exvivo hodnocení cy
totoxicity alginátových částic zesíťo
vaných různými polyvalentními ionty 
a Mgr. Veronika Tkadlečková (Ústav 
technologie léků FaF VFU) s přednáš
kou Vývoj vaginálních kroužků pro ve
terinární účely.

Za organizační výbor (doc. 
PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D., 
doc. PharmDr. et Mgr. David Vetchý, 
Ph.D., doc. PharmDr. Jan Gajdziok, 
Ph.D., PharmDr. Jakub Vysloužil, 
Ph.D.) mi dovolte touto cestou po
děkovat všem přednášejícím za jejich 
zajímavé a kvalitně připravené před
nášky. Pevně věříme, že se účastníkům 
Technologický den v Brně líbil jak po 
odborné, tak osobní stránce a zůsta
nou nám věrni v příštím roce. 


text: doc. PharmDr. Kateřina Kubová, 
Ph.D.
foto: Jana Příkazská 

 

PharmDr. Josef Mašek, Ph.D. z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství Brno
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Ve dnech 12.13. května 2017 se 
Brněnské výstaviště stalo centrem 
Mezinárodního veletrhu pro živočiš
nou výrobu ANIMAL TECH, který 
se konal souběžně s  Národní výsta
vou hospodářských zvířat, Veletrhem 
udržitelnosti života v krajině NATUR 
EXPO BRNO a Národní výstavou my
slivosti. Mezi vystavovateli nechyběla 

ani Veterinární a farmaceutická uni
verzita Brno, která nabídla široké ve
řejnosti informace o  studiu, životě 
na univerzitě, aktivitách pro studen
ty a veřejnost, odborných činnostech, 
profilu absolventů a  jejich uplatnění 
v praxi. Expozici VFU Brno zajišťo
val Institut celoživotního vzdělávání 
ve spolupráci se studenty doktorand
ského studia.

Veletrhu se zúčastnilo 188 vysta
vovatelů z  9 zemí, kteří se prezen
tovali na 23 732 m2 výstavní plochy. 
Vybudováno bylo ustájení pro 900 
zvířat od 300 chovatelů včetně předva
dišť k prezentaci a hodnocení zvířat. 
Záštitu nad veletrhem převzal ministr 
zemědělství pan Marian Jurečka.

FAKTA A MÝTY O SPOLEČNÝCH 
CHOROBÁCH ZVÍŘAT A LIDÍ
Společné choroby zvířat a lidí se sta
ly tématem 8. středoevropského ve
terinárního kongresu, který se usku
tečnil ve dnech 12.13. května 2017 
na Brněnském výstavišti. Veterinární 
kongres se stal hlavním doprovod
ným programem mezinárodní
ho veletrhu pro živočišnou výro
bu ANIMAL TECH, který se konal 
souběžně s  Národní výstavou hos
podářských zvířat, Veletrhem udr
žitelnosti života v  krajině NATUR 
EXPO BRNO a  Národní výstavou 
myslivosti.

Středoevropský veterinární kon
gres měl za cíl podpořit fakta a roz

Prezentace živočišné výroby 
a přehlídka hospodářských 
zvířat v Brně

O výskytu vysoce patogenní aviární influenzy v ČR hovořila MVDr. Jitka Horníčková ze Státního veteriáního 
ústavu v Praze

Ing. Jiří Hojer v zastoupení Ing. Šíra na zahájení 
přednesl úlohu ministerstva zemědělství při 
zdolávání ptačí chřipky

Dr. Silke Wacheck z IDT Biologika seznámila 
s diagnostikou chřipkových virů v praxi
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rektorát

ptýlit mýty o společných chorobách 
lidí a zvířat, k čemuž přispěla letoš
ní epidemiologická a epizootologic
ká situace při výskytu chřipkových 
virů. Zatím co se sezónní výskyt 
chřipky u  lidí každoročně opaku
je bez vážnějších komplikací (epide
mie), tak několikrát za století hro
zí rozsáhlá pandemie postihující 
populaci lidí s  vysokými ztrátami. 
Rozhodující roli při pandemiích hra
jí především volně žijící vodní ptáci 
a prasata, při jejichž infekci dochází 
k  rekombinacím lidských a živočiš

ných chřipkových virů. Na vzájem
né souvislosti variability a  nebez
pečí chřipkových virů upozornili 
odborníci z  humánní i  veterinární 
medicíny. V souvislosti se zdoláváním 
ohnisek ptačí chřipky nechybělo ani 
vystoupení zástupce ministerstva 
zemědělství o roli ministerstva v ře
šení situace, v  kompenzaci náhrad 
chovatelům za utracená zvířata včetně 
poděkování za úspěšné zvládnutí 
úkolů pracovníkům státní veterinární 
správy, Integrovaného záchranného 
systému a obecních úřadů. Součástí 

programu byla i aktuální problema
tika vybraných zoonóz, jako jsou 
chlamydiové infekce a  toxoplazmó
za v  praxi humánních a  veterinár
ních lékařů. Bohatá diskuze a vzájem
ná výměna poznatků podpořila zájem 
vzájemného setkání, spolupráce a ší
ření osvěty v oblasti společných cho
rob lidí a zvířat.

Rád bych poděkoval všem předná
šejícím, kteří svými odbornými zna
lostmi přispěli k naplnění cíle kongre
su. 160 spokojených účastníků může 
na základě získaných poznatků při
spět k rozptýlení mýtů, které ve veřej

nosti doprovází společná onemocně
ní lidí a zvířat. 

Kongres již tradičně organizu
jí Veletrhy Brno a.s. pod záštitou 
Veterinární a farmaceutické univerzi
ty Brno, Komory veterinárních léka
řů ČR a SR, Ústavu pro státní kontro
lu veterinárních biopreparátů a léčiv, 
Výzkumného ústavu veterinárního lé
kařství Brno, Státní veterinární sprá
vy ČR, Štátnej veterinárnej a potravi
novej správy SR a České a Slovenské 
asociace veterinárních farmaceutic
kých společností.


text: Mirko Treu
foto: J. Doleželová, J. Příkazská

MUDr. Markéta Geleneky z Nemocnice Na Bulovce se věnovala toxoplazmóze a graviditě žen

Na veletržním stánku Veterinární a farmaceutické univerzity Brno bylo neustále živo

Programu v rámci veletrhu se účastnili i (zleva) 
MVDr. M. Treu, rektor Prof. MVDr. Ing. P. Suchý, 
CSc. a prorektor Prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
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Již tradiční slavnostní zakončení 
studia Univerzity třetího věku všech 
tří fakult VFU Brno proběhlo kon
cem května za přítomnosti předsta
vitelů univerzity a  jednotlivých fa
kult. Osvědčení o absolvování U3V 
příslušného oboru převzali poslu
chači, kteří zahájili studium v  říj

nu 2015 a splnili požadovanou 75% 
docházku.

Na Fakultě veterinárního lékař
ství úspěšně zakončilo 41 posluchačů 
studijní obor Člověk a zvíře a osvěd
čení jim bylo předáno dne 25.5.2017 
na základě souhlasu prorektora prof. 
MVDr. Alfreda Hery, CSc., v zastou

pení rektora prof. MVDr. Ing. Pavla 
Suchého, CSc. Úvodcem slavnostního 
programu byl prof. MVDr. Jaroslav 
Doubek, CSc. a osvědčení slavnostně 
předával proděkan FVL doc. MVDr. 
Michal Crha, Ph.D., za posluchače 
oslovila slavnostní shromáždění paní 
Darja Weiszová.

Na Farmaceutické fakultě úspěšně 
zakončilo 82 posluchačů studijního 
oboru Zdraví a  léky a osvědčení jim 
bylo předáno dne 25.5.2017 na zákla
dě souhlasu prorektora prof. MVDr 
Afreda Hery, CSc., v zastoupení rek
tora. Osvědčení slavnostně předával 
proděkan PharmDr. Jan Šaloun, Ph.D.; 
funkci úvodce elegantně zabezpečila 
PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., za 
posluchače poděkovala paní Marie 
Florianová.

Na Fakultě veterinární hygieny 
a ekologie úspěšně zakončilo 75 po
sluchačů studijní obor Člověk a zdra
vé potraviny I a 61 posluchačů studij
ního oboru Člověk a zdravé potraviny 
II. Osvědčení jim bylo předáno dne 
26.5.2017 na základě souhlasu pro

Slavnostní zakončení 
studia seniorů

Absolventi oboru Člověk a zvíře

Slavnostní předání osvědčení Fakulty veterinárního lékařství se uskutečnilo za přítomnosti prof. Hery, 
prorektora VFU Brno, v zastoupení rektora prof. MVDr. Ing. Pavla Suchého, CSc., dále zleva prof. Doubka, 
úvodce, prof. Celera, proděkana FVL, doc. Crhy, proděkana FVL, zástupce děkana prof. MVDr. Aloise Nečase, 
Ph.D., MBA a Dr. Treue, vedoucího ICV
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rektorky doc. PharmDr. Ing. Radky 
Opatřilové, Ph.D., MBA, v zastoupe
ní rektora. Osvědčení předávala pro
děkanka MVDr. Radka Dobšíková, 
Ph.D.; funkci osvědčeného úvodce 
zabezpečil tajemník FVHE Ing. Jiří 
Rotrekl. Za posluchače oboru Člověk 
a zdravé potraviny I oslovila přítomné 
paní Milada Kotěrová a za obor Člověk 
a zdravé potraviny II oslovil auditori
um Ing. Vladimír Drápal.

Na VFU Brno za studijní ročník 
U3V 20152017 celkem absolvovalo 
349 posluchačů. 

Zástupci posluchačů vyjádřili po
děkování VFU Brno a  jejímu ICV, 

především doc. MVDr. Vladimíru 
Pažoutovi, CSc., za realizaci seniorské
ho vzdělávání, což jim cíleně dle vlast
ního výběru umožnilo lépe se oriento
vat a prohloubit své znalosti v oblasti 
zdraví zvířat, péče o zdraví a farmacie, 
hygieny a technologie potravin, zamě
řené na zásady zdravé výživy a správ
né manipulace s potravinami.

Většina absolventů využila této 
slavnostní příležitosti v  jejich životě 
i v kruhu rodinném a měla v auditoriu 
řadu gratulantů, kteří se přišli spo
lu s oslavenci podělit o akademickou 
atmosféru.


text: Mirko Treu
foto: Alexandr Krátký Absolventi oboru Zdraví a léky

Slavnostní předání osvědčení Fakulty veterinární hygieny a ekologie I se uskutečnilo za přítomnosti doc. 
Opatřilové, prorektorky VFU Brno, v zastoupení rektora, dále zleva Ing. Rotrekla, úvodce, prof. Vorlové, 
přednostky ústavu FVHE, doc. Dobšíkové, proděkanky, v zastoupení děkanky FVHE doc. MVDr. Bohuslavy 
Tremlové, Ph.D., doc. Pištěkové, proděkanky FVHE a Dr. Treue, vedoucího ICV.

Předávání osvědčení doc. Dobšíkovou ve spolupráci 
s doc. Pažoutem

Absolventi oboru Člověk a zdravé potraviny I
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Za celým nápadom stojí Terka 
Poláková. Študuje 4. ročník FVL 
a vzťah k slonom a Afrike si vytvori
la už na začiatku štúdia, kedy prvý
krát prišiel na VFU Arthur F. Sniegon 

z  organizácie SaveElephants z.s. so 
svojou prednáškou o obchode so slo
novinou a  o  ich nepriaznivej situá
cii v africkej divočine. Keď sa nejakú 
dobu nato dostala do Afriky osobne, 

jej záujem a  motivácia vzrástli na
toľko, že sa rozhodla osloviť Arthura 
a pokúsiť sa študentom našej univer
zity priniesť seminár, ktorý je netra
dičný, vzdelávací a  zároveň podporí 
ohrozené slony v podobe benefičnej 
akcie. Arthur napriek jeho pracovnej 
vyťaženosti s radosťou súhlasil a pre 
tento projekt sa nadchol. Tak mohli 
začať prípravy. Zapojili sa viacerí štu
denti aj ich priatelia a  všetci využi
li svoje schopnosti a kontakty. Práve 
vďaka tomu sa podarilo pozvať na se
minár tých najväčších odborníkov na 
slony z celej Českej republiky. Každý 

z nich si pre študentov VFU urobil vo 
svojom voľnom čase priestor a pripra
vili si pútavé prezentácie. Podarilo sa 
pokryť takmer všetky dôležité odvet
via, od anatómie slonov, výživy, ich 
parazitóz, inseminácie, chovu a ošet
rovania až po rozprávania a zábery fo
tografa a cestovateľa Martina Ladnara 
z africkej divočiny. Mnoho študentov 
odchádzalo domov s pamiatkou v po
dobe jeho nádherných, farebných fo
tografií. Nakoniec vystúpil aj sám 

studenti
Seminár, čo zachráni  
aj slona

 Dňa 5.5.2017 sa v aule Veterinárnej a farmaceutickej univerzity 

podarilo uskutočniť seminár, na ktorý sa mnohí veľmi tešili. Jeho 

prípravy prebiehali niekoľko týždňov a hlavnou myšlienkou bolo 

pootvoriť študentom dvere do oblasti medicíny slonov v zajatí, 

porozprávať o ich spôsobe života a o problematike ich postupného 

vykorisťovania vo voľnej prírode v Afrike. V univerzitných vzdelávacích 

osnovách už nezostalo veľa priestoru pre zvieratá ako slon, napriek 

tomu je táto téma pre mnohých študentov lákavá a radi by sa 

dozvedeli viac. To sa ukázalo aj na počte zúčastnených, ktorý milo 

prekvapil.

Arthur F. Sniegon přednáší o Africe

Pořadatelé s Arthurem F. Sniegonem
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Arthur, kde predstavil organizáciu 
SaveElephants z.s. a projekty, ktorým 
sa práve venuje. O jeho prednášku sa 
zaujímal aj filmový štáb, ktorý prišiel 
nafilmovať niekoľko záberov do pri
pravovaného dokumentu o Arthurovi 
a záchrane slonov.

Pozvanie na seminár prijali aj nie
koľkí pedagógovia z VFU, medzi nimi 
aj MVDr. Martin Pyszko, Ph.D., ktorý 
študentom prezradil perličky z anató
mie slonov. Kto pozná jeho prednášky 
vie, že o  humorné momenty nebola 
núdza. Z ústavu parazitológie prispela 
svojou prezentáciou MVDr. Barbora 
Červená, ktorá má precestovaný kus 
Afriky a s Arthurom sa osobne pozná. 
Za pozornosť stojí aj analógia v oblas
ti inseminácie slonov a reprodukčným 
procesom koní. Tá bola zaujímavá naj
mä pre doktorov z KCHK, a priblížil 
ju uznávaný ošetrovateľ Petr Jakšič zo 
ZOO Zlín. Študenti sa ďalej dozvedeli, 
čo pripraviť slonovi na večeru od Ing. 
Petry Bolechovej a  zákulisie chovu 
slonov v ZOO Dvůr Králové priblíži
la tamojšia kurátorka RNDr. Gabriela 
Linhart, PhD.

Pre myšlienku seminára sa nadch
lo aj niekoľko sponzorov, a tak si štu
denti mohli cez prestávku pochutnať 
na rôznych netradičných a zdravých 
dobrotách aj domácich limonádach 
či ibištekovom čaji, ktorý je v Afrike 
typickým nápojom. Zároveň to bola 
príležitosť stretnúť osobne predná
šajúcich a popýtať sa na zaujímavos
ti, ktoré sa nestihli prebrať počas ich 
prednášky. 

V  závere celého seminára sa po
darilo s  veľkým potešením odo
vzdať Arthurovi a jeho slonom čiast
ku 15 300 Kč, za čo patrí jedna veľká 
vďaka študentom a pedagógom VFU, 
a rovnako aj vedeniu univerzity, ktoré 
umožnilo, aby sa tento projekt usku
točnil. Kolektív organizátorov odvie
dol veľa práce a patrí im rovnako veľ
ká vďaka. Seminár bol rozhodne veľmi 

úspešný a  do budúcna by sme boli 
radi, keby bolo možné uskutočniť po
dobné projekty. Ďalší v poradí je na
plánovaný tematický seminár o  no
sorožcoch koncom októbra. Výťažok 
zase podporí organizácie, ktoré sa ve
nujú ich záchrane. Je dôležité, aby sa 
mohli študenti veteriny vzdelávať aj 
v rámci ohrozených exotických dru
hov zvierat, nestratili sa vo svete a ro
bili tak škole dobré meno. Podobné 

semináre otvárajú dvere k novým prí
ležitostiam a ukazujú možnosti, ako sa 
aj študenti a ich okolie môžu zapojiť 
do projektov na záchranu ohrozených 
druhov, pretože aj keď sú tieto zviera
tá tisíce kilometrov ďaleko, sú odká
zané na našu pomoc a pomôcť môže 
každý z nás.


text: Tereza Poláková, Lucia Valíková
foto: archiv autorek

Zleva horní řada: Zuzana Šimková, Lucia Valíková, Tereza Poláková, MVDr. Barbora Červená, Martin Ladnar, 
Arthur F. Snieg

V pauze pro občerstvení si studenti mohli popovídat s přednášejícími 
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SEZNAMOVACÍ KURZ 2017 byl zahájen 
15. září v  areálu VFU. Organizátoři 
si pro nás připravili různá stanoviš
tě v areálu školy, po kterých nás bě
hem dopoledne prováděli. Na daných 
stanovištích jsme v  průběhu školní
ho kolečka dostávali cenné rady a in
formace, které nám usnadní začátky 
na škole. Dozvěděli jsme se nejenom 
o tom, jak zvládnout jednotlivé před
měty, ale i o praktických věcech jako 
je ubytování na Kaunicových kolejích 
a stravování na VFU. 

Poté jsme nasedli do autobusů 
a přesunuli jsme se do Protivanova, 
kde jsme strávi l i  celý víkend. 
Odpoledne jsme zahájili hraním vo
lejbalu. Při následné hře jsme se roz
dělili do skupin podle druhů zvířat. 
V těchto skupinách jsme se po celou 
dobu kurzu účastnili různých aktivit. 
V podvečer jsme nasbírali v nedale
kém lese dřevo na táborák, u kterého 
jsme opékali buřty, brambory a chle
ba. U ohně jsme prozpívali celý večer 

a za lehkého uvadání jsme šli nabrat 
síly na další den.

Ráno nás nekompromisně vzbudi
li na rozcvičku a jako zasloužená od
měna byla snídaně ve švédském stylu. 
Odbila 10. hodina a začínal program 
v  našich skupinách. Na stanovištích 
po celém areálu byly disciplíny s vete
rinární tematikou. Přes fyzické disci
plíny až po ty, kde jsme zapojili zbytek 
mozkových buněk. V podvečer bylo 
ohlášené grilování, které bylo dopro
vázeno hudbou a skvělou atmosférou 
celého organizačního týmu. Za setmě
ní jsme byli rozděleni do skupinek, ve 
kterých jsme šli do lesa na křest do řad 
veterinárních studentů pomocí přísa
hy. V teple hlavní budovy byly vyhlá
šeny společenské hry v týmech, do kte
rých se zapojili i starší studenti a byli 
nám podporou i soupeři.

Poslední den začal jak jinak než 
rozcvičkou, ale díky delšímu vče
rejšímu programu a  horšímu poča
sí nás netrápili dlouho a byla vyhlá

šena snídaně. Pro ty pomalejší byla 
po snídani poslední možnost dokon
čit jeden z úkolů, a to básničku obsa
hující vylosovaná slova z předešlého 
dne. Závěrem nedělního dopoledne 
byli vyhlášeni výherci sobotních ak
tivit, kteří si odnesli hodnotné ceny, 
ale i ti, co se umístili na horších pozi
cích neodcházeli s prázdnou. Na závěr 
jsme napsali vzkaz svému budoucí
mu já, který si ti šťastnější z nás bu

dou moci v 6. ročníku přečíst. Po obě
dě rychle zabalit, uklidit a za mknout. 
Autobusy na nikoho nečekaly a ces
tou zpět do Brna jsme se rozloučili 
s Protivanovem. 

I přes nepřízeň počasí jsme si pobyt 
moc užili, seznámili jsme se se spous

Seznamovák třikrát jinak, 
ale pokaždé skvělý

Stavení „sněhuláka“ bylo jedním z úkolů pro prváky 

Areál v Protivanově

Za pomoci megafonu byla organizace jednodušší
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tou našich spolužáků, dobře jsme se 
najedli a získali hodně důležitých in
formací. Za tento super zážitek patří 
dík nejlepším organizátorům z IVSA!


text: Andrea Šlamborová

PŘEDSTAVTE SI, ŽE JSTE MALÍ, máte po 
zápisu a v hlavě kopu zmatku. Našli 
jste se pod Kloboukem, ale s CITem 
nebo SICem je to horší. Dík rychlé
mu zabrání jednoho ze 120 míst jste 
ale za vodou. Ti, co si nenechali ujít 
kolečko – což by jistě byla velká chy
ba – utrpěli pohlcení přívalem rad se 
závanem upřímné nepovzbudivé rea
lity a se špetkou soucitu. Starší spolu
žáci, IVSáci, okamžitě získali několik 
funkcí – autority, sharepointy, živitelé 
a kamarádi. Po příjezdu do střediska 
typického pro školky v přírodě (všim
li jste si umyvadel?) jsme zaujali po
zice malých parchantů, kteří se hem
ží všemi směry, chtějí mít kamaráda 
na palandě, nejvíc bodů ze hry a tep
lé jídlo na talíři. Vše nám bylo umož
něno. Kromě angličáků na louce si po 
pravdě pamatuji právě až opékání buř
tů s  ohromnou atmosférou, podpo
řenou něčím tekutým. Pak nic a pak 
roztomilý budíček a Katarininu roz
cvičku. Po tvrdém začátku, jsme pro 
jistotu pokračovali ještě více hard. 
Celodenní boj o kredity do hry byl asi 
basic pack studenta veteriny a připo
mínal studenou sprchu. Jednak vážně 
pršelo, jednak nás nejeden „pedagog“/
IVSák zchladil dosud neznámým pří
stupem. Pro ten mega užitý večer, co 
následoval, jsem bohužel zapomněla 
skoro všechny disciplíny. Vzpomenu 
tedy namátkou: stavění hovňuláka, 
patlání sádry po kamarádech, vlezdo
prdelkování, plakání před Lukášem, 
plakání nad rybníkem, plakání pod tí
hou kamaráda při stavění končetino
vého monstra... dojení čehosi, memo
rování toho či onoho, vození po slepu, 
transfuze pod vlivem...a mnoho dal

šího. Na konci jen velké WOW – jak 
tohle dokáže někdo vymyslet? Večerní 
zábava měla odvážnější ráz, dodnes 
jistě někdo vzpomíná na tričko... kte
ré od té doby neviděl. Někdo pro změ
nu již neudělá chybu v  napichování 
transfuzního pytlíku (díky za korek
ci). Bylo to neskutečné, což někomu 
ani nedovolilo jít spát. V neděli se asi 
rozbil megafon, protože až po příjezd 
do Brna bylo slyšet jen nepříjemné 
hučení až z toho hlava bolela. To, na 
co si vzpomenu, už ale nezapomenu. 
Za mě nejlepší akce vůbec.


text: Zuzka Barancová

SEZNAMOVÁK 2017 jsem si předsta
voval přesně tak, jak se vyvíjel a  jak 
skvěle skončil. Myslím si, že taková 
akce byla to nejlepší, co nás mohlo 
před nástupem potkat. Zaprvé jsme 
se dověděli všechny důležité infor
mace o začátcích a všeobecně o stu
diu veterinárního lékařství od starších 
studentů, kteří pod záštitou asocia
ce IVSA Seznamovák zorganizova
li, a  zadruhé jsme se s  většinou lidí 
z  ročníku seznámili. Já osobně jsem 
tam nikoho neznal, ale po prvních pár 
hodinách jsem se seznámil s několika 
lidmi, kteří se mnou teď sedí na každé 
přednášce a na každém cvičení. Další 
věc, která stojí za pozitivní hodnoce
ní Seznamováku je, že přestože jsme 
byli namícháni FVL a FVHE, nedělal 
nikdo žádné rozdíly, jako tomu ně
kdy neprávem bývá. Prostě jsme byli 
všichni budoucí veterináři a  tečka. 
Sice se nepovedlo počasí, a že mě to 
v chatce s rozbitým spacákem oprav
du vytrestalo, ale nikdy nezapomenu 
na úžasně strávený večer u ohně s ky
tarou. Okouzlila mě také zmiňovaná 
Mezinárodní asociace veterinárních 
studentů IVSA a hned zítra projevím 
zájem o účast na jejich valné hromadě. 
Za všechny prváky moc děkuji za tak 
skvěle zorganizovanou a užitou akci.



text: Ondřej Hable
foto: archiv IVSA

Balancování na laně není žádná hračka

Večerní opékání špekáčků nemohlo chybět

Při zvládání disciplín ocenili studenti i „psí podporu“
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Hned první den v pátek proběhla si
ghtseeing tour určená zvláště pro ty 
z nás, kteří o studentském městě Brně 
věděli zejména z doslechu. Sobota se 
do našich myslí zapsala jako přehlíd
ka různých tváří a jmen. Kromě or
ganizačních pokynů a užitečných rad 
byly totiž hlavní náplní seznamova
cí hry. Nezalekli jsme se ani špatné
ho počasí a vše jsme si náležitě užili. 
Večer už byl poklidnější, usedli jsme 
se džbánkem piva a dostali jsme mož
nost sblížit se s  již menším kolekti

 Ve dnech 15.–17. 9. 2017 pro nás Unie studentů farmacie připravila 

naši první společnou akci – Vítání prváků. Téměř celá tato událost se 

konala v rámci areálu VFU. Měli jsme možnost lépe poznat nejen starší 

kolegy a vedení školy, ale především naše budoucí spolužáky a také 

univerzitu. 

Farmaceutická fakulta 
přivítala své prváky

vem lidí, který nás bude doprovázet 
v  průběhu celého prvního ročníku. 
V  neděli naše pozitivní nálada ma
linko opadla, čekala nás totiž „tak 
trochu jiná nálevka“. Pod tím si mů
žeme představit mnoho různých sta
novišť věnovaných všem prváckým 
předmětům, kde čekali starší spolu
žáci s cennými radami. Opět jsme se 
rozdělili na skupinky a naše putová
ní začalo. Získali jsme užitečné infor
mace, ale také nás některé předměty 
dosti vyděsily.

Doufejme tedy, že vše společně 
zvládneme a  budeme spolupracovat 
stejně jako o  víkendu. Nakonec ale 
nutno dodat, že největší dík patří sa
mozřejmě organizátorům, bez kterých 
by tato akce ani nemohla proběhnout.


text: Nikola Štrofová, 1. ročník FaF
foto: archiv Unie studentů farmacie

Studenti prvního ročníku Farmaceutické fakulty v celé své kráse

Studenti hlady nezůstali 
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Brněnský majáles proběhl 6. 5. na 
Brněnském výstavišti. V  tradiční 
volbě krále a královny Majálesu fi
gurovala jako univerzita tentokrát 
i ta naše. Kandidáty za VFU byli Jiří 
Slavík z  fakulty Veterinárního lé
kařství na krále Majálesu a Andrea 
Brožovičová z  Farmaceutické fa
kulty na královnu Majálesu. Každý 
z  nich zvolil skupinu pomocníků, 
tzv. družinu, která se podílela na 
přípravách.

Celá akce začala kácením májky 
na náměstí Svobody v dopoledních 
hodinách. Poté začal alegorický prů
vod s alegorickými vozy každé uni
verzity. Každou univerzitu také do
provázela opět na alegorickém voze 
jedna z kapel, které vystupovaly na 
Majálesu. Naši univerzitu doprová
zel v průvodu Tomáš Klus s kapelou. 
Průvod se pomalým tempem přesu
nul z náměstí Svobody na výstaviště 
a celá akce mohla začít.

V rámci programu festivalu samo
zřejmě vystupovali umělci a  kapely 
jako Vypsaná fixa, Jelen, Tomáš Klus, 
Aneta Langerová nebo Majk Spirit, 
ale probíhala také volba krále a krá
lovny Majálesu. Volbu mohli prová

dět na místě sami návštěvníci pomo
cí útržků z lístku na akci. Tyto útržky 
sbírali po celém areálu členové ,,krá
lovské družiny“ a  získali body pro 
svého kandidáta. Dále také proběhlo 
klání králů i královen. Všichni kan
didáti museli co nejlépe splnit něja
ký předem neznámý úkol. V souboji 
králů i královen vyhráli oba naši kan
didáti, což jim přineslo mnoho bodů 
na jejich stranu.

Další možností pro kandidáty, jak 
získat více bodů a přiblížit se k vítěz
ství, byla společná disciplína s dru
žinou. Účastnili se jí král i královna 
univerzity a  většina jejich druži
ny. Zadání nebylo specifické, a pro
to si naše družina připravila spolu 
s Jirkou a Andreou povedený tanec.

Ve volbě krále a královny Majálesu 
si oba naši kandidáti vedli více než 
dobře. Jirka Slavík bohužel nevyhrál, 
ale skončil v  pořadí druhý. Ovšem 
Andrea dosáhla úspěchu největší
ho. Díky své tvrdé práci a odhodlá
ní dosáhla vítězství a titulu Královna 
Majálesu. Kromě mnoha cen pro sebe 
i svou družinu získala i příležitost re
prezentovat naši univerzitu na mezi
univerzitní úrovni.

Brněnský majáles 2017
Během celého odpoledne byl v are

álu také stánek VFU, kde návštěvníci 
mohli najít studenty farmacie i vete
rinárních oborů a pobavit se tematic
kými hrami přibližujícími oba obory, 
jako botanické pexeso nebo rentge
nové hádanky.

Celá akce je výborná příležitost, jak 
upozornit na naši univerzitu mezi ve
řejností i  studenty středních a vyso
kých škol. Vítězstvím naší univerzit
ní královny jsme dokázali, že i když je 

naše univerzita malá a nemá tolik pro
středků jako například Masarykova 
univerzita nebo VUT, umí naši stu
denti společně pracovat pro společný 
cíl. V příštích letech chceme na tento 
úspěch navázat a mít na naší univer
zitě i Krále Majálesu. Držte nám palce.


text: Tereza Schubertová
foto: K. Kounková

Královna se svou družinou

Studentský král kyne svým poddaným

Týmu z VFU byl přidělen Tomáš Klus, hlasy se pak 
sbíraly samy
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Šestadvacátého června se uskutečnilo 
již 38. slavnostní předávání tzv. zla
tých diplomů absolventům veterinár
ního univerzitního studia v Brně po 
50 letech od promoce. Tato tradice, 
setkávající se s  velice pozitivní ode
zvou, se uskutečňuje s  přestávkami 
od roku 1968. Je třeba si uvědomit, že 
za dvou až tříhodinovým obřadem 
se skrývá spousta práce. Vedle přípra
vy slavnostního ceremoniálu je to ze

jména vyhledávání adres absolventů, 
příprava dotazníků (návratek), nava
zování kontaktů, evidence, příp. ur
gence podkladů, upřesňování zasla
ných dat, vypracovávání osobních 
charakteristik…

V  roce 1967 úspěšně ukončilo 
na brněnské fakultě studium ve te ri
nárního lékařství 151 studentů. Z toho 
bylo deset z  tehdejší NDR a  jeden 
z Etiopie. Na letošní „zlaté promoci“ 
bylo přítomno 67 absolventů. Jubilanty 
a  jejich rodinné příslušníky přivítal 
prosluněný areál Veterinární a farma
ceutické univerzity Brno. 

Slavnostní den započal setká
ním ju bilantů  – absolventů teh
dejší Veterinární fakulty Vysoké 
ško ly zemědělské v Brně z roku 1967 – 
v Kabinetu dějin veterinární medicíny 
a farmacie. Zde byli přivítáni vedou
cím Ústavu dějin veterinární medicíny 
a farmacie MVDr. Karlem Kovaříkem. 

Poté následovala hodinová „power
pointová procházka“ historií uni
verzity, jejím areálem s nahlédnutím 
dovnitř hlavních pracovišť. Role prů
vodce se ujal prof. MVDr. Jaroslav 
Doubek, CSc. Kdo chtěl vidět celý 
kampus v reálu, mohl využít připra
vené koňské spřežení. 

Vlastní slavnostní obřad  – „zla
tá“ promoce  – se konal odpoled

ne v aule Veterinární a  farmaceutic
ké univerzity Brno. Obřad se konal 
za účasti Jeho Magnificence rekto
ra Veterinární a  farmaceutické uni
verzity Brno prof. MVDr. Ing. Pavla 
Suchého, CSc., Spectabiles děkana 
Fakulty veterinárního lékařství prof. 
MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA 
a děkanky Fakulty veterinární hygieny 
a  ekologie doc. MVDr. Bohuslavy 
Tremlové, Ph.D., dále předsedy 
Akademického senátu Veterinární 
a  farmaceutické univerzity Brno 
prof. MVDr. Františka Tremla, CSc. 
a  dalších členů akademické obce 
VFU Brno. 

Úvodcem byl proděkan Fakulty 
veterinárního lékařství doc. MVDr. 
Michal Crha, Ph.D. Po státní hymně 
promoci zahájil, představil přítomné 
představitele univerzity a jejích fakult 
a zejména přivítal přítomné absolven
ty z promočního ročníku 1967.

Po udělení souhlasu k  vykoná
ní slavnostního předání „zlatých“ di
plomů rektorem prof. Suchým byli 
přítomní absolventi promotorem 

„Zlaté“ promoce 
OJEDINĚLÁ TRADICE NA VFU BRNO

Zaplněná aula před promocí

Dopoledne při zápisu

Zlatí absolventi s rodinami na projížďce areálem
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prof. MVDr. Jaroslavem Doubkem, 
CSc. auditoriu krátce představeni 
a z rukou děkana Fakulty veterinár
ního lékařství prof. Nečase a  rekto
ra VFU Brno prof. Suchého převzali 
diplom. Letošní slavnost byla umoc
něna udělením „platinového“ diplo
mu MVDr. Júliu Molnárovi, CSc. 
Tento trnavský rodák zahájil veteri
nární studium v době druhé světové 
války v Budapešti (české vysoké ško
ly byly zavřené a na Slovensku veteri
nární vysoká škola nebyla). Po válce 
se zapsal k  dokončení studia na br
něnskou Vysokou školu veterinární. 
V  roce 1947 byl po obhajobě diser
tační práce promován na doktora ve
terinární medicíny. 

Poté následovalo předávání „zla
tých“ diplomů. Profesní možnosti 
absolventů v  těch časech byly dané: 
převážná část z  nich nastoupila na 
umístěnku na tehdejší okresní vete
rinární zařízení do pozice obvodního 
veterinárního lékaře nebo veterinární
ho lékaře veterinárních hygienických 
zařízení a laboratoří. Dominovala ve
terinární péče v chovech skotu, pra
sat a  drůbeže. V  menší míře tvoři
li klientelu koně. Medicína malých 
zvířat (psů a koček) zdaleka nedosa
hovala rozsahu dnešní doby. Kvalitní 
výkon veterinární péče vyžadoval 
specializační vzdělávání (atestace). 
U  řady z  absolventů to byla nejen 
profesní nutnost, ale i touha se vzdě
lávat. S privatizací veterinární služby 
a strukturálními změnami v zeměděl
ství se druhové zaměření veterinár
ní péče postupně měnilo. Nutností se 
stala postupná orientace na malá zví
řata. Ti, kteří byli postaveni před ten
to úkol, jej úspěšně zvládli. Někteří se 
uplatnili v manažerských postech, dal
ší v oblasti školství a výzkumu nebo 
jako experti v  zahraničí. Mnozí byli 
nuceni se vypořádat s nástrahami růz
ných politických překážek., číhající
mi před nástupem ke studiu, ale také 

v praxi. Nikdo z jubilantů se neuzaví
ral jen do prostředí veterinární medi
cíny, dokladem čehož jsou rozmani
té zájmy a  také společenské aktivity 
v bydlištích. 

Pozorně byla potom vyslechnuta 
jména třiačtyřiceti absolventů, kte
ří se většinou ze zdravotních důvo
dů nemohli promoce zúčastnit a jimž 
byl „zlatý“ diplom zaslán poštou. 
K  poctě promovaných zazněly tóny 
Gaudeamus igitur.

Následovalo vystoupení děkana 
Fakulty veterinárního lékařství prof. 
Nečase. Krátce představil součas
nou organizaci pracovišť fakulty, je
jich moderní prostorové a technolo
gické zázemí, curriculum vycházející 
z  nejnovějších trendů univerzitního 
veterinárního vzdělávání a  diferen
cované do dvou směrů  – veterinár
ního lékařství a  veterinární hygieny 
a ekologie. Položil důraz na praktickou 
výuku a tzv. dovednosti prvního dne. 
Zmínil další přednost curricula, a to 
širokou nabídku volitelných předmě
tů. Vyzdvihl také možnosti výběru 
mobilit a  studijních pobytů pro stu
denty a  mladé učitele s  cílem získá
ní znalostí a dovedností na předních 
evropských a také amerických veteri
nárních univerzitách a fakultách. Na 
základě těchto skutečností, jak uve
dl děkan, mohla být fakulta při mezi
národním hodnocení zařazena mezi 
přední veterinární vzdělávací institu
ce v Evropě. Na závěr pak absolventům 
k obdržení „zlatého“ diplomu pobla
hopřál, poděkoval za vše, co pro dob
ré jméno univerzity a  veterinárního 
stavu udělali a popřál jim a jejich blíz
kým pevné zdraví a štěstí.

Za promované vystoupil nejprve 
MVDr. Svatopluk Homola. Za němec
ké absolventy požádal o slovo MVDr. 
Georg Sauer. S  krátkou vzpomín
kou na dobu studia se přihlásil také 
MVDr. Vladimír Dvořák, CSc., patří
cí k těm absolventům, kteří se po od

chodu z republiky velmi dobře uplat
nili v zahraničí.

Po závěrečném blahopřání úvod
ce doc. Crhy byl slavnostní obřad 
ukončen.


text: Jaroslav Doubek, Karel Kovařík
foto: A. Krátký, J. Příkazská

události

Prof. E. Baranyjová – absolventka z roku 1967

MVDr. J. Molnár – absolvent z roku 1947

Vystoupení MVDr. G. Sauera 
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ABSOLVENTI FVL (MVDr.) 
28. 6. 2017
MVDr. Ing. Alexová Šárka

MVDr. Antalíková Zuzana

MVDr. Bajus Jan

MVDr. Bc. Balounová Lenka

MVDr. Balušíková Terézia

MVDr. Baráková Pavla

MVDr. Bareš Filip

MVDr. Bártová Barbora

MVDr. Bložoňová Aneta

MVDr. Brabencová Pavla

MVDr. Branná Kateřina

MVDr. Briediková Alžbeta

MVDr. Brychtová Šárka

MVDr. Čajánková Barbora

MVDr. Čížková Alžběta

MVDr. Čmelíková Anežka

MVDr. Čmelíková Barbora

MVDr. Doležalová Romana

MVDr. Dudáš Milan

MVDr. Fapšová Alena

MVDr. Ferdanová Mirka

MVDr. Gambošová Mária

MVDr. Hamouzová Pavla

MVDr. Hanušová Lenka

MVDr. Harazinová Klára

MVDr. Havlíčková Adéla

MVDr. et MVDr. Hermányová 

Michaela

MVDr. Hladík Michal

MVDr. Holeszová Nikola

MVDr. Horníčková Veronika

MVDr. et MVDr. Hrbáčková Barbora

MVDr. Hunčovská Erika

MVDr. Chadrabová Jana

MVDr. Jandová Michaela

MVDr. Kadlecová Veronika

MVDr. Komenda Dominik

MVDr. Korbášová Markéta

MVDr. Kosinka Jan

MVDr. Kosková Benicie

MVDr. Kotrbová Eva

MVDr. Králová Lenka

MVDr. Kriegler Ondřej

MVDr. Križanovič Milan

MVDr., Bc. Křepčíková Šárka

MVDr. Křivánková Jana

MVDr. Kubálková Jana

MVDr. Volková Adéla

MVDr. Voňavková Hana

MVDr. Vybíhalová Veronika

MVDr. Vytlačilová Veronika

MVDr. Wawreczková Denisa

MVDr. Zborovská Hana

MVDr. Zechmeisterová Kristína

MVDr. Zelenáková Michaela

MVDr. Žáková Petra

 
PROMOCE 2018 
MVDr. Černá Lucia

MVDr. Matušová Michaela

MVDr. Volný Adam

 

KONEC ROKU 2016 
MVDr. Bulková Alexandra

MVDr. Dlouhá Martina

MVDr. Ďurišová Nikola

MVDr. Joud Joseph

MVDr. Šímová Zuzana

MVDr. Vidová Kateřina

MVDr., Bc. Zboňáková Jana

ABSOLVENTI FVL ASP 
(MVDr.)
MVDr. Andrée Ebba Antonia

MVDr. Aviv Niv

MVDr. Berger Sara

MVDr. Bergman Larsson Christin 

MVDr. Enhus Louise

MVDr. Gross-Helmkamp Ole

MVDr. Harel Vered

MVDr. Johansen Trude Maria

MVDr. Kalseth Linnea Kristina

MVDr. Koby Cohen-Sitt Ariel

MVDr. Larkou Konstantinos

MVDr. Nord Louise Maria

MVDr. Palaiologopoulos Nikolaos

MVDr. Seim Brede Mikal

MVDr. Törnqvist Clara

MVDr. Zulic Medlina

ABSOLVENTI FVL, DSP 
(Ph.D.) 
MVDr. Dosedělová Hana, Ph.D.

MVDr. Filipejová Zita, Ph.D.

MVDr. Melková Pavlína, Ph.D.

MVDr. Načeradská Martina, Ph.D.

Absolventi VFU 2017
MVDr. Kubesová Kateřina

MVDr. Kubíčková Marcela

MVDr. Langerová Tereza

MVDr. Lásková Karolína

MVDr. et MVDr. Laštůvková Jarmila

MVDr. Linhart Zbyněk, DiS

MVDr. Mandelová Anna

MVDr. Marková Štěpánka

MVDr. Mašková Stanislava

MVDr. Matějíčková Nikola

MVDr. Matoušková Silvie

MVDr. Matušková Dominika

MVDr. Müllerová Klára

MVDr. Musilová Martina

MVDr. Navrátilová Klára

MVDr. Nesrstová Hana

MVDr. Nováková Tereza

MVDr. Novotová Katarína

MVDr. Ondrejková Barbora

MVDr. Ondrová Markéta

MVDr. Ondrušek Patrik

MVDr. Otisková Taťána

MVDr. Pánková Klára

MVDr. Pánková Nikola

MVDr. Pavelka Robin

MVDr. Plešková Jana

MVDr. Poláčková Zuzana

MVDr. Pomahač Ondřej

MVDr. Prchalová Dana

MVDr. Puterová Lucia

MVDr. Ramešová Alice

MVDr. Rzeháková Hana

MVDr. Sehnalová Jana

MVDr. Sehnoutková Veronika

MVDr. Skácelíková Dominika

MVDr. Straková Erika

MVDr. Svrčková Monika

MVDr. Šimčíková Veronika

MVDr. Šimová Lucia

MVDr. Škarková Barbora

MVDr. , MUDr. Šnyrychová Lucie

MVDr. Šteflíčková Tereza

MVDr. Štemproková Michaela

MVDr. Štulcová Hana

MVDr. Štusáková Andrea

MVDr. Štychová Eva

MVDr. Tvrdíková Michaela

MVDr. Urbánek Ondřej

MVDr. Vartsaba Maria

MVDr. Sapoznikov Schweigl Olga, Ph.D.

MVDr. Šenkyříková/Mitková Barbora, 

Ph.D.

MVDr. Tarkošová Dagmar, Ph.D.

MVDr. Vaňková Markéta, Ph.D.

ABSOLVENTI FVHE (MVDr.) 
29. 6. 2017 
MVDr. Benediková Renata

MVDr. Benešová Gabriela

MVDr. Berková Dana

MVDr. Bradáčová Michaela

MVDr. Bc. Bulandrová Žofie

MVDr. Bzonková Kateřina

MVDr. Čarek Jiří

MVDr. Drdáčková Tereza

MVDr. Dvořáková Iva

MVDr. Faladová Lucie

MVDr. Farková Dagmar

MVDr. Havelková Vendula

MVDr. Heger Tomáš

MVDr. Henychová Klára

MVDr. Hlavinková Silvie

MVDr. Holík Šimon

MVDr. Hrudičková Martina

MVDr. Jáňová Michaela

MVDr. Jurková Eva

MVDr. Kalenská Aneta

MVDr. Klemensová Eva

MVDr. Kociánová Andrea

MVDr. Koutková Zuzana

MVDr. Mgr. Král Tomáš, Ph.d.

MVDr. Kučerová Dana

MVDr. Bc. Kučerová Michaela

MVDr. Kůřilová Kateřina

MVDr. Loukotová Věra

MVDr. Michálek Robin

MVDr. Molnárová Jaroslava

MVDr. Mráčková Veronika

MVDr. Novák Lukáš

MVDr. Petrušová Dominika

MVDr. Pittermannová Pavlína

MVDr. Růžičková Kateřina

MVDr. Ing. Sajdák David

MVDr. Skácelová Lenka

MVDr. Sokolová Mária

MVDr. Storzerová Barbora

MVDr. Szkorupová Jana

MVDr. Škrancová Markéta
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MVDr. Škriniarová Natálie

MVDr. Šormová Barbora

MVDr. Šturala Jiří

MVDr. Václavík Josef

MVDr. Vilímková Klára

MVDr. Zemanová Monika

MVDr. Zentrichová Viola

22.09.2017
MVDr. Janečková Tereza

MVDr. Marek Lukáš

 

FVHE, NAVAZUJÍCÍ 
STUDIJNÍ PROGRAM 
BEZPEČNOST A KVALITA 
POTRAVIN (Mgr.)
29. 6. 2017 
Mgr. Bělovský Jaroslav 

Mgr. Černý Tomáš 

Mgr. Foldyna Ondřej 

Mgr. Gála Tomáš 

Mgr. Gavlasová Lucie 

Mgr. Hádělová Daniela 

Mgr. Halamová Petra 

Mgr. Heczková Tereza

Mgr. Hrubý Vojtěch 

Mgr. Chudová Diana

Mgr. Iwanuszková Jana 

Mgr. Kořínková Michaela

Mgr. Kukáková Hana 

Mgr. Kurciníková Mária

Mgr. Lukešová Ivana

Mgr. Mahdalová Pavlína

Mgr. Mandincová Diana

Mgr. Michalková Tereza

Mgr. Mrázková Marie 

Mgr. Račická Denisa 

Mge. Říhová Dagmar 

Mgr. Říhová Ivona 

Mgr. Srncová Magdaléna 

Mgr. Svobodová Nikol

Mgr. Široký Michal 

Mgr. Škutová Pavla 

Mgr. Šotkovská Lenka

Mgr. Šotová Eva 

Mgr. Štusáková Lenka 

Mgr. Tkáč Matej 

Mgr. Vybíralová Aneta

Mgr. Zelenková Markéta

22. 9. 2017 
Mgr. Kubíková Tereza 

Mgr. Justová Andrea 

 

FVHE, NAVAZUJÍCÍ 
STUDIJNÍ PROGRAM 
OCHRANA ZVÍŘAT 
A WELFARE (Mgr.) 
ČERVEN 2017 
Mgr. Ambrozová Kristýna

Mgr. Beranová Lucie

Mgr. Čermáková Zuzana

Mgr. Doležalová Karolína

Mgr. Grabinská Lucie

Mgr. Haráková Denisa

Mgr. Horáková Veronika

Mgr. Chytilová Zuzana

Mgr. Křištofová Anna

Mgr. Likavčanová Anna

Mgr. Múdrá Michaela

Mgr. Ošlejšková Lucie

Mgr. Pazderková Andrea

Mgr. Peterová Hana

Mgr. Plšková Dagmar

Mgr. Sušovský Boris

Mgr. Trmač Jan

FVHE BEZPEČNOST 
A KVALITA POTRAVIN (Bc. )
30. 6. 2017
Bc. Abrahamová Veronika

Bc. Bláhová Jitka 

Bc. Blažková Kateřina

Bc. Bohatcová Hana 

Bc. Böhmová Lucie

Bc. Burešová Jana

Bc. Fitzianová Tereza

Bc. Fojtíková Marie

Bc. Furmančíková Petra

Bc. Gřondělová Aneta

Bc. Hollerová Aneta

Bc. Horáková Lucie

Bc. Hudcová Jana

Bc. Katolická Marcela

Bc. Kobližková Veronika

Bc. Koudelková Zuzana

Bc. Kozinová Eva

Bc. Krátilová Karolína

Bc. Krejčí Marek

Bc. Machulda Tomáš

Bc. Martinková Sandra

Bc. Mičková Kateřina

Bc. Najt David

Bc. Novotná Veronika

Bc. Papadamakisová Ester

Bc. Pelikanová Lenka

Bc. Pololáníková Anna

Bc. Přerovská Eva

Bc. Rohrerová Eliška

Bc. Řezníčková Barbora

Bc. Sedláčková Petra

Bc. Smutný Ondřej

Bc. Škriňová Jana

Bc. Šustová Jana

Bc. Tesaříková Dominika

Bc. Velčovská Dagmar

Bc. Veselá Kristýna

Bc. Vinklarová Kamila

22. 9. 2017
Bc. Hrabovszká Žofia

Bc. Kučerová Tereza

Bc. Křížová Jana

Bc. Pelikánová Klára

Bc. Sekach Diana

Bc. Tartaĺová Dominika

Bc. Trefilová Jana

Bc. Žáková Kamila

FVHE, BEZPEČNOST 
A KVALITA POTRAVIN – 
KOMBINOVANÁ FORMA 
STUDIA (Bc. )
30. 6. 2017
Bc. Czyžová Andrea 

Bc. Fialová Simona 

Bc. Harapátová Kristýna

Bc. Horníčková Jitka

Bc. Jadrná Kamila

Bc. Kovácsová Nikoletta

Bc. Matulová Lenka

Bc. Novotná Kateřina

Bc. Říháčková Věra

Bc. Šikralová Sabina

Bc. Tichý Zdenko 

22. 9. 2017
Bc. Kubečková Jana

Bc. Kufová Šárka

Bc. Šplíchalová Martina

FVHE, OCHRANA ZVÍŘAT 
A WELFARE (Bc.) 
ČERVEN 2017
Bc. Bartošová Eliška

Bc. Břoušková Lucie

Bc. Čechová Kristýna

Bc. Drábková Anna

Bc. Drncová Vanda

Bc. Dvořáková Lenka

Bc. Floderová Veronika

Bc. Grmelová Michaela

Bc. Habánová Monika

Bc. Haller Anastasia

Bc. Heroldová Lucie

Bc. Hesová Renáta

Bc. Hulcová Alena

Bc. Chalupová Eliška

Bc. Chromečková Monika

Bc. Janíková Karina

Bc. Jarošová Barbora

Bc. Kedroňová Nela

Bc. Klacková Markéta

Bc. Klánů Robin

Bc. Kotianová Lucia

Bc. Králiková Gabriela

Bc. Kuníčková Michaela

Bc. Kuzina Kristina

Bc. Kyselá Nicolette

Bc. Lazar Vítězslav

Bc. Miženková Natálie

Bc. Možná Věra

Bc. Podhorná Aneta

Bc. Přikrylová Margita

Bc. Sedláčková Kamila

Bc. Skalníková Monika

Bc. Směšná Eva

Bc. Smolíková Magda

Bc. Stehnová Zuzana

Bc. Steinerová Karolína

Bc. Stryjová Dominika

Bc. Sýsová Lada

Bc. Štěrbová Michaela

Bc. Šulová Diana

Bc. Vranková Andrea

Bc. Zálešáková Petra

ABSOLVENTI FVHE, DSP 
(Ph.D.) 
Ing. Abdullah Fouad Ali Abdullah, 

Ph.D. 

Mgr. Brichta Jiří, Ph.D. 

Mgr. Cutáková Zdeňka, Ph.D. 

MSc. Dordević Dani, Ph.D. 

Ing. Fašiangová Miroslava, Ph.D. 

MVDr. Hodulová Lucia, Ph.D. 

Mgr. Kautman Matej, Ph.D. 

Mgr. Ing. Kováčová Veronika, Ph.D. 

MVDr. Mgr. Král Tomáš, Ph.D. 

MVDr. Krejcarová Jana, Ph.D. 

Mag.nutr. Lačanin Ines, Ph.D. 

Ing. Tauferová Alexandra, Ph.D. 

MVDr. Ing. Bc. Vopálenský Josef, Ph.D.

personalistika
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ABSOLVENTI FaF (Mgr.)
27. 06. 2017 
Mgr. Adamiková Hana

Mgr. et Bc. Babáčková Lenka

Mgr. Beňová Pavlína

Mgr. Borovičková Marie

Mgr. Brunclíková Lucie

Mgr. Bučková Darja

Mgr. Bušinová Lenka

Mgr. Conev Radoslav

Mgr. Dalecká Markéta

Mgr. Dobišarová Anna

Mgr. Dostalíková Ivana

Mgr. Džubinská Ivana

Mgr. Fabiánová Magdalena

Mgr. Fabíková Michaela

Mgr. Ficeriová Katarína

Mgr. Firlová Adéla

Mgr. Fišnarová Jana

Mgr. Földi Vladimír

Mgr. Gajdoš Michal

Mgr. Gálová Kateřina

Mgr. Hadačová Lucie

Mgr. Hájková Soňa

Mgr. Halíková Tereza

Mgr. Hammerová Eva

Mgr. Havlíčková Markéta

Mgr. Hlaučová Iva

Mgr. Hoferková Lucie

Mgr. Holická Martina

Mgr. Horsáková Helena

Mgr. Hošík Ondřej

Mgr. Hrubša Marcel

Mgr. Hubaľová Viktória

Mgr. Husák Martin

Mgr. Hvězdová Kristýna

Mgr. Charvátová Martina

Mgr. Jurčíková Olga

Mgr. Jůzová Veronika

Mgr. Kadlecová Anna

Mgr. Kadlecová Pavlína

Mgr. Kaletová Martina

Mgr. Kaňok Jan

Mgr. Karas Jakub

Mgr. Kocián Jiří

Mgr. Kociánová Kristina

Mgr. Koppová Markéta

Mgr. Kořínek Filip

Mgr. Kosařová Alžběta

Mgr. Koutníková Andrea

Mgr. et Mgr. Krausová Kateřina

Mgr. Kristková Eliška

Mgr. Křížková Klára

Mgr. Kufová Simona

Mgr. Láníček Lukáš

Mgr. Lehotská Alica

Mgr. Malá Jana

Mgr. Malátková Ludmila

Mgr. Martinková Alice

Mgr. Martínková Pavlína

Mgr. Michalová Lenka

Mgr. Michnová Hana

Mgr. Moskalová Andrea

Mgr. Mošaťová Veronika

Mgr. Müllerová Michaela

Mgr. Nešporová Kristína

Mgr. Nováček Roman

Mgr. Páleníková Veronika

Mgr. Parýzková Aneta

Mgr. Pavelková Kristýna

Mgr. Piglová Jana

Mgr. Plaskoňová Dominika

Mgr. Rajtmajerová Anna

Mgr. Ručilová Soňa

Mgr. Růžičková Jana

Mgr. Říhová Veronika

Mgr. Serafinová Beáta

Mgr. Skřipková Lenka

Mgr. Smékal Václav

Mgr. Smísitelová Kristýna

Mgr. Stuchlíková Šárka

Mgr. Sztefková Ivana

Mgr. Šarfová Veronika

Mgr. Šebestová Lucie

Mgr. Šlachtová Veronika

Mgr. Šperlichová Lucie

Mgr. Štencková Iveta

Mgr. Tenorová Kateřina

Mgr. Trubačíková Barbora

Mgr. Uřičářová Eva

Mgr. Valečková Lenka

Mgr. Valerián David

Mgr. Valoušková Monika

Mgr. Vavříková Adriana

Mgr. Vlachynská Žaneta

Mgr. Vlčková Marie

Mgr. Vozáriková Monika

Mgr. Vyskočilová Adéla

Mgr. Vysloužilová Petra

Mgr. Weiss Radomír

Mgr. Woznicová Markéta

Mgr. Zemenčíková Martina

Mgr. Žujová Petra

ABSOLVENTI FaF ASP (Mgr.)
27. 06. 2017 
Mgr. Marakakis Ioannis

Mgr. Antonopoulos Aris Ioannis

Mgr. Bonou Evangelia

Mgr. Kříž Martin

Mgr. Manousidis Dimitrios

Mgr. Mitsou Thomais

Mgr. Paikos Stefanos

Mgr. Psaraki Eleftheria-Anna

Mgr. Roufas Dimitrios

Mgr. Sakellaris Stylianos

Mgr. Ukpebor Faith

Mgr. Vasileiou Kalliopi

Mgr. Zygaki Panagiota

ABSOLVENTI FaF DSP 
(Ph.D.)
PharmDr. Černíčková Zuzana,  

Ph.D.

PharmDr. Otevřel Jan, Ph.D.

PharmDr. Rychlíčková Jitka, Ph.D.

Stukina Valeryia, Ph.D.

ABSOLVENTI FaF, 
RIGORÓZNÍ ŘÍZENÍ 
(PharmDr.) 
PharmDr. Bačinská Adriana 

PharmDr. Bartalová Veronika 

PharmDr. Blažková Zuzana 

PharmDr. Boľanovská Lucia 

PharmDr. Bodonová Diana 

PharmDr. Černohousová Vendula 

PharmDr. Ďurovcová Veronika

PharmDr. Filipová Kamila 

PharmDr. Gonsior Ondřej 

PharmDr. Gregorová Jana

PharmDr. Grobárová Dagmar 

PharmDr. Haasová Radka 

PharmDr. Haluska Matěj

PharmDr. Hamplová Alice 

PharmDr. Hanuščaková Lenka 

PharmDr. Herzogová Markéta

PharmDr. Holaňová Lucie 

PharmDr. Horňáková Juliána

PharmDr. Hudymačová Lenka 

PharmDr. Hurová Monika

PharmDr. Janátová Martina 

PharmDr. Kovácsová Alica 

PharmDr. Kubaľák Roman 

PharmDr. Kučerová Renata

PharmDr. Magdolen Martin 

PharmDr. Machalová Petra

PharmDr. Majerčíková Daniela 

PharmDr. Mazurová Veronika 

PharmDr. Megyesi Štefánia

PharmDr. Michalcová Jana

PharmDr. Mikušová Jana 

PharmDr. Müllerová Ivana 

PharmDr. Nemcová Martina 

PharmDr. Neuschlová Lucia 

PharmDr. Obšivačová Petra 

PharmDr. Olivíková Martina 

PharmDr. Ondíková Jana 

PharmDr. Ondirová Adriána 

PharmDr. Ondrišáková Zuzana 

PharmDr. Palágyiová Ibolya

PharmDr. Papáček Michal

PharmDr. Pešková Světlana 

PharmDr. Píšťková Zuzana 

PharmDr. Pokorná Marie 

PharmDr. Pokrivčáková Petra

PharmDr. Pospíšilová Šárka 

PharmDr. Récka Zuzana 

PharmDr. Řiháčková Tereza 

PharmDr. Samcová Zuzanna 

PharmDr. Sembol Jindřiška Inka 

PharmDr. Schreierová Petra 

PharmDr. Skoupá Martina 

PharmDr. Slováková Vladimíra 

PharmDr. Stráník Josef 

PharmDr. Szabová Zuzana 

PharmDr. Szotkowská Renata 

PharmDr. Šrom David 

PharmDr. Tarasovičová Veronika 

PharmDr. Tóthová Eva 

PharmDr. Trojanová Jana 

PharmDr. Vasičková Veronika 

PharmDr. Vašková Dominika 

PharmDr. Weghaupt Regina

PharmDr. Zalčíková Andrea

PharmDr. Zatloukalová Monika 



PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  Zúčastnit se může každý student a zaměstnanec VFU Brno.

  Soutěž bude zahájena 10. října 2017 a potrvá do 31. pro-

since 2017. 

  Každý z účastníků se může zúčastnit 1 až 3 fotografiemi, ba-

revnými i černobílými, v obvyklém formátu jpg, gif, ve veli-

kosti 2 580 x 1 932 px a odvozené větší. 

  Fotografie musí být opatřeny datem pořízení, popiskem, jmé-

nem a příjmením autora a kontaktem na osobu autora (tele-

fon nebo e-mail). Mohou být zaslány také snímky focené dří-

ve v průběhu roku 2017 (ale vždy opatřeny datem).

  Složení hodnoticí poroty stanoví vyhlašovatel. Porota vybe-

re vítězné fotografie na 1.–3. místě za studenty a 1. místě za 

zaměstnance. 

  Cena pro vítězného studenta bude jednosemestrální kurz jíz-

dy na koni (v rámci výuky) zdarma.

  Umístění na druhém a třetím místě vyhrají individuální jízdy 

na koni dle domluvy (v jízdárně či terénu). 

  Cena pro vítězného zaměstnance bude jízda na koni či v ko-

čáře pro vítěze nebo jeho blízké.

  Rozhodnutí poroty bude uveřejněno v  prvním vydání ča-

sopisu Vita Universitatis v roce 2018, na webových a face-

bookových stránkách univerzity a výherci budou kontakto-

váni telefonicky či e-mailem. 

OSTATNÍ:
  Fotografie mohou být předávány prostřednictvím ser ve-

ru www.uschovna.cz zasláním fotografií na adresu vfu@vfu.cz,  

nebo předáním fotografií na nosiči na Oddělení vnějších 

vztahů. 

  Zasláním fotografie do soutěže se účastník vůči vyhlašovateli 

zavazuje, že je jediným a  skutečným autorem fotografie. 

Zasláním fotografie do soutěže uděluje účastník vyhlašova-

teli oprávnění k použití fotografie nejen v rámci soutěže, ale 

i v rámci dalších aktivit spojených především s propagací uni-

verzity. Toto oprávnění se poskytuje jako bezúplatné, nevý-

hradní, teritoriálně a časově neomezené; vyhlašovatel soutě-

že není povinen jej využít.

  Každý účastník je povinen při pořizování fotografií dbát opráv-

něných zájmů a práv třetích osob, zejména osob na fotografii 

a jejich soukromí a práv na ochranu osobnosti. Zasláním foto-

grafie do soutěže dává účastník vůči vyhlašovateli jednoznač-

ně najevo, že splnil podmínky tohoto odstavce a že souhlasí 

s tím, že zcela odpovídá za porušení těchto práv.

  Vyhlašovatel bude nakládat s poskytnutými osobními údaji 

účastníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů. Předáním osobních údajů pro potřeby sou-

těže souhlasí účastník s tím, že vyhlašovatel je oprávněn zve-

řejnit jméno a příjmení účastníků ve fotosoutěži. Vyhlašovatel 

je oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté účastní-

kem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit pod-

mínky soutěže.

Fotosoutěž: 
Koně na VFU
Klinika chorob koní a Hippologický 
klub vyhlašuje fotosoutěž na téma 
Koně na VFU.

Cílem soutěže je zachytit krásu, 
ušlechtilost a sílu těchto nádherných 
zvířat, která jsou součástí každodenního 
života na univerzitě. Výsledkem bude 
zdokumentování života koní na Veterinární 
a farmaceutické univerzitě Brno. Fotit 
můžete širokou škálu aktivit, nejen 
v jezdecké hale, ale v celém areálu 
VFU. Může jít tedy o fotografie z výuky, 
jezdeckých kurzů, sportovních dnů, 
vozatajských závodů, promocí, akcí 
pro děti či akcí probíhajících v rámci 
Majáles nebo jen z náhodného setkání 
při procházce kampusem. Možností je 
nepřeberné množství a pořadatelé se těší 
na zajímavé a originální snímky.
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