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Zapsat se pozitivně v povědomí po
tenciálních zahraničních uchazečů 
o studium je nelehký úkol. Zapůsobit 
přitom univerzita musí i na rodiče či 
prarodiče případných studentů, pro
tože jsou to většinou právě oni, kdo 
o  konečné „destinaci“ studia drahé 
ratolesti rozhodne. Konkurence je při 
tom obrovská, což VFU – zvyklou 
v České republice na výsadní postave
ní – staví do nové situace. Stovky škol 
po celém světě bojují o místa v pres
tižních žebříčcích a předhánějí se ne

jen v kvalitě výzkumu a výuky nebo 
výsledcích evaluací, ale také způsobu, 
jak tuto kvalitu budoucím studentům 
prezentovat. 

PREZENTACE NA „PROFI“ ÚROVNI 
V ZAHRANIČÍ 
Agenti a zástupci univerzit se na me
zinárodních veletrzích předhánějí 
v lákadlech. Letáček a bonbon nesta
čí. A tak připravují soutěže, nechávají 
potisknout tašky, pouzdra na telefo
ny, flash disky, batohy, plátěné taš

VFU Brno ve světě,  
svět na VFU Brno!
UNIVERZITA LÁKÁ ZAHRANIČNÍ STUDENTY

téma

 Tytam jsou doby, kdy se na 
zahraniční studia vydávali spíše 
výjimeční jednotlivci. Tytam jsou 
i doby, kdy na českých školách 
studovalo jen pár zahraničních 
studentů. Studijní programy 
vyučované v anglickém jazyce už 
jsou na většině (českých) vysokých 
škol standardní nabídkou. Výjimkou 
není ani Veterinární a farmaceutická 
univerzita, která v posledních letech 
posiluje aktivity, jejichž záměrem je 
přivést do kampusu více zahraničních 
studentů. Vedle klasických studijních 
programů přijíždí na VFU účastníci 
výměnných pobytů a velké oblibě se 
těší i letní školy obou veterinárních 
fakult. Podpořit zahraniční propagaci 
a získat další zkušenosti na tomto poli 
nám letos umožnil i speciální projekt.

Odznáčky s hravými motivy jsou oblíbeným propagačním předmětem 
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ky… S  návštěvníky veletrhu komu
nikují aktivně týdny před samotným 
veletrhem. Protože i  pořadatelé se 
snaží nabídnout „něco navíc“ – třeba 
právě diskuzní fórum. Nebo mobilní 
aplikaci, která skenuje čárové kódy 
na visačkách návštěvníků a  ukládá 
údaje vyplněné v profilu návštěvní
ka. Odpadá tak pracné „ruční“ sbí
rání kontaktů vyplňováním papíro
vých dotazníků. 

Zkušení zástupci univerzit se vydá
vají na „šňůry“ veletrhů jako na kon
certní turné. A jejich vystoupení kon
certem skoro je – přesně vědí, co ve 
které oblasti a  zemi vytáhnout jako 
nejdůležitější. Nabízejí studium v an
gličtině, ale s naprostou samozřejmostí 
s sebou mají profesionálního tlumoč
níka nebo kolegu, který mluví v jazy
ce právě navštívené země. Proč, když 
chce student stejně studovat v  an
gličtině? Třeba právě kvůli jeho rodi
čům/prarodičům, kteří ho doprová
zí. Nebo proto, aby škola ukázala, že 
už od začátku se snaží, aby se budou
cí uchazeč/student cítil při komunika
ci se školou pohodlně a jistě. Aby uká
zala vstřícnost. 

Do hry o  studenty vstupují dal
ší faktory – kolik bude studium stát? 
Existuje na škole nabídka stipendií? 
Jsou dané město a země bezpečné? Na 
kolik vyjdou životní náklady? Bude 
se mít nový student na koho v novém 
prostředí obrátit s prosbou o pomoc? 
Provede ho někdo potřebnou admi
nistrativou nejen ve škole? Jak bude 
shánět ubytování? Zůstane po stu
diu v dané zemi nebo se vrátí domů? 
A když se bude chtít vrátit – bude jeho 
kvalifikace platná? Jak moc se liší „je
jich“ a „naše“ kultura, zvyky, chová
ní?... Řadu z odpovědí na tyto otázky 
univerzita neovlivní a ovlivnit nemů
že, ale musí na ně pamatovat a umět 
je odprezentovat.

Průzkumy QS World University 
Rankings ukazují, že například asijští 

studenti počítají s návratem po studiu 
do své vlasti. A je pro ně zásadní, jest
li a jak potenciální domácí zaměstna
vatelé znají jméno zvolené zahranič
ní univerzity. Nezajímají je ani tolik 
klasické (prázdné) propagační fráze, 
katalogy s  fotkami usměvavých lidí 
z fotobanky a až neosobní forma pre
zentace. Chtějí slyšet o zkušenostech, 
o  vlastních dojmech stávajících stu
dentů, chtějí vidět a slyšet své případ
né budoucí vyučující. Chtějí „lidský 
faktor“. A  v  době webinářů, online 
konferencí a  bezplatných videoho
vorů to vůbec není nesmyslné přání, 
i když je od zahraniční školy dělí tře
ba půl světa.

STUDY IN MORAVIA / CZECH 
REPUBLIC 
Je to drahé a je to náročné. Ale pokud 
u  toho chceme být, musíme se učit. 
Skvělou příležitost k takovému učení 
poskytlo v letošním roce zapojení uni
verzity do Centralizovaného rozvojo
vého projektu s dalšími pěti moravský
mi školami. Společně s Masarykovou 
univerzitou, která je i koordinátorem, 
Mendelovou univerzitou, Univerzitou 

Palackého v  Olomouci, Univerzitou 
Tomáše Bati ve Zlíně a Vysokým uče
ním technickým jsme měli možnost 
vzájemně si vyměnit zkušenosti se 
zahraniční propagací, zapracovat na 
marketingové strategii moravských 
škol, získat data z průzkumů, podkla
dy o podmínkách pobytu v České re
publice pro cizince obecně a prezen
tovat naši univerzitu v zahraničí. Pro 
potřeby společné propagace bylo vy
tvořeno i  zastřešující logo „Study in 
Moravia / Czech Republic s  linkou 
složenou z univerzitních barev part
nerských škol.

Zástupci Fakulty veterinární hygi
eny a ekologie, Farmaceutické fakul
ty a rektorátu navštívili řadu zahranič
ních veletrhů, prezentovali a vyzvídali. 
Mezi navštívené lokality patřil i Madrid. 
Ve španělském hlavním městě jsme byli 
přítomní jako jediný zástupce morav
ských, potažmo českých, vysokých škol. 

Projekt umožnil zástupcům VFU Brno oslovit potenciální uchazeče o studium v řadě zemí



34 



 2016

Umístění našeho stolku padlo mezi ka
nadskou a americkou sekci. V průběhu 
odpoledne a podvečera (veletrh končil 
v osm večer) se u stolku VFU zastavova
li studenti farmacie, které zajímalo rigo
rózní řízení, praxe i doktorské studium. 
Zájem vzbudila také nabídka měsíční 
letní školy Hygieny potravin, na kterou 
jsou výborné ohlasy a která je pro zahra
niční studenty skvělou příležitostí, jak 
si studium na VFU vyzkoušet. Dotazy 
se týkaly i počtu dalších zahraničních 
studentů, velikosti města, bezpečnosti 
nebo třeba dopravní dostupnosti. 

Madridský veletrh byl druhým ze 
série čtyř, které na podzim v Evropě 
pořádala společnost FPP EDU Media. 

Jako nováčka nás neustále sledovali 
organizátoři a alespoň jeden byl vždy 
„po ruce“, několikrát zasuploval i tlu
močníka. Po uzavření veletrhu nám 
dali několik doporučení pro případ
nou účast na dalších veletrzích, nabíd
li příležitosti pro prezentace v příštím 
roce a v případě zájmu i pomoc s pří
pravami v budoucnu. Dalšími desti

nacemi byly rusky mluvící země, pro 
které jsme v  rámci projektu nechali 
připravit i informační materiály v ruš
tině. Blízkost jazyků eliminovala po
třebu tlumočníka a  projevila se i  ve 
zvýšeném zájmu o informace o studiu.

NEMALÉ VÝZNAMNÉ PLUSY
Veletrhy v Madridu a Moskvě přišly 
v době, kdy australský Institut apliko
vaného ekonomického a sociálního vý
zkumu na Univerzitě v Melbourne zve
řejnil žebříček Universitas 21 sestavený 
z databáze dvou set zemí. Česká repub
lika v něm obsadila 22. místo a překo
nala tak třeba právě Španělsko. Brno 
se také za poslední rok dvakrát umís

tilo v seznamech „top míst“ pro život, 
které zohledňují náklady na bydlení či 
jídlo, poměr příjmů a výdajů obyvatel 
města, bezpečnost nebo třeba hustotu 
hromadné dopravy. To všechno nám 
při zahraniční propagaci může pomoct. 
Dalším „plusem“, který zahraniční zá
jemce zaujal, jsou aktivity studentských 
organizací působících na naší univerzi

tě. Úspěchy výměnných pobytů orga
nizovaných IVSA, večery mezinárodní 
kuchyně, nadšení a aktivity pro osvěto
vé akce Unie studentů farmacie, množ
ství seminářů i „buddy programy“. 

Opomenout bychom neměli ani 
spolek BVOIS, v němž se sdružují za
hraniční studenti veterinárního lékař
ství. Více o  jejich aktivitách si může
te přečíst v rozhovoru o několik stran 
dále. O první dojmy ze studia v Brně 
se s námi krátce podělil i jeden ze stu
dentů anglického studijního progra
mu Pharmacy. A ujít byste si neměli 
nechat ani rozhovor s Nicol Janecko – 
absolventkou doktorského studijního 
programu Fakulty veterinární hygie
ny a ekologie. Ta za svým výzkumem 
v Ústavu biologie a chorob volně žijí
cích zvířat létala až z Kanady, kde žije 
a pracuje.

Co by naší alma mater mohlo po
moci? Čím zaujmout zahraniční stu
denty, kteří váhají, v  oboru se ještě 
neorientují a mají před sebou téměř 
nekonečné pole možností? Jak pře
svědčit jejich (pra)rodiče, že investice 
do studia na VFU Brno se vyplatí? Jaký 
propagační předmět má trvalou hod
notu, zaujme, bude „in“ třeba i za rok 
dva, má přijatelnou pořizovací hodno
tu i při větším množství kusů a chybí 
nám? Pošlete svoje nápady na koun
kovak@vfu.cz!


text: redakce
foto: Dalibor Levíček

Kromě prezentace na stáncích je i na zahraničních veletrzích možné lákat zájemce o studium při speciálních 
přednáškách

V průběhu listopadu jsme se vydali i do Moskvy
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How long does BVOIS exist? Where 
did the idea come from?

BVOIS stands for Brno Veterinary 

Organisation for International Students 

and was established on the 12th of March 

2012, so it has been running and growing 

for the last 4 years. It’s still quite a young 

organisation but we hope that it keeps 

growing every year to continue to help 

students in years to come. The idea be-

hind BVOIS came from the internation-

al students themselves. These students 

wanted to have a voice within the univer-

sity and wanted to improve not only their 

school life but also their personal/social 

life, and thus BVOIS was formed.

How many members do you have? 
Where are they from?

BVOIS has around 130 members who 

originate from every corner of the world. 

For example, we have members from the 

Czech Republic, the UK, Russia, India, 

Finland, Norway, Sweden, Germany, 

France, Israel, Cyprus, Greece, Palestine 

and Austria.

What activities do you organize?
Since we have so many people from so 

many different countries we try to organ-

ise a variety of activities ranging from ed-

ucational to social to try and cater to dif-

ferent people’s needs. The aim of these 

are not only to further each individual stu-

dents’ knowledge but also to help form 

bonds between students. Our social activi-

ties range from tram parties, to the Varsity 

Meet BVOIS!
INTRODUCING BRNO VETERINARY ORGANISATION 
FOR INTERNATIONAL STUDENTS

(where we compete within different sports 

against Masaryk University students), to 

dog walks, bowling, freshers week, bud-

dy meets and laser tag. On the education-

al side, we organise study sessions, with 

the anatomy sessions being the definite 

favourite. Furthermore, we also have pri-

vate tutoring sessions where older students 

will tutor/mentor new or younger students 

within particular subjects.

What’s the most popular activity 
you organize (or which one are you 
proud at most)

Freshers week is probably the activity 

which takes us the longest to organise. It 

is usually 7–10 days filled with fun activ-

ities to help new students feel welcome, 

not only in a new school but also in a new 

country. Freshers week activities are also 

open to older students, which is a great 

time to get to know new people. So for 

the amount of work that goes into fresh-

ers week and the feedback we get from it, 

we would say that is the one we are most 

proud of. Another very popular activity is 

the dog walks where we get to enjoy some 

of the nature Brno has to offer. Our re-

cord number of participants was 18 peo-

ple and 24 dogs! Finally, the last activity 

which we are proud of and is very pop-

ular is the Varsity. This was started two 

years ago where we compete within var-

ious sports against Masaryk University 

students. The Varsity is a  fun day for 

everyone whether they are competing or 

supporting the teams.

What does BVOIS „give“ to its 
members?

BVOIS is the student union for the 

English speaking international course here 

at VFU. We are here to help, encourage 

and support new and old students helping 

make life at VFU and within Brno a bit more 

positive. As well as acting as a channel to 

get students views and concerns addressed 

in a professional and organised matter.  

Through the hard work of the BVOIS 

education team we are able to offer access 

to educational resources which have been 

kindly donated by older students. This re-

source is available to all international stu-

dents and aims to provide everyone with 

support, especially when it comes to exam 

period. The BVOIS education team have 

also made help sheets to supply each stu-

dent with when they enter the next year. 

These contain information on their classes, 

what is required of them and some helpful 

tips. Furthermore, they also organise anat-

omy study sessions which can be very help-

ful for the first years who are still finding 

their feet. BVOIS also has a great team of 

tutors who are available to tutor young-

er students within certain subjects. There 

are many more little things within the ed-

ucational side of BVOIS, too many to list, 

but they all aim in helping students to suc-

ceed and reach their best whilst still keep-

ing a sound mind. Veterinary medicine can 

be very stressful and BVOIS is always here 

to help, whether its educationally, social-

ly or mentally. On the more social side we 

organise fun activities and events to make 

the little spare time we all have just that lit-

tle bit more fun. In addition to this we also 

help with actually living in a new country, 

for example, where to get sim-cards, how 

to open a bank account, where to buy food 

or pet supplies etc.

How is possible to study vet 
medicine and participate in 
something else? 

The key to being able to do something 

like this is having a great team. If you have 

a team which works well together and all 
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support each other while reaching for the 

same goals, it makes it 100 times easier 

to do, (so thank you team if you are read-

ing this)! Within BVOIS we also have an 

8 week system, this means that we use 

the first 8 weeks of the semester to get 

everything planned and organised so that 

the most important weeks (credit weeks) 

are free to study.

Are there any problems that you 
help to solve to new students? 
What? How?

There will always be problems for new 

students who are moving away from their 

family (some for the first time) and living in 

a new country. We always try and help with 

all aspects of being new students living in 

a new country, no matter how small or big 

the problem is. We have helped students 

with study tips, tips to keeping a healthy 

mind and body, finding apartments, open-

ing bank accounts, where to buy food or 

pet supplies etc. We do this by not only 

having the BVOIS board always available 

to help but also by having the buddy sys-

tem. Each new student is given a buddy (an 

older students contact information) on reg-

istration day. This buddy is then also avail-

able for that person to answer any ques-

tions that student might have.

Do you cooperate with IVSA? Why/
why not?

We have yet to cooperate with IVSA 

but we would love to if the opportuni-

ty arises. ☺

Why did you choose vet medicine at 
UVPS?

Firstly, UVPS has a very good reputa-

tion within the vet schools of Europe and 

is also a  lot more practical based than 

other European universities. Secondly, 

studying abroad gives us the opportu-

nity to meet people from different coun-

tries and cultures, people we might never 

have met otherwise. It gives us an interna-

tional scene which broadens our perspec-

tives and experiences not only education-

ally but also on a personal level.

Is Brno good for foreign students? 
Why / why not?

Like with any country or city Brno 

too has good and some not so good 

points. Brno is a city of possibilities with 

many fun activities to do here and some 

amazing places to eat. Even just walking 

round Brno is nice, there is some really 

beautiful nature as well as architecture, 

some of these scenes have inspired stu-

dents from VFU to take up photography 

as a hobby! Also Brno has an amazing 

transport system, both within the city 

itself and to take you outside of it! The 

people in Brno are also very nice to us 

(once we get past the language barrier), 

but many of them really go out of their 

way to communicate with us, especial-

ly the younger generation! Finally, the 

beer, of course we had to mention the 

great beer you can buy here, (every in-

ternational student when they first start 

is amazed that beer is cheaper than wa-

ter or soft drinks!)  

The negative thing is that we don’t 

learn a  lot of Czech, mainly our own 

fault, so it can be hard for us to com-

municate with Czech people sometimes. 

However, the worst thing about Brno is 

that you are no longer classed as a stu-

dent once you reach 26 and all the love-

ly discounts you had before, you are no 

BVOIS board of 2016
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Paris Philippou má za sebou první 

dva měsíce studia na Farmaceutické 

fakultě. Do Brna přijel studovat 

z Kypru. Zajímá se o botaniku a léčivé 

rostliny a naprosto mu učarovala 

zdejší příroda. V krátké zpovědi 

nám některé z prvních dojmů i útrap 

studentského života daleko od 

domova odhalil.

Why did you choose pharmacy? 
What are your careers plans? 

Because I want to make a bussiness 

with my own medicinal plants.

What is the worst thing you have 
to deal with during your studies 
here?

With everyday cooking.

What do you like about studying in 
Brno?

The forests are magical.

Would you like to work in Czech or 
move to somewhere else? Where /
why?

Osm týdnů 
v nové zemi
MAGICKÉ LESY I ÚMORNÉ VAŘENÍ

longer entitled to, which can be tough 

when living on a budget during the six 

year course.

Do you have any regular meetings? 
When/where we can meet you? 
How can someone interested join 
you? 

We don’t really have regular meetings 

other than with the BVOIS board. The 

easiest way to contact us is via Facebook, 

either on the BVOIS page or BVOIS 

Social & Sports page. Or if you recognise 

us from pictures you are more than wel-

come to come and talk to us in uni when-

ever you see us. We also post all impor-

tant information regarding events or news 

on our Facebook pages so it’s a good idea 

to check those out too! Our member-

ship registration normally happens with-

in the first few weeks of every school year 

where board members will sit in specific 

areas so people can come and sign up if 

they want to.

Who can become member?
Anyone in the international program of 

veterinary medicine can join us, and this 

year we also extended our membership 

to the international pharmacy students. It 

only costs 600 Kc for your full 6 years of 

study, giving you access to all BVOIS has 

to offer, discounts on events, discounts at 

stores etc.

If you could say anything about 
BVOIS what would it be?

We all work, cry, smile, pass and fail 

together. Not one person is perfect and 

we at BVOIS aim to get each year of stu-

dents working as a team and to succeed 

as a team. But to describe us in the most 

basic terms, we are an organisation for 

the students run by the students to make 

international students educational and 

social life just that little bit easier.



ptala se: Kristýna Kounková
foto: Fabian George Blake Rivers

It’s too early for me to decide, I don’t 

care about the future, I think only about 

the presence.

What sub-field in pharmacy do you 
prefer? Why?

Botany cause it has to do with plants 

which i love.

Do you meet with other students in 
your free time?

Yes.

What are your hobbies / how do 
you spend your free time?

I am playing music and I go for hiking.

What do you miss here?
I want my motorbikes.

What do you appreciate most about 
Brno?

The connection I  have with the na-

ture here.



ptala se: Kristýna Kounková
foto: Franz Eugen Köhler, Köhler’s 
Medizinal-Pflanzen
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informace

PŘÍLEŽITOST PRO TISÍCE STUDENTŮ
Cesta pro mladé je určena pro 4 500 
studentů posledních ročníků prezenč
ního studia SŠ, VOŠ, VŠ a jednoletých 
jazykových škol. Patříte mezi ně? Pak 
máte možnost absolvovat vzdělávací 
kurz. Ten se skládá ze tří částí – z prak
tické části kurzu, která se odehrává ve 
firemním prostředí, z  online kurzu 
rozvoje měkkých kompetencí, kde si 
můžete vybírat z témat jako: time ma
nagement, stress management, práce 
s informacemi, komunikační doved
nosti. A  z  poslední části kurzu, kte
rou je individuální poradenství s od
borníkem na lidské zdroje. Ten vám 
pomůže např. s  tvorbou životopisu 
nebo motivačního dopisu. Certifikát 
o úspěšném absolvování vzdělávacího 
kurzu pro vás, jako studenty ucháze
jící se o první práci, představuje vel
kou výhodu, což potvrzovali sami za
městnavatelé po skončení minulých 
projektů – Stáže pro mladé a  Stáže 
pro mladé 2. 

PRAKTICKÁ ČÁST KURZU
Praktická část kurzu je pro mnohé 
nejatraktivnější. Probíhá v  reálném 
pracovním prostředí u  tzv. poskyto
vatelů, což jsou organizace z komerč
ní, veřejné i  neziskové sféry. V  sou
časné době si můžete vybírat z  více 

než 200 nabídek na praxi po celé ČR, 
a další přibývají každou chvíli. Navíc 
proplácíme ubytování a  cestovné, 
můžete proto absolvovat praxi i v ji
ném městě, než ve kterém žijete či 
studujete. Ve firmách pod vedením 
zkušeného mentora rozvinete své od
borné dovednosti v oboru, který stu
dujete. V některých případech si tak 
v  reálném prostředí „osaháte“ to, 
čemu jste naučili ve škole, v  jiných 
získáte znalosti nad rámec kurikula. 
Podmínkou při nastavování projektu 
bylo, aby škola a  studijní výsledky 
zůstaly prioritou. Proto se na počtu 
hodin (80–240) praktické části kur
zu i na tom, zda je absolvujete během 
1–6 měsíců, sami domluvíte s posky
tovatelem.

MÁTE VYSNĚNOU FIRMU, VE KTERÉ 
BYSTE RÁDI ABSOLVOVALI PRAXI?
Pokud jste nenašli odpovídající nabíd
ku praxe nebo máte svoji vysněnou fir
mu, kontaktujte nás a my se pokusíme 
pro vás praktickou část kurzu s firmou 
vyjednat. Více informací o našem pro
jektu zjistíte na stránkách www.cesta
promlade.cz. Najdete tam i kontakty 
na naše regionální pracovníky, kteří 
vám rádi s čímkoliv poradí a s nimiž 
se také můžete domluvit na konkrét
ní spolupráci. 
 

ŠANCE PRO ORGANIZACE 
Z KOMERČNÍ, VEŘEJNÉ I NEZISKOVÉ 
SFÉRY
Do projektu se na druhé straně hlá
sí i  firmy, jako poskytovatelé praxe. 
V Cestě pro mladé mohou společnosti 
ocenit posilu do týmu, neotřelé a inspi
rativní názory mladého člověka a navá
zat s ním v budoucnu skutečný pracov
ní vztah. Zajímavý benefit představuje 
pro firmy i finanční příspěvek jako ná
hrada nákladů na práci mentora, který 
se studentovi v rámci praxe věnuje. 


text a foto: Fond dalšího vzdělávání

Kontaktní informace:  

Mgr. Markéta Lasovská

Regionální kancelář Jihomoravského kraje 

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno 

+420 778 439 640, marketa.lasovska@fdv.cz 

Cesta pro  
mladé i firmy

 Spolu s dobrými studijními výsledky 
rozhoduje o tom, jak rychle si 
najdou mladí lidé po završení studia 
zaměstnání, hlavně praxe. Aktuálně 
probíhající projekt Cesta pro mladé 
nabízí studentům příležitost ji získat. 
Na druhé straně se do projektu 
mohou přihlásit také firmy, jako 
poskytovatelé praxe a získat mnoho 
benefitů. 

http://www.cestapromlade.cz
http://www.cestapromlade.cz
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Za jednu z prestižních událostí roku 
2016 v  životě naší univerzity může
me považovat konání České konfe
rence rektorů v péči Veterinární a far
maceutické univerzity Brno za účasti 

ministryně školství, mládeže a tělový
chovy Mgr. Kateřiny Valachové, Ph.D. 
a náměstka po řízení sekce vysokého 
školství, vědy a výzkumu Ing. Roberta 
Plagy, Ph.D. Veterinární a farmaceu

tická univerzita Brno hostila 134. za
sedání pléna České konference rek
torů, Výroční shromáždění ČKR. Na 
jednání České konference rektorů bez
prostředně navázala tisková konferen
ce. Kancelář České konference rektorů 
i účastníci jednání vyjádřili rektorovi 
naší univerzity poděkování za preciz
ní přípravu konference. Velmi pozitiv
ně hodnotili i vlastní průběh jednání. 

Za dobu existence Klubu rektorů čes
kých a slovenských vysokých škol, resp. 
České konference rektorů, se uskuteč
nila tři zasedání v péči naší univerzity. 

Česká konference rektorů (ČKR) je 
orgánem reprezentace vysokých škol 
České republiky, který sdružuje před
stavitele veřejných, soukromých a stát
ních vysokých škol ČR, univerzitních 
i neuniverzitních; zajišťuje jejich spo
lečný postup v  zásadních záležitos
tech, které se týkají rozvoje vzdělá
ní, vědy, výzkumu a  tvůrčí činnosti. 
Dle Statutu ČKR pečuje o prosazová
ní zájmů vysokých škol České repub
liky ve veřejném životě a  při jedná

Česká konference rektorů 
v péči naší univerzity

Účastníci 134. zasedání pléna České konference rektorů na společné fotografii

V péči VFU Brno se zasedání ČKR konalo potřetí
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ních se státními i nestátními orgány 
v ČR, zejména s ministerstvem škol
ství, mládeže a tělovýchovy a s Radou 
vysokých škol. Udržuje styky se zahra
ničními Konferencemi rektorů a s me
zinárodními organizacemi vysokých 
škol, zejména s Evropskou univerzit
ní asociací (EUA). 

His torie vzniku České konference 
rektorů spadá do činnosti Klubu rek
torů českých a  slovenských vysokých 
škol, který byl oficiálně ustaven 26. 
dubna 1990 v Žilině na Vysoké ško
le dopravy a spojov. Zakládajících čle
nů bylo sedm, čtyři rektoři českých 
vysokých škol (Vysoká škola báňská 
v Ostravě; České vysoké učení tech
nické v Praze; Vysoké učení technic
ké v Brně; Vysoká škola ekonomická 
v Praze) a tři rektoři slovenských vy
sokých škol (Slovenská vysoká škola 
technická v  Bratislavě; Vysoká škola 
dopravy a spojov v Žilině; Univerzita 
Komenského v  Bratislavě). Prvním 
předsedou Klubu rektorů se stal profe
sor Milan Jelínek, první polistopadový 
rektor Masarykovy univerzity v Brně. 
Další vývojovou etapou byl vznik sekcí 
Klubu rektorů (26. září 1992) – Česká 
sekce KR a Slovenská sekce KR – při 
současné existenci KR jako celku. Ze 
sekcí KR vznikly dvě tzv. Konference 
rektorů – Česká konference rekto
rů (ČKR) a Slovenská rektorská kon
ferencia (SRK). Na prvním zasedání 
České sekce KR, které se uskutečnilo 
22. října 1992, byl zvolen její předse
da. Stal se jím profesor Zdeněk Kovář, 
rektor Technické univerzity v Liberci. 
Posléze se modifikoval název z Český 
klub rektorů na Česká konference rek
torů. Schválením stanov a volbou před
sedy a kancléře byla dnem 28. ledna 
1993 ustavena Česká konference rek
torů, jejímž současným předsedou je 
rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. 
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Česká konference rektorů je řádným 
kolektivním členem Evropské univer

zitní asociace. Za dobu dosavadní exis
tence ČKR se uskutečnilo 136 zasedání 
pléna ČKR a 142 zasedání předsednic
tva ČKR. Počet členů ČKR z původních 
27 (všechny veřejné a státní vysoké ško
ly ČR) vzrostl na 49 (všech 26 veřej
ných vysokých škol, obě státní vysoké 
školy a 21 soukromých vysokých škol). 

Kancelář ČKR sídlí v Brně na Rektorátu 
Masarykovy univerzity. 


text: redakce
foto: Alexandr Krátký

V  příspěvku byly použity informace 
z dokumentů a materiálů ČKR.

Rektor Funkční období

prof. MVDr. Jaroslav Neumann, DrSc.  do 31. 1. 1990 

prof. MVDr. Jaroslav Konrád, DrSc.  1. 2. 1990–31. 1. 1991
1. 2. 1991–31. 1. 1994

prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc. 1. 2. 1994– 31. 1. 1997
1. 2. 1997–31. 1. 2000

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., Dr.h.c.  1. 2. 2000–31. 1. 2003
1. 2. 2003–31. 1. 2006

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA  1. 2. 2006–31. 1. 2010
1. 2. 2010–31. 1. 2014

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.  1. 2. 2014–31. 1. 2018

Rektoři, členové České konference rektorů, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno od roku 1990

Za dobu existence Klubu rektorů českých a slovenských vysokých škol, resp. České konference rektorů  
(1990–2016) se uskutečnila tři zasedání ČKR v péči naší univerzity. 

Termín zasedání Místo konání Rektor – hostitel

27.–28. 6. 1996 26. zasedání pléna ČKR
Nový Dvůr u Brna

prof. RNDr. Stanislav Zima, DrSc.

20. 2. 2002 63. zasedání pléna ČKR
Nový Dvůr u Brna

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc. Dr.h.c.

18. 2. 2016 134. zasedání pléna ČKR
Výroční shromáždění ČKR
Hotel Avanti Brno

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Účastníci ocenili precizní přípravu i průběh jednání
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V sobotu 5. listopadu 2016 se usku
tečnil na naší univerzitě seminář pod 
názvem „Nové přístupy v léčbě a pre
venci endoparazitóz koní“, jehož hlav
ním přednášejícím byl Dr. med. vet. 
Hubertus Hertzberg, Dipl. EVPC 
z Univerzity v Curychu. Právě v jeho 
přenášce nazvané „Reorientation of 
helminth control in adult horses: The 
Swiss example“ zazněla základní vý
chozí charakteristika nového přístupu 
k endoparazitům koní uvedená v ná
zvu tohoto příspěvku.

Dr. Hertzberg v  úvodu své před
nášky charakterizoval nejvíce rozšíře
ný přístup k léčbě a prevenci endopara
zitóz koní používaný jak ve Švýcarsku, 
tak v  České republice, který spočí
vá v aplikaci přípravků proti střevním 
parazitům koní „podle kalendáře“ bez 
předchozího parazitologického vyšet
ření. Tento přístup měl historické dů
vody a byl zaměřen na eradikaci zá
stupců střevních hlístic koní, které 
označujeme jako „velké strongylidy“. 
V současnosti však nemá podle názoru 
Dr. Hertzberga tento „plošný“ přístup 
opodstatnění a je třeba změnit strate
gii a způsob podávání přípravků přede
vším proti střevním hlísticím koní. Dr. 
Hertzberg charakterizoval východiska 
pro změnu přístupu na základě dlouho
dobé studie v podmínkách Švýcarska, 
kde jsou tradičně podávány přípravky 
proti střevním hlísticím všem koním 
v chovu 4× ročně, a to v únoru, květnu, 
v srpnu a v listopadu. Dr. Herzberg se 
spolupracovníky analyzoval parazitolo
gickými metodami dopad této koncep
ce na výskyt střevních parazitů u koní. 

Výsledkem je potvrzená 50% rezisten
ce zástupců střevních hlístic koní, tzv. 
malých stronygylidů, na přípravky ze 
skupiny benzimidazolů. Dále zjistili, že 
počet vylučovaných vajíček vnitřních 
parazitů je u 80 % koní nízký a nevy
žadující podávání přípravků. Dále bylo 
potvrzeno, že se málo uplatňuje karan
téna a parazitologické vyšetřování nově 
příchozích koní. Navíc bylo také for
mou dotazníku zjištěno, že v polovině 
farem řeší chovatelé parazitologickou 
problematiku bez odborné garance ve
terinárního lékaře.

Další část přednášky věnoval dr. 
Herzberg rezistenci střevních hlístic 

koní na používané přípravky a kon
statoval, že rezistence, tzn. schopnost 
jednotlivých parazitů přežít terapeu
tickou dávku léčiva, je ve Švýcarsku 
velmi rozšířená a  popsal také kon
krétní případ mnohočetné rezisten
ce škrkavek koňských Parascaris sp. 
u hříběte.

Všechny tyto zjištěné skuteč
nosti vedly parazitology a  odborní
ky na onemocnění koní z obou částí 
(Bern a  Curych) veterinární fakulty 
Univerzity v  Curychu k  formulová
ní nové strategie, tzv. „Vetsuisse con
cept“. Podstatou tohoto konceptu je 
akceptování a  tolerování „soužití“ 

fakulty

Kůň bez vnitřních  
parazitů je utopie

Dr. Hubertus Herztberg při přednášce
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hostitele/koně a parazita, které je vý
sledkem evolučně dlouhého procesu, 
a  respektování skutečnosti, že nízký 
počet střevních parazitů je „normál
ní“ a neohrožuje zdraví koně. Jinými 
slovy řečeno: „kůň bez vnitřních pa
razitů je utopie“.

Uplatňování „Vetsuisse concept“ 
spočívá v opakovaném individuálním 
kvalitativním i kvantitativním parazi
tologickém vyšetření trusu koní, po

dání přípravků proti parazitům pouze 
koním, u kterých bylo zjištěno více než 
200 vajíček strongylidů na gram tru
su, posouzení rezistence a uplatňová
ní karantény nových koní. Celý tento 
servis „Vetsuisse concept“ je nabízen 
chovatelům koní formou celoroční
ho servisního balíčku za cenu, která 
je obdobná jako cena, kterou chova
telé vynakládají ročně za přípravky 
proti parazitům.

Dr. Hertzberg přednesl výsledky 
„Vetsuisse concept“ založeného na vy
šetření více než 5 600 vzorků trusu koní 
za období 2013 až 2015 a uvedl, že pou
ze necelým 8 % koní byly na základě 
parazitologického vyšetření (více než 
200 vajíček strongylidů na gram tru
su) podány přípravky proti parazitům 
a pouze 2 % vzorků trusu reprezentu
je 50 % vyloučených vajíček strongy
lidů a v případě škrkavek je to pouze 
1 %. Závěrem přednášky dr. Herztberg 
konstatoval, že selektivní cílená aplika
ce přípravků proti vnitřním parazitům 
podle „Vetsuisse concept“ vede ke 75% 
snížení používání přípravků proti pa
razitům a že řada švýcarských klinic
kých pracovišť založila v nedávné době 
na základě požadavků chovatelů vlast
ní laboratoře cílené na kvantitativní vy
šetřování trusu koní.

Po přednášce dr. Herzberga násle
dovala bohatá diskuze, do které se za
pojila řada z více než 90 účastníků se
mináře a která ukázala, že „Vetsuisse 
concept“ najde uplatnění také v čes
kých podmínkách.


text: prof. MVDr. Břetislav Koudela, CSc.
foto: MVDr. Eliška Horáčková, archiv 
autora, M. PetrováVajíčka malých strongylidů při parazitologickém vyšetření trusu koně
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Tento rok slaví Farmaceutická fakul
ta VFU Brno 25. výročí svého založe
ní, a tím i obnovení tradice brněnské
ho farmaceutického vysokého školství. 
Při té příležitosti se dne 17.  9. 2016 
uskutečnila v  aule univerzity slav
nostní Vědecká rada FaF VFU, jíž se 
kromě jmenovaných členů VR účast
nili představitelé sesterských fakult 
FVL a  FVHE, zástupci  institucí za
pojených do vzdělávání farmaceutů 
(FaF UK v  Hradci Králové, FaF UK 
Bratislava, UVLF v  Košicích), býva
lí a  současní akademičtí pracovníci 

25 let farmacie na 
Palackého třídě

K výročí založení fakulty uspořádalo vedení FaF slavnostní zasedání Vědecké rady FaF VFU Brno v univerzitní Aule

i zástupci vědeckých a profesních or
ganizací a státních institucí z oblasti 
zdravotnictví a  farmacie. Důstojnou 
atmosféru akce svými projevy pod
trhli rektor VFU Brno, prof. MVDr. 
Ing. Pavel Suchý, CSc., emeritní rektor 
VFU Brno, prof. RNDr. Václav Suchý, 
DrSc. Dr.h.c., či nestor československé 
farmacie, absolvent původní brněnské 
fakulty, prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, 
CSc. Dr.h.c.


text: Jan Šaloun
foto: Dalibor Levíček

Projev prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby

Milníky farmaceutického studia a FaF VFU Brno
1945 Zahájení studia farmacie na Přírodovědecké fakultě 

Masarykovy univerzity v Brně (MU).
1948 Prodloužení farmaceutického studia na 4 roky a jeho 

přičlenění k Lékařské fakultě MU.
1952 Zřízení samostatné Farmaceutické fakulty MU, která 

svou činnost vykonávala do jejího zrušení a sloučení 
s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského 
v Bratislavě v roce 1960.

1990 Zástupci Spolku farmaceutů v Brně zahájili jednání 
s Masarykovou univerzitou o znovuzřízení její bývalé 
fakulty.

1991 Po neúspěších jednání s Masarykovou univerzitou 
bylo Akademickým senátem Vysoké školy veterinární 
odsouhlaseno zřízení Farmaceutické fakulty VŠV, která 
svou činnost zahájila k 1. 9. 1991. Za jejího prvního 
děkana byl zvolen prof. RNDr. PhMr. Vladimír Smečka, 
CSc.

1993 Oficiální zřízení prvních pěti ústavů Farmaceutické 
fakulty.

1994 Na jaře vznikla Unie studentů farmacie; v září byla 
zahájena výstavba Pavilonu farmacie.

 Fakulta získala akreditaci pro postgraduální studium 
(nyní doktorský studijní program).

1995 Děkanem fakulty, prof. RNDr. Václavem Suchým, DrSc. 
byla vyhlášena veřejná sbírka na podporu zhotovení 
vlastních insignií fakulty.

1996 První Studentská vědecká konference Farmaceutické 
fakulty.

 Slavnostní otevření nově postaveného Pavilonu farmacie 
a promoce prvních absolventů magisterského studia 
farmacie.

2001 Zahájení výuky v magisterském studijním programu 
podle kreditového systému studia, zahájení rigorózního 
řízení.

2003 Slavnostní otevření Fakultní lékárny, která svůj provoz 
zahájila k 1. 12. 2003.

2009 Zahájení výuky v magisterském studijním programu 
Pharmacy v anglickém jazyce.

2014 Dokončení výstavby a otevření Pavilonu farmacie II.
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Počátky snah o  reformu v  podobě 
nové právní normy upravující terci
ární vzdělávání sahají deset let zpátky, 
do roku 2006. S ohledem na doporu
čení OECD pro reformu českého vy
sokoškolského systému se tehdy začala 
připravovat takzvaná Bílá kniha terci
árního vzdělávání. Místo slibovaných 
šesti měsíců trvala její příprava dva 
roky. V roce 2009 se na jejím základě 
měl začít připravovat věcný záměr zá
kona o terciárním vzdělávání a finanč
ní pomoci studentům. Změny na poli
tické scéně ale přípravy zastavily a vše 
se znovu rozběhlo až v  letech 2010–
2011 pod vedením ministra Dobeše. 
Postupně připravované a předkláda
né dokumenty návrhů ale vyvolávaly 
opakované nesouhlasy ze strany vy
sokých škol a v únoru 2012 vedly až 
k Týdnu nepokojů, kterých se účast
nily i tisíce studentů. Kritika se týka
la například i navrhovaného systému 
školného, zavedení funkčních míst, 
hodnocení kvality a  akreditací, (ne)
regulace soukromých vysokých škol 
i omezení zastoupení studentů v aka
demických senátech. Po rezignaci mi
nistra Dobeše se záměr vytvořit zcela 
nový zákon změnil v  záměr připra

vit rozsáhlou novelu zákona z  roku 
1998. Ta byla po dalších 4 letech jed
nání schválena v lednu letošního roku 
s účinností od 1. září.

Média se nejčastěji věnovala změ
nám týkajícím se poplatků za studium, 
sociálního stipendia a nově vzniklého 
Akreditačního úřadu či otázce ode
bírání diplomů akademických titu
lů. Méně viditelných změn, které ale 
znamenají požadavky na úpravy do
kumentů a vnitřních procesů univer
zity je celá řada. Novela tedy v první 
řadě přináší mnoho práce. V nedávné 
době mohli všichni členové akademic
ké obce VFU Brno zaznamenat zpří
stupnění návrhů předkládaných rekto
rem Akademickému senátu univerzity 
ve speciální složce na VEFISu. Kromě 
již zmíněných témat se postupně po
díváme i na změny Studijního a zku
šebního řádu nebo systém vnitřního 
hodnocení kvality. 

Seriál „137/2016“ 
ANEB CO PŘINÁŠÍ NOVELA 
VYSOKOŠKOLSKÉHO ZÁKONA?

 Od září letošního roku fungují vysoké školy podle nového 
vysokoškolského zákona. Veterinární a farmaceutická 
univerzita tak podobně jako ostatní vysoké školy nyní 
intenzivně pracuje na vnitřních změnách. Novinky, které 
reforma přinesla, si postupně představíme v dalších číslech 
Vita Universitatis. Pokud byste chtěli vidět kompletní staré 
a nové znění zákona na jednom místě, můžete využít 
například webu zmenyzakonu.cz.

DÍL PRVNÍ: POPLATKY & STIPENDIA
  Novela zrušila poplatek za „další stu-

dium“. Studenti, kteří již jedno vyso-

koškolské studium úspěšně ukonči-

li, tak nemusí v dalším studiu platit. 

V  posledních letech se výše tohoto 

poplatku na VFU pohybovala v  roz-

mezí 2 600–4 200 Kč za započatý rok

  Všichni studenti mají díky novele nárok 

na 1 bezplatný rok studia navíc ke stan-

dardní době bakalářského i navazující-

ho magisterského studia (v minulosti 

to byl 1 rok navíc na celé studium – 

prodloužená doba studia v  bakaláři 

i magistru, případně na různých ško-

lách, se sčítala).

  Poplatek za „prodloužené“ studium 

(tedy nad standardní dobu + 1 rok) zů-

stává na VFU Brno stejný jako v před-

chozím roce, tedy 12 000 Kč za kaž-

dých započatých 6 měsíců studia.

  Součástí novely zákona je také zvýšení 

sociálního stipendia vypláceného vy-

sokou školou – a to formou jeho na-

vázání na výši minimální mzdy; mě-

síční výše stipendia (přiznávaného po 

standardní dobu studia na deset mě-

síců v akademickém roce) bude od-

povídat jedné čtvrtině výše základ-

ní sazby minimální mzdy za měsíc, 

s tím, že takto určená výše stipendia 

se bude zaokrouhlovat na celé de-

setikoruny nahoru. Stipendium tak 

bude fakticky zvýšeno z 1 620 Kč na 

2 480 Kč měsíčně.



text: Kristýna Kounková
foto: Ivana Divišová

Kam jdou poplatky za prodloužené studium?

Ze zákona jsou částky vybrané za tento 

poplatek příjmem stipendijního fondu 

příslušné fakulty. Formou prospěchového 

stipendia se tak vrací zpět studentům.

rektorát
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„Pre IVSA Brno to znamená mnoho, 
kedže porazila organizácie s  oveľa 
viac členmi,“ dodává k úspěchu Juraj 
Turňa, prezident IVSA Brno a bývalý 

Exchange officer. Ocenění předcháze
lo vyhodnocení aktivit jednotlivých 
organizací, kterých je celosvětově 
více než sto. Velmi úspěšnou akti

IVSA Brno byla oceněna 
JAKO NEJLEPŠÍ A NEJAKTIVNĚJŠÍ ORGANIZACE  
V ROCE 2015/2016

vitou byl výměnný program s  IVSA 
South Africa, který se uskutečnil 
na jaře, a o kterém se můžete dočíst 
i v posledním čísle Vita Universitatis. 
Celkem se podobných výměn v uply
nulém akademickém roce podařilo 
zařídit 9, běžný počet u ostatních or
ganizací je přitom třetinový. 

Kromě populárních výměnných 
programů uspořádaných na vysoké 
úrovni a s nebývalou četností, k zis
ku ocenění přispělo množství aktivit, 
kterým se organizace věnuje na domá
cí půdě – z největších jmenujme tra
diční Majáles, ples nebo Seznamovák 
pro studenty nastupující do prvních 
ročníků. 

„Teraz sme vnímaní ako schopná 
jednotka, máme ponuky na výmeny, 
a  hlavne motiváciu do budúcna toto 
ocenenie obhájit,“ shrnuje přínos pro 
organizaci Turňa. IVSA Brno, která 
vznikla na VFU v roce 2007, má nyní 
60 členů. Aktivity IVSA Brno můžete 
také sledovat na oficiální facebooko
vé stránce.

text: Kristýna Kounková, Juraj Turňa
foto: archiv IVSA Brno, Czech Republic

 Mimořádného ocenění se ve Vídni dostalo členům IVSA 
(International Veterinary Students Association) Brno, Czech 
Republic, která na VFU sdružuje studenty obou veterinárních 
fakult. Na výročním 65. kongresu IVSA Globe byla brněnská 
organizace mezi všemi zvolena jako nejaktivnější a nejlepší. 
Poprvé se také IVSA Brno dostala do „top 10“ organizací a je 
tedy zároveň „skokanem roku“.
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studenti

O prázdninách jsem se v rámci pro
jektu SEP (Student Exchange Pro
gramme), který pořádá Mezi ná rodní 
federace studentů farmacie (IPSF), 
podívala na měsíc do německého 
města Heidelberg. Leží v  Bádensku
Württembersku nedaleko francouz
ských hranic. Žije zde asi 150 tisíc 
obyvatel plus velké množství studen
tů RuprechtKarlsUniversität, která 
je nejstarší univerzitou v Německu.

Moje stáž probíhala ve veřejné lé
kárně v  historickém centru města. 
Díky své poloze měla lékárna dva dru
hy pacientů. Ti první byli místní oby
vatelé žijící v centru nebo jeho okolí. 
Přístup personálu k nim byl pro mě 
překvapivě osobní. Pracovníci naší 
lékárny znali jménem každého dru
hého, kdo k  nám do lékárny přišel. 
Často se zastavili a povídali si, jak se 
daří. Mnozí z těchto pacientů byli se
nioři, kteří měli v parném létě potíže 
zařídit si všechny pochůzky, a tak jsme 
jim po předchozí telefonické domluvě 
doručovali léky až domů.

Druhým typem našich pacientů 
byli turisté, převážně cizinci, a pro
to jsem si mimo němčinu procvičila 
vydatně i angličtinu. Pomáhala jsem 
překládat kolegům složitější dispen
zaci, ale mnozí z nich uměli také sluš
ně anglicky. 

V německých lékárnách najdeme tři 
profese. První z nich je lékárník. Aby lé
kárna mohla být otevřena, musí zde být 
přítomen lékárník, tedy absolvent far
maceutické fakulty se dvěma státními 
zkouškami. Vedoucí lékárník, starší pán, 
byl mimo jiné odborníkem na farma
ceutickou historii. Jeho zájem o historii 
byl na první pohled patrný již při vstupu 
do lékárny. Měla krásnou dřevěnou táru, 
starodávné stojatky, knihovnu a přes 70 
let staré výukové sbírky rostlinných drog.

Další profesí je PTA – Phar ma zeu  
tische technische Asistent/in. Toto povo
lání by se dalo přeložit jako farmaceutic
ký asistent, které známe u nás. Avšak PTA 
mají širší kompetence. Jsou zodpovědní  
za přípravu IPLP a mohou vydávat léči
va na lékařský předpis.

A nakonec PKA – Pharmazeutische 
kaufmannische Angestellte. Tato po
zice zahrnuje účetnictví, nakládání se 
zbožím, objednávky a přejímky léčiv. 
PKA smí vydávat jen volně prodejná 
léčiva a  doplňkový sortiment. PKA 
v naší lékárně byla odbornice na zdra
votnické prostředky. 

První týden mě vedla především 
PKA, která mě naučila objednávat 
a pracovat s lékárenským softwarem. 
Pravidelné přejímky léčiv jsme zpra
covávali všichni společně. Na malou 
lékárnu jsme měli dost příprav, jedna
lo se především o masti. V dalších týd
nech jsem pomáhala při výdeji a poz
ději jsem mohla samostatně vydávat 
volně prodejná léčiva, s  dohledem 
jsem vydávala i na recepty. Všichni mí 
kolegové na mě byli velmi milí, vstříc
ní a měli se mnou velkou trpělivost.

Pracovala jsem osm hodin denně 
na ranní i odpolední směny. Pracovní 
dny byly náročné, přesto velmi pří
nosné po profesní i jazykové stránce. 
Pracovní zážitky nejsou ale zdaleka to 
jediné, co jsem si z Německa přivezla.

Na SEP bylo ve stejnou dobu v tém
že městě dalších 6 studentů z různých 
koutů Evropy i  světa. Ihned první ví
kend nám místní studentky farmacie 
uspořádaly prohlídku města, pádlová
ní na řece a tradiční německou večeři. 
Podnikli jsme společně výlet do fran
couzského Colmaru. Tento Buddy pro
gram byl pečlivě zorganizovaný a byl pro 
mě neocenitelnou pomocí. SEP koordi
nátorka Nora byla skvělá, a i přes školní 

povinnosti, Němci měli tou dobou ještě 
konec semestru, nám věnovala spoustu 
času. Téměř každý den jsme se po pra
xi sešli a někam jsme vyrazili. Velmi ob
líbeným místem v létě v Heidelbergu je 
náplavka řeky Neckar. Na této široké 
louce jsme pořádali pikniky. 

Díky tomu jsem se seznámila 
s úžasnými lidmi a mám nezapomenu
telné prázdninové zážitky. Proto všem, 
kteří jste četli tento článek, doporuču
ji jet na SEP nebo jakoukoli jinou za
hraniční stáž. Stojí to za to!

text: Petra Vodičková, 4. ročník FaF
foto: archiv autorky

Praxe v zahraničí  
– SEP v Německu

Díky programu Student Exchange Programme 
strávila Petra léto v německé lékárně

Kromě práce byl čas i na výlety a poznávání místní 
kultury
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V  prvních chvílích pobytu na škol
ním kampusu jsme byli rozděleni do 
skupinek, kde jsme se seznámili s ra
finovaností studentů vyšších ročníků, 
která je předávána s hrdostí z generace 
na generaci. Ono vědět, že dostaneme 
tak cenné rady nejen ohledně zápo
čtů, oslovování či zkoušek již v úvod
ních minutách, vzala bych si poznám
kový deníček, jako správný „sešitkář“. 
Nikdo jiný si však nic nepsal, a proto 
jsme jen znalecky přikyvovali. Tváře 

ostatních mi splývaly dohromady, asi 
to bylo proto, že jsme si byli navzá
jem doposud cizí. Avšak NĚCO nás 
spolu spojovalo. Staří zlojazykové by 
podotkli, že zvíře není věc. Tedy spo
lečnou vášní nám byla zvířata a péče 
o jejich životy. 

Pro hojnou účast zájemců se jelo 
do Protivanova ne jedním, ne dvěma, 
ale dokonce třemi autobusy. Společně 
s  doprovodnými vozidly a  později 
i  s motorkou si člověk připadal jako 

král. Královského paláce se nám však 
nedostalo. Bylo to totiž ještě mnohem 
lepší! Celý areál byl umístěn uprostřed 
malebné přírody. Kolem byly jen chat
ky, les, rybník a správnou táborovou 
atmosféru završilo zjištění, že jsme 
nenalezli zásuvky, mnozí ani signál. 
Konečně jsme odpoutaní od virtu
álních světů a  jdeme si seznamovák 
užít na živo!

Jedna z  prvních her (nepočítám 
hru: Zapamatuj si číslo chatky a spo

 A je to tady. Víkend, při kterém máme smíšené pocity. Jsme sice 
maličko otrávení z toho, že letní prázdniny jsou již za námi. Ale naše 
zvědavá mysl prahnoucí po nových zážitcích nedočkavě čeká, co se 
bude v následujících chvílích dít, až překročíme tuto pomyslnou čáru 
na cestě za vysokoškolským životem. 
Tak tedy start!

Horem pádem 
Seznamovákem

Pozor! Padá Stag.

Některé soutěže byly bizarnější než ostatní
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FESTIVAL VĚDY 
NA KRAVÍ HOŘE
Těsně před začátkem školního roku, v ter-

mínu 16.–17. 9. 2016, se studenti naší uni-

verzity opět zúčastnili Festivalu vědy, který 

se již tradičně konal v areálu Hvězdárny 

a  planetária Brno na Kraví hoře.  

V pátek se areál otevřel v 9:00 a utichl až 

po čtvrté hodině odpolední. Stejně tak 

tomu bylo i  v  sobotu. Program byl při-

praven pro každého. Tatínky asi nejvíce 

lákala laserová střelnice Univerzity obra-

ny, maminky naopak mohly obdivovat ku-

linářské umění chemické fakulty VUT Brno 

nebo Mendelovy univerzity. Pro ty mladší 

byl program nachystán u každého stánku. 

V  tom našem univerzitním si nejen děti 

mohly vyzkoušet, jak obtížné je podojit 

krávu, a závody dvojic na rychlost nebyly 

výjimkou. Pokud si někteří netroufli, měli 

možnost uspat kreslené prasátko pomocí 

foukací šipky nebo oprášit své znalosti lé-

čivek. Pro ty zapálené tu byla možnost vý-

roby vlastní tobolky s vysvětlením funkce 

léčiv ve vztahu k našemu organismu nebo 

rozpoznávání rentgenových snímků zvířat.  

Až na počasí, které nám v sobotním do-

poledni příliš nepřálo, se festival povedl 

a příští rok se opět těšíme na mladé věd-

ce i jejich doprovod!


text: Klára Krunková, 3. ročník FaF
foto: Kristýna Kounková

lubydlícího, který má klíče) byla: „Stag 
padá“. O tomto fenoménu jsme se měli 
záhy přesvědčit na přihlašování nepo
vinných předmětů sami. Týmy byly 
rozčleněny podle zvířat na Býky, Kozy, 
Ovce, Pštrosy, ale i Včeličky a mno
ho dalších. Následující program byl 
poklidný, ani jsme se nenadáli a nad 
námi padlo přítmí. Rozdělal se oheň, 
masožravci si napíchli špekáčky na 
klacíky a opékalo se. Přitom se neza
pomnělo ani na vegetariány, či vegany, 
pro které bylo něco zdravě vypadající
ho vždy po ruce. Atmosféra prvního 
dne byla dovršena u táboráku s kyta
rami a zpěvníky. Každý, kdo rád zpívá, 
i  ten nejstydlivější, se přidal k ostat
ním a společně se notovalo.

Sobotní den probíhal ve stopách 
„Trampot pana veterináře“. Po nepří
jemném probuzení vlivem legendární
ho megafonu (díky Juraji) věci nabra
ly rychlý spád. Rozcvičkou nám byla 
rozvlněná zumba, poté snídaně násle
dovaná odstartováním celodenního 
zkouškového období. Rozkaz od na
šich IVSA členů zněl jasně: Nesmíme 
to projet za žádnou cenu. Služba je 
služba, a  proto se všichni vrhli do 
plnění zkoušek a  zápočtů po hlavě. 
Někteří dokonce tak zuřivě, že skon
čili v ledové vodě nedalekého rybníka.

Předměty byly dokonale promyšle
né. Skládali jsme zkoušky jak z trans
fuze krve, sutury rány, genetického po
kusu, či kultivace bakterií. Neznalost 
titulů zde již neomlouvala a zkoušejí

cí nás spravedlivě hodnotili. Úmrtnost 
byla ovšem minimální. Počasí se 
v průběhu dne pokazilo, avšak úpěn
livost studentů se vyplatila a prokou
sali jsme se do konce časového limitu. 

Večerní aktivity probíhaly v  du
chu soutěživém, kdy si vybraní členo
vé týmu IVSA a zvířátka z řad prvních 
ročníků porovnali síly. Po náročném 
dni, jenž se chýlil ke konci, se opět 
hodovalo u  ohně. Překvapením byl 
půlnoční sňatek s  Najbrtem v  tem
ném lese prostřednictvím kravské
ho femuru.

 A tehdy jsme se stali veterinární
mi studenty.

Dalšího rána jsme se dočkali vy
hlášení výsledků. Každý však pocho
pil, že důležitější byla cesta k nalezení 
spolupráce mezi sebou.

Třešničkou na dortu bylo napsání 
vzkazu sobě samému, ovšem o (snad 
jen) 6 let staršímu JÁ na konci studia. 
Po sbalení věcí a odjezdu zpět do Brna 
se již necítím sama mezi okolní masou 
lidí. Vnímám nás jako partu kamará
dů a jeden celek.

Prostřednictvím tohoto článku 
bych chtěla ráda poděkovat nejenom 
všem členům IVSA, ale i  ostatním, 
kteří se na této akci podíleli. Vaše prá
ce má smysl a věřím, že hovořím za 
všechny bývalé bažanty.

DĚKUJEME!

text: Katrin Valuchová, 1. ročník
foto: IVSA Brno, Czech Republic 

Večeře a pohoda u ohně

Děti u stánku VFU Brno zkoušely i poznávat přírodní 
drogy
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Každý rok na naši univerzitu přijíždí 
desítky nových nezkušených studentů 
a já mám letos tu čest být mezi těmi, 
kteří se těšili dost na to, aby šli do ško
ly (resp. jen do jejího areálu) ještě o dva 
dny dříve. Cílem bylo nejen poznat bu
doucí spolužáky, ale dozvědět se také 
tipy a triky, jak život na vysoké úspěšně 
začít a neskončit hned v prvním kole.

A jak to všechno začalo? Už v pá
tek se menší část nás nováčků sešla 
na „čáře“ pod hodinami, aby mohla 
poznat krásy Brna a především dob
ré pizzerie, hospody, bary a kluby. Po 
vyšplhání až na „Špilas“ jsme se do
mluvili, že tento den nemůžeme za

končit pouhým ahoj na zastávce „ša
liny“, a  tak se většina z  nás vydala 
ještě do Topasu na jedno (a  někteří 
i na víc)… 

To hlavní přišlo až další den. Před 
třináctou hodinou do areálu VFU za
čaly proudit davy letošních prváků 
a postupně se všichni nahromadili na 
SICu, kam je přišli uvítat nejen dru
háci, kteří pro ně organizovali víken
dový program, ale dokonce i  děkan 
fakulty. Hodina sezení na lavičkách 
nám poskytla nejen informace o ško
le, ale i o tom, že dřevo je opravdu tvr
dé. Abychom mozku dodali dostatek 
energie na zapamatování co nejvíce 
neznámých jmen, byla pro nás při
pravena část programu nazvaná coffee 
break, kde jsme si kromě kávy mohli 
dát i spoustu dobrého jídla. Potom na
stal čas dlouho očekávaných seznamo
vacích her. Během hodiny jsme slyšeli 
desítky různých jmen a po konci pro
gramu jsme mohli odcházet s klidem, 
že jsme na tom všichni stejně a nepa
matujeme si ani pětinu. Když odbila 
sedmá hodina, všichni jsme se sesku
pili po našich kruzích, ve kterých se 
budeme scházet po celý rok, a vydali 
se do víru velkoměsta objevovat nové 

Jak jsme byli přivítáni… 
ANEB VÍTÁNÍ PRVÁKŮ NA FAF

hospody. V  každé z  nich jsme měli 
mluvit o tématech týkajících se školy, 
ale jak už to tak bývá, diskuze se vždy 
ubírala úplně jiným směrem a větši
nou skončila u organické chemie. 

Náš nedělní sraz byl strategicky až 
po poledni, takže jsme všichni vypa
dali docela svěží. Byl pro nás připraven 
program, ve kterém jsme se dozvěděli, 
jaké zkoušky nás čekají, na které před
nášky se vyplatí chodit a místo kterých 
se máme raději učit organiku (závěr – 
organiku se učte pořád). K večeři byl 
pro nás připraven guláš, abychom měli 
základ do žaludku, protože, jak se dalo 
očekávat, před námi byla ještě dlouhá 
noc v Topase. Někteří u piva a někteří 
na tanečním parketu jsme prohlubo
vali své znalosti o ostatních spolužá
cích. A i přesto, že to bylo další den na 
přednáškách peklo, tak to stálo za to!

Za sebe můžu říct, že jsem po těch 
cca 136 800 sekundách (tj. 2 280 minut 
= 38 hodin) strávených v úplně novém 
kolektivu v  neznámém městě sice 
unavená, ale naprosto spokojená a už 
se těším na další akce! 

text: Kateřina Valentová, 1. ročník FaF
foto: Unie studentů farmacie

Studentská rodina farmaceutů se opět rozrostla

Balancování s tíhou organické chemie 
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Za příspěvek k oslavám Světového dne 
zvířat lze počítat také pořádání me
zinárodní konference Ochrana zví
řat a welfare, která se na VFU Brno 
koná vždy na přelomu září a  října 
pravidelně od roku 1994. Letošní již 
23. ročník se konal ve čtvrtek 6. října 
2016 opět za organizační spoluúčasti 
Fakulty veterinární hygieny a ekologie 
VFU Brno, ministerstva zemědělství, 
Státní veterinární správy ČR a Odboru 
veterinárního lékařství České akade
mie zemědělských věd pod garan
cí přednosty Ústavu ochrany zvířat, 
welfare a etologie a prorektora VFU 
Brno prof. MVDr. Vladimíra Večerka, 
CSc., MBA. 

Téměř dvě stovky účastníků z ČR, 
Slovenska, Itálie a  Srbska přivítali 
a konferenci zahájili děkanka FVHE 
VFU Brno doc. MVDr. Bohuslava 
Trem lová, Ph.D. a  ústřední ředitel 
SVS ČR MVDr. Zbyněk Semerád. 
Přednášky a  posterové prezentace 
byly rozděleny do několika tematic
kých sekcí. V sekci věnované ochraně 
zvířat a welfare v chovech hospodář
ských zvířat byla pozornost věnována 
problematice intenzivních chovů pra
sat, skotu, králíků, krůt a ryb. V sekci 
zaměřené na ochranu a welfare zvířat 

v zájmových chovech byly prezento
vány příspěvky týkající se možností 
obohacení prostředí pro zvýšení kva
lity zájmově chovaných koček a psů 
v  útulcích, otázek zdraví u  psů, ko
ček a koní či využití zvířat v zootera
pii z pohledu welfare. Sekce Ochrana 
a welfare pokusných zvířat obsahova
la příspěvky řešící např. etické otáz
ky využití animálních modelů ve vě
deckém výzkumu, kontrolu zdraví 
pokusných zvířat či obohacení jejich 
prostředí. Sekce Ochrana a  welfare 
volně žijících zvířat zahrnovala také 
problematiku zvířat chovaných v za
jetí, takže zazněly jak příspěvky tý
kající se např. faktorů ovlivňujících 
zdravotní stav a  welfare zvířat v  je
jich přirozeném prostředí, tak pří
spěvky zaměřené na welfare zvířat 
v  zoo či oborách. Samostatná sek
ce byla věnovaná také problematice 
ochrany zvířat a welfare při přepra
vě a porážení, kde byly prezentovány 
zejména výsledky dlouhodobého sle
dování úrovně úhynů jatečných zvířat 
v souvislosti s jejich přepravou na po
rážku. Sekce zaměřená na kazuistiky 
obsahovala jak případy z praxe vete
rinárních inspektorů v ČR, tak v Itálii. 
Mezinárodní srovnání umožnily také 

Ochrana zvířat  
a welfare 2016

příspěvky v sekci věnované legislati
vě upravující ochranu a welfare zví
řat. Sekce Různé obsahovala příspěv
ky tematicky přesahující kategorizaci. 
Byly tam zařazeny příspěvky zabývají
cí se např. etickou reflexí soužití člo
věka a zvířat jako jedné ze tří součás
tí soudobé bioetiky, činností Státní 
veterinární správy v rámci Programu 
ochrany zvířat, vzdělávacím progra
mům o welfare zvířat, výsledkům ře
šení mezinárodního projektu v oblasti 
zkvalitňování welfare nosnic, metodi
kám hodnocení stresu u zvířat či vy
užití statistických metod pro hodno
cení welfare. Všechny prezentované 
příspěvky byly uveřejněny ve sborní
ku konference.

text: Eva Voslářová
foto: Alexandr Krátký

V Aule se prostřídalo na dvě stovky účastníků

Na konferenci vystoupila i proděkanka FVHE,  
MVDr. Radka Dobšíková, Ph.D.

události
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Jako chvályhodná tradice je vnímán 
každoročně uskutečňovaný slavnost
ní akademický obřad předávání tzv. 
zlatých diplomů absolventům brněn
ského vysokého veterinárního učení 
z doby před padesáti lety.

Dvacátého června tohoto roku 
se konala již třicátá sedmá slavnost. 
Rodný list této brněnské tradice má 
vročení 1968. Navzdory deštivému 
počasí přicestovalo letos za doprovodu 
svých nejbližších na svoji alma mater 
36 absolventů z celkového počtu 104 
promujících v roce 1966. 

Rok 1966 byl rokem návratu 
k  udělování akademických titulů. 
Absolventu vysokoškolského veteri
nárního studia byl tak po několikale
té přetržce udělován titul MVDr (v le
tech 1953 až 1965 to byl promovaný 
veterinární lékař). 

Pro jubilanty byl připraven celo
denní program. Dopoledne se usku
tečnilo přijetí jubilantů a  jejich ro
dinných příslušníků v Kabinetu dějin 
veterinární medicíny a  farmacie. 
Přivítáni byli vedoucím Ústavu dě

jin veterinárního lékařství a  farma
cie MVDr. Karlem Kovaříkem. Poté 
následovala hodinová „powerpoin
tová procházka“ areálem univerzity. 
Průvodcem byl prof. MVDr. Jaroslav 
Doubek, CSc. Čas do „zlaté“ promoce 
byl jubilanty využit ke vzpomínání na 
dobu studia a roky praxe. Zpestřením 
pobytu na škole bylo přistavené koň
ské spřežení – v kočáru bylo možné se 
projet areálem a prohlédnout si ústa
vy, kliniky, stáje. 

Vlastní slavnostní obřad, umoc
něný všemi náležitostmi a  pocta
mi dokládajícími význam a  vážnost 
této akademické události pro život 
univerzity a  jejích veterinárních fa
kult, se uskutečnil odpoledne v  aule 
Veterinární a farmaceutické univerzi
ty Brno. Obřad se konal za účasti Jeho 
Magnificence prorektora Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno prof. 
MVDr. Vladimíra Večerka, CSc., 
MBA, 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 akade
mické obce Veterinární a  farmaceu
tické univerzity Brno. 

Úvodcem byl proděkan Fakulty 
veterinárního lékařství doc. MVDr. 
Michal Crha, Ph.D. Ten po státní 
hymně promoci zahájil, představil 
přítomné představitele univerzity 
a  jejích fakult a  zvláště srdečně 
přivítal absolventy vysokoškolského 
veterinárního studia z  roku 1966. 
Po udělení souhlasu k  vykonání 
slavnostního předání „zlatých“ dip
lomů prorektorem prof. Večerkem 
byli přítomní absolventi promotorem 
prof. MVDr. Jaroslavem Doubkem, 
CSc. slavnostnímu shromáždění 
krátkou osobnostní charakteristikou 
představeni a  z  rukou děkana Fa
kulty veterinárního lékařství prof. 
Nečase a  prorektora prof. Večerka 
převzali „zlatý“ diplom. Většina 
absolventů nastoupila na tehdejší 

Zlaté diplomy 2016
Příchod děkana FVL
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okresní veterinární zařízení do pozice 
obvodního veterinárního lékaře 
nebo na místa veterinárních lékařů 
veterinárních hygienických středisek 
a  laboratoří. Veterinární péče byla 
zaměřena na potravinová zvířata 
a  charakter činnosti veterinárního 
lékaře vyžadoval často specializační 
vzdělávání. Řada z nich také úspěšně 
vykonala atestační zkoušky. Nebyla to 
ovšem jen profesní nutnost, ale touha 
dále se vzdělávat. S privatizací veteri
nární služby mnozí pokračovali jako 
soukromí veterinární lékaři, ale s nut
ností přeorientovat se na výkon veteri
nární činnosti se zaměřením na malá 
zvířata. Pro některé byla místem pro
fesní realizace i oblast školství a vý
zkumu. Jednotlivci vystoupali až do 
manažerských pozic, jiní našli dobré 
profesní uplatnění v zahraničí. Nikdo 
z jubilantů se neuzavíral jen do pro
středí veterinární medicíny, o  čemž 
vypovídá pestrá paleta zájmů, včetně 
různých společenských aktivit v mís
tech bydliště. Potom zazněla jmé
na dalších třiceti absolventů, kteří se 
z  vážných důvodů nemohli „zlaté“ 
promoce zúčastnit a jimž byly diplomy 
zaslány poštou. Na počest promova
ných zazněly tóny Gaudeamus igitur. 

Následoval projev děkana Fakulty 
veterinárního lékařství prof. Nečase 
k jubilantům. Krátce představil fakul
tu jako instituci naplňující své základ

ní poslání – vzdělávání studentů a roz
víjení výzkumu. Zdůraznil významné 
postavení fakulty mezi evropskými ve
terinárními fakultami. S  povděkem 
kvitoval trvalý velký zájem o studium, 
který více než šestinásobně převyšuje 
počet přijímaných. Uvedl novou or
ganizaci pracovišť, modernizaci pro
storového a technologického zázemí, 
úpravu curricula respektujícího mo
derní trendy vysokoškolského veteri
nárního vzdělávání s diferenciací do 
dvou tradičních směrů – veterinár
ního lékařství a  veterinární hygieny 
a ekologie, s důrazem na praktickou 
výuku a soustředěním na dovednos
ti prvního dne a s pestrou nabídkou 
volitelných předmětů. Vyzdvihl pest
rou nabídku mobilit a studijních po
bytů pro studenty, které umožňují 
získávání znalostí a dovedností v ze
mích s  vyspělou veterinární medi
cínou. Závěrem poblahopřál absol
ventům k získání „zlatého“ diplomu, 
poděkoval za vše, co pro dobré jmé
no školy a veterinárního stavu uděla
li a popřál jim a jejich blízkým pevné 
zdraví a štěstí. 

Za promované vystoupil MVDr. 
Josef Bělobrádek. Vzpomněl na dobu 
studia na Veterinární fakultě. Zmínil 
umístěnkový systém, na základě kte
rého byli absolventi přidělováni na 
různá pracoviště ve všech koutech re
publiky. S  nástupem do praxe přišly 

nové starosti a  také radosti spojené 
s  výkonem profese. Uvedl, že život
ní etapa po skončení zaměstnání má 
vedle temnější stránky – zdravotních 
problémů u  mnohých, také světlejší 
stránku – více času na rodinu, koníč
ky, pravidelná setkávání. Pozvání ve
dení VFU a FVL k slavnostní promoci 
absolventi uvítali a ústy dr. Bělobrádka 
vyjádřili vděčnost za to, že škola umí 
uznat práci svých absolventů. Závěrem 
poděkoval vedení univerzity a fakulty, 
Ústavu dějin veterinárního lékařství 
a farmacie a Klubu historie veterinár
ní medicíny a  farmacie za organiza
ci setkání na půdě alma mater. Na 
to byl slavnostní obřad prohlášen za 
skončený. 

text: Jaroslav Doubek, Karel Kovařík
foto: Alexandr Krátký

Jubilanti a jejich rodinní příslušníci MVDr. Ivanka Valová při přebírání diplomu

Poděkování MVDr. Josefa Bělobrádka
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Ve dnech 19. a  20. října pořádala 
Fakulta veterinární hygieny a ekolo
gie VFU Brno 46. ročník konferen-
ce Lenfeldovy a Höklovy dny. Stejně 
jako v  předchozích letech byla kon
ference spolupořádána a podporová
na Státní veterinární správou ČR, a to 
zejména vysokou a aktivní účastí pra
covníků SVS ČR i krajských veterinár
ních správ.

Každoročně nám název konferen
ce připomíná nejvýznamnější osob
nosti veterinární hygieny potra
vin, které byly prvními organizátory 
pravidelných setkávání odborníků 
v potravinářství, hygieniků a techno
logů, a  my máme tu čest v  této tra
dici pokračovat a vždy v říjnu se se
tkat v  Brně na odborné konferenci, 
která je současně i příjemnou spole
čenskou událostí. O kvalitě a význa
mu konference svědčí i vysoký počet 
přihlášených účastníků, který se v po
sledních letech pohybuje kolem 250, 
a letos tomu nebylo jinak. Konference 
se zúčastnili odborníci nejen z České 
a Slovenské republiky, ale také z dal
ších zemí, jako například z  Ruska, 
Polska a Maďarska.

Zahájení v  aule bylo slavnostní 
a všichni účastníci byli vřele přivítání 
prof. MVDr. Lenkou Vorlovou, Ph.D. 
(VFU Brno), která také první den do
poledne konferenci moderovala.

Velice nás potěšila účast ústředního 
ředitele SVS ČR MVDr. Zbyňka 
Semeráda a ústředního ředitele Státní 
veterinární a  potravinové správy 
Slovenské republiky prof. MVDr. 
Jozefa Bíreše, PhD. Mezi čestnými 
hosty naší konference byli prof. 
MVDr. Jozef Nagy, PhD., prorek
tor Univerzity veterinárního lékař
ství a  farmacie v Košicích a vedoucí 
Katedry hygieny a  technologie po
travin Univerzity veterinárního lé
kařství a  farmacie v  Košicích prof. 
MVDr. Peter Turek, PhD. Z  dalších 

významných hostů nelze opomenout 
doc. Ing. Františka Buňku, Ph.D., dě
kana Fakulty technologické Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, prof. Ing. 
Alžbětu Jarošovou, Ph.D., proděkan
ku Agronomické fakulty Mendelovy 
univerzity v  Brně, prof. Ing. Jozefa 
Goliana, PhD., vedoucího Katedry hy
gieny a bezpečnosti potravín Fakulty 
biotechnológie a  potravinárstva 
Slovenskej polnohospodárské uni
verzity v Nitre, doc. MVDr. Slavomíra 
Marcinčáka, PhD., generálního ředi
tele Státního veterinárního a  potra
vinového ústavu Státní veterinární 
a potravinové správy Slovenské repub
liky. Za významnou považujeme účast 
MVDr. Ing. Dany Třískové a MVDr. 
Vladimíra Brychty z Odboru bezpeč
nosti potravin, Úřadu pro potraviny 
Ministerstva zemědělství ČR, MVDr. 
Jana Hrzala, ředitele Sekce veterinární 
Ústřední veterinární správy SVS ČR, 
doc. MVDr. Antonína Kozáka, Ph.D. 
ředitele Městské veterinární správy 
v Praze a Ing. Víta Obenraucha, ředi
tele Inspektorátu SZPI v Brně.

Konference Lenfeldovy a Höklovy 
dny je nejen příležitostí k  příjem

ným setkáním a  odborným disku
sím, ale je to také místo k ohlédnutí 
a hodnocení. Je to místo, kde může
me vyjádřit poděkování kolegům za 
jejich dlouholeté aktivity v oblasti hy
gieny potravin a spolupráci při výu
ce a odborné činnosti. Proto děkanka 
Fakulty veterinární hygieny a ekolo
gie doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, 
Ph.D. vyslovila uznání a udělila pa
mětní plaketu prof. Matyáše vybra
ným pracovníkům krajských veteri
nárních správ SVS ČR za dlouholetou 
práci, nasazení, aktivitu, formová
ní dobrého jména SVS na veřejnos
ti i  v  odborných kruzích a  aktiv
ní podíl na výuce studentů fakulty. 
Ocenění bylo uděleno MVDr. Josefu 
Královi z  KVS pro Liberecký kraj, 
MVDr. Zdeňku Lacinovi a  MVDr. 
Josefu Novákovi z KVS pro Jihočeský 
kraj, MVDr. Vladimíru Suchému 
z  Krajské veterinární správy pro 
Jihomoravský kraj, MVDr. Ladislavu 
Vrajovi z Krajské veterinární správy 
pro Zlínský kraj a MVDr. Miloslavu 
Olachovi z Městské veterinární sprá
vy Praha. Paní děkanka při příležitos
ti významného životního jubilea vy

46. Lenfeldovy a Höklovy dny

Prof. MVDr. Lenka Vorlová, Ph.D.
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slovila uznání za celoživotní aktivity 
v  oboru hygieny potravin a  zejmé
na za významný přínos při vzdělává
ní studentů VFU Brno doc. MVDr. 
Vladimíru Pažoutovi, CSc., který ne
dávno oslavil 70. narozeniny.

První blok přednášek, modero
vaný prof. MVDr. Lenkou Vorlovou, 
Ph.D., zahájil svojí přednáškou 
Veterinární dozor a  trh s  potra-
vinami živočišného původu z  po-
hledu Státní veterinární správy 
MVDr. Zbyněk Semerád, ústřední 
ředitel Státní veterinární správy. 
Následovala přednáška Aktuální 
stav a  výhled veterinární anti-
biotické politiky v  podmínkách 
ČR ředitele Ústavu pro státní kon
trolu veterinárních bioprepará
tů a  léčiv MVDr. Jiřího Bureše. Po 
přestávce, během které byly pre
zentovány Regionální potraviny 
Jihomoravského kraje, následovala 
přednáška doc. MVDr. Vladimíra 
Ostrého, CSc. ze Státního zdravot
ního ústavu s názvem Vláknité mik-
roskopické houby, potraviny a zdra-
ví člověka, přednáška MVDr. Aleny 

Lorencové Ph.D. (Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství) s  názvem 
Perzistence kočičího kaliciviru a bo-
vinního enteroviru jako náhradních 
virů v tepelně neopracovaných mas-
ných výrobcích a přednáška Nálezy 
cyst tasemnice Echinococcus mul-
tilocularis v játrech jatečných pra-

sat v  České republice prof. MVDr. 
Břetislava Koudely, CSc. (VFU 
Brno). Po diskuzi k  těmto pří
spěvkům přednesl svoji přednáš
ku s názvem Regionální potraviny 
v Jihomoravském kraji Ing. Jaromír 
Musil, ředitel Regionální agrární ko
mory Jihomoravského kraje.

Hosté konference: prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD., doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD., prof. ing. Jozef Golian, PhD., prof. ing. Alžběta Jarošová, Ph.D., MVDr. Vladimír 
Suchý a prof. MVDr. Peter Turek, PhD. 

Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. a ocenění: MVDr. Josef Král, MVDr. Zdeněk Lacina, MVDr. Josef Novák, 
MVDr. Vladimír Suchý, MVDr. Ladislav Vraj, MVDr. Miloslav Olach
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Odpolední část konference, kte
rou moderovala Ing. Alena Saláková, 
Ph.D., zahájila přednáškou Mýty o po-
travinách ve výživě prof. Ing. Jana 
Dostálová, CSc. (VŠCHT Praha). 
Další příspěvek O  kvalite mäso-
vých výrobkov rozhoduje spotřebi-
tel, přednesl prof. MVDr. Peter Turek, 
PhD. (UVLF Košice). Závěrečnou 
přednášku s názvem Evropské znač-
ky kvality, přednesla MVDr. Ing. 
Třísková Dana (Ministerstvo země
dělství ČR).

Poslední blok středečních od
borných přednášek byl věnován 
Zaručeným tradičním specialitám 
v zemích Vyšehradské čtyřky. MVDr. 
Matej Pospiech, Ph.D. (VFU Brno) 
seznámil posluchače s  přednáškou 
Quality of traditional specialities 
guaranteed in Visegrad Group and 
Czech republic. Následovaly před
nášky Quality of traditional national 
products in Hungary doktorky Ágnes 
Kovács, Quality of traditional speci-
alities guaranteed and traditional 
national products in Poland, kterou 
přednesla doktorka Maria Walczycka 
a  přednáška MVDr. Jana Mačangy, 

PhD., s názvem Quality of traditional 
specialities guaranteed in Slovakia.

První den konference byl zakon
čen společenským večerem, který se 
opět konal v  hotelu Avanti, a  které
ho se účastnila většina přihlášených 
účastníků. Organizátory konference 
příjemně potěšila účast téměř všech 
významných hostů konference.

I  druhý den konference nabídl 
rovněž řadu zajímavých přednášek. 
Konferenci tento den moderoval doc. 
Ing. František Buňka, Ph.D. V této část 
představila paní děkanka doc. MVDr. 
Bohuslava Tremlová, Ph.D. ve svém 
příspěvku Výuka hygieny a  techno-
logie potravin ve studijních progra-
mech FVHE VFU Brno nově otevřený 
studijní obor Zdravotní nezávadnost 
a  kvalita potravin v  gastronomii. 
Následovaly přednášky z této oblasti, 
přednáška MVDr. Josefa Kameníka, 
CSc., MBA (VFU Brno) Podniky spo-
lečného stravování a hromadná ali-
mentární onemocnění, přednáška Ing. 
Zbyňka Vinše z Vysoké školy hotelo
vé v Praze Vliv kuchyňské technologie 
na senzorické vlastnosti zapečených 
těstovinových pokrmů a  přednáška 

Mikrobiální kontaminace v  gastro-
nomii Mgr. Kateřiny Bogdanovičové, 
Ph.D. (VFU Brno).

Po krátké pauze na kávu pre
zentovala přednášku s  názvem 
Biochemical composition of fruit app-
le at Abkhazia prof. Oksana Belous 
(Federal State Budgetary Scientific 
Institution Russian Research Institute 
of Floriculture and Subtropical Crops, 
Russia). Poslední přednášku odborné 

části konference s názvem Srovnání 
různých metod přípravy vzorků ta-
vených sýrů pro elektronovou mik-
roskopii přednesla MVDr. Michaela 
Černíková, Ph.D. (UTB Zlín).

Ve čtvrtek odpoledne pokračova
la konference historickou sekcí, kte
rá již po několik let doprovází hlav
ní program. V  této části konference 
přednesl svůj příspěvek s  názvem 
Veterinární legislativa v  České re-
publice na úseku bezpečnosti potra-
vin doc. MVDr. Milan Malena, Ph.D., 
doc. MVDr. Vladimír Ostrý, CSc., 
měl přednášku s názvem prof. MVDr. 
František Ševčík a  vláknité mikro-
skopické houby (plísně) – významná 
epizoda jeho vědeckého života a doc. 
MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., měl 
přednášku K nedožitým 95. naroze-
ninám p. MVDr. Jaromíra Láta, CSc. 
O Historii vojenské veterinární služ-
by mluvil MVDr. Jaroslav Honegr. 

Přednášející z projektu International Visegrad Fund s děkankou FVHE doc. MVDr. Bohuslavou Tremlovou, Ph.D. 

Historická sekce konference
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MVDr. Marek Soph přednesl svůj 
příspěvek s  názvem Kumulace zvě-
rolékařů aneb Rodinná tradice vete-
rinární medicína a historickou sekci 
uzavřela MVDr. Šárka Hejlová před
náškou s názvem Zvěrolékaři a zdra-
votní nezávadnost mléka.

Během obou dnů konference si 
mohli všichni účastníci prohlédnout 
52 posterů, které byly prezentovány na 
dvou 55´dotykových monitorech, in
stalovaných v aule. Zveřejněné výsled
ky byly diskutovány zejména v průbě
hu přestávek mezi přednáškami.

V letošním roce na konferenci vy
stavovaly svoje produkty čtyři firmy: 
Čaderský – Envitek, spol. s r.o., O. K. 
SERVIS BioPro, s.r.o., DispoLab s.r.o. 
a firma Noack ČR, spol. s r. o.

V  letošním roce byla konferen
ce podpořena sponzorskými dary 
několika potravinářských firem: 
Procházka a.s., MASOPROFIT s.r.o., 
VÁ HALA a  spol. s  r.o., Penam a.s., 
IREKS ENZYMA s.r.o. a  Řeznictví 
a  uzenářství U  Dolejších, s.r.o. 
Mediálním partnerem konference 
byl časopis Maso, odborný časopis pro 
obor zpracování masa.

Na závěr si dovolíme poděkovat 
všem přednášejícím, účastníkům, 
sponzorům, firmám, ale také organi
zátorům z Ústavu hygieny a techno
logie vegetabilních potravin FVHE 
VFU Brno. 

Všichni jmenovaní přispěli k tomu, 
že 46. ročník konference Lenfeldovy 
a  Höklovy dny 2016 byl úspěšný. 
Věříme proto, že se odborníci na pro
blematiku potravin budou na naši 
konferenci rádi vracet i v příštích le
tech. 

Konference se v příštím roce bude 
konat v termínu 18.–19. října 2017.

text: Zdeňka Javůrková a  Bohuslava 
Tremlová
foto: Alexandr Krátký

Ve dnech 23.–24. 9. 2016 se uskutečnil 
na půdě Farmaceutické fakulty VFU 
Brno již 6. ročník sympozia Dny far
maceutické péče, které každoročně za
hajuje akademický rok fakulty. Letos 
byl ústředním motivem geriatrický pa
cient a problematika péče o něj z hle
diska terapeutického, sociálního i etic
kého. Úvodní přednášky se ujal nestor 
československé farmakologie prof. 
RNDr. PhMr. Jaroslav Květina, DrSc. 
Dr.h.c., na nějž přímo navázala prof. 
MUDr. Hana Matějovská Kubešová, 
CSc., přednostka Kliniky interní, 
geriatrie a praktického lékařství FN 

Bohunice, která se ve svém příspěvku 
zabývala problematikou polyfarma
koterapie u  geriatrických pacientů. 
Velký ohlas sklidily dále např. příspěv
ky kolegů z Psychiatrické nemocnice 
v Bohnicích (prim. MUDr. Michaela 
Štochlová, Mgr. Jan Pomykacz, p. Jana 
Fajfrlíková) s  detaily z  dlouhodobé 
psychiatrické péče v seniu, či příspě
vek terapeutky MUDr. Jany Budařové, 
která prezentovala kazuistiky pacientů 
vyššího věku léčených cannabinoidy. 

text: Jan Šaloun
foto: Karel Vašut

Přednáška prof. MUDr. Hany Matějovské Kubešové, CSc.

Přednáška prof. RNDr. PhMr. Jaroslava Květiny, DrSc. Dr.h.c. 
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Pořádající organizace :

Sekce technologie léků České farma-

ceutické společnosti ČLS JEP 

a Vzdělávací institut Farmaceutické fa-

kulty VFU Brno

Dne 7. 9. 2016 se v  Brně na půdě 
Veterinární a  farmaceutické univer
zity konal druhým rokem pracov
ní den Sekce technologie léků s  ná
zvem Pokroky v  lékových formách. 
Pořádajícími organizacemi byly Sekce 
technologie léků České farmaceutic
ké společnosti ČLS JEP a Vzdělávací 
institute Farmaceutické fakulty VFU 
Brno. Akci již druhým rokem finanč
ně podpořila společnost Česká lékárna 
Holding, a.s. – provozovatel sítě lé
káren Dr.Max, které patří, jménem 
organizačního výboru, poděkování. 

Cílem akce bylo představení součas
ných trendů v oblasti Farmaceutické 
technologie

Konferenci navštívilo 74 účastníků 
z různých oblastí farmacie – z akade
mické oblasti (Farmaceutická fakul
ta VFU Brno, Farmaceutická fakul
ta UK Hradec Králové, Farmaceutická 
fakulta UK v Bratislavě, Vysoká ško
la chemickotechnologická v  Praze, 
Fakulta chemickotechnologickáUni
verzita Pardubice, Vysoká škola báň
ská – Technická univerzita Ostrava, 
Technická univerzita v  Liberci), 
výzkumných ústavů (Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství Brno), farma
ceutických firem (Sotax, Zentiva, k.s., 
Teva), i nemocničních a veřejných lé
káren.

V  úvodu pracovního dne přivítal 
a následně promluvil k účastníkům dě
kan Farmaceutické fakulty VFU Brno 
MUDr. Tomáš Parák, Ph.D. Následoval 

odborný program, který byl rozdělen 
do třech sekcí.

V  dopolední sekci vystoupil 
PharmDr. Josef Mašek, Ph. D. z Vý
zkumného ústavu veterinárního lé
kařství Brno, který představil účast
níkům svoji zajímavou přednášku 
Nanomateriály pro konstrukci cíle-
ných terapeutik. Velmi současná byla 
také přednáška na téma Antiseptické 
mukoadhezivní filmy s  nanostruk-
turním jílovým materiálem od doc. 
PharmDr. Jana Gajdzioka, Ph.D.,(Ústav 
technologie léků FaF VFU). Dopolední 
sekci uzavřel doc. Ing. Petr Zámostný, 
Ph.D. (Vysoká škola chemickotech
nologická Praha) s  přednáškou Vliv 
kluzných látek na dezintegrační stabili-
tu tablet paracetamol-kofein-fenylefrin 
aneb „Formulační detektivka“, ve které 
představil postup technologů při odha
lování faktorů způsobujících problémy 
při formulaci lékových forem.

 PRACOVNÍ DEN SEKCE TECHNOLOGIE LÉKŮ S NÁZVEM 

„Pokroky v lékových formách“ 

Účastníci
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LXII. SYMPOZIUM 
Z HISTORIE 
FARMACIE 
A VETERINÁRNÍ 
MEDICÍNY

Tradiční společné setkání zájemců o dě-

jiny farmacie a veterinárního lékařství se 

konalo dne 2. listopadu 2016 na půdě 

VFU Brno. Na organizaci akce se podíle-

la Sekce dějin farmacie České farmaceu-

tické společnosti ve spolupráci s Ústavem 

aplikované farmacie FaF, Ústavem dějin 

veterinárního lékařství FVL, Klubem dě-

jin veterinární medicíny a  farmacie VFU 

Brno a  Českým farmaceutickým muze-

em Kuks. Sympozium bylo věnováno 

25. výročí zřízení Farmaceutické fakulty 

VFU Brno a jeho hlavním tématem bylo 

„Příroda jako zdroj léčiv – historické as-

pekty“. Zahájení setkání se konalo v zase-

dací místnosti Pavilonu farmacie za účasti 

děkana a proděkanů FaF, na které bezpro-

středně navazovalo otevření nově instalo-

vané farmaceuticko-historické expozice 

v seminární místnosti včetně její komento-

vané prohlídky. Přednášková část sympo-

zia se uskutečnila v prostorách Kabinetu 

dějin veterinární medicíny. Přednesením 

příspěvku v odborném programu vystou-

pili: Libor Nováček, Robert Jirásek, Jarmila 

Skružná, Tünde Ambrus, Šárka Hejlová 

a Karel Kovařík.


text: Tünde Ambrus
foto: Alexandr Krátký

Po obědové pauze následovala dru
há sekce zaměřená na obecnější té
mata ovšem se vztahem k farmaceu
tické technologii. Sekci zahájila doc. 
PharmDr. Kateřina Kubová, Ph.D. 
(Ústav technologie léků FaF VFU) se 
svou přednáškou Mikrobicidy v  boji 
proti HIV – současný stav klinických 
studií, ve které se věnovala dosaže
ným výsledků v  dané oblasti. Svou 
přednáškou Současné trendy v  péči 
o zuby a dutinu ústní je velmi zaujala 
doc. PharmDr. Ruta Masteiková, CSc. 
(Ústav technologie léků FaF, VFU). 
Druhá sekce byla uzavřena PharmDr. 
Alešem Francem, Ph.D. (Ústav 
technologie léků FaF VFU). Jeho před
náška s názvem Příprava tvrdých tobo-
lek s vysoce uniformním obsahem léčiva 
k  detoxifikaci při lékových závislos-
tech představila přínos farmaceutické 
technologie při odvykání závislých na 
léčivech typu benzodiazepinů. V zá
věrečném bloku se objevila témata: 
Studium lisovatelnosti a vlastností tab-
let ze směsného suchého pojiva pro tab-
lety dispergovatelné v ústech (PharmDr. 
Jitka Mužíková, Ph. D., Šárka Tumová, 
Katedra farmaceutické technologie, 
FaF UK, Hradec Králové), Matricové 
orální filmy jako moderní nosiče pro 
podání léčiv (PharmDr. Veronika 

Pechová, doc. PharmDr. Jan Gajdziok, 
Ph.D., Ústav technologie léků, FaF 
VFU, Brno), Flow through dissoluti-
on technique for microspheres (Michel 
Magnier, MSc., SOTAX AG, Basel, 
Switzerland, Ing. Iva Martincová, 
SOTAX Pharmaceutical Testing, s.r.o.) 
a Depotní suspenze účinné látky řízené 
velikostí částic těžce rozpustného léčiva 
(Mgr. Robert Lehotský, Mgr. Daniel 
Pěček, Zentiva). 

Na pracovním dni byly též pre
zentovány výsledky farmaceutic
kých technologů brněnské i hradecké 
Farmaceutické fakulty formou poste
rových prezentací.

účastníkům Pracovní den sekce 
technologie léků líbil, a že je po od
borné stránce obohatil. Současně vě
říme v  navázání osobních i  pracov
ních vazeb, které přispějí k  dalšímu 
rozvoji oboru. Naše poděkování pa
tří všem našim kolegům, kteří při or
ganizace akce pomáhali. Pevně dou
fáme, že budeme moci účastníky tzv. 
Technologického dne přivítat na půdě 
naší univerzity zase příští rok.

Za organizační výbor: 
text: doc. PharmDr. Kateřina Kubová, 
Ph.D.
foto: Kristýna Kounková

Děkan Farmaceutické fakulty VFU Brno MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.

Seminární místnost v Pavilonu farmacie I oživila nová 
farmaceuticko-historická expozice
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Na pozvání ministra zemědělství Ing. 
Mariana Jurečky se rektor Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno, prof. 
MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., účastnil 
slavnostního zahájení 43. ročníku 
mezinárodního agrosalonu „Země ži
vitelka 2016“. Jedna z největších a nej
navštěvovanějších českých zeměděl
skopotravinářských výstav se konala 
v tradičním termínu, v posledním srp
novém týdnu, v Českých Budějovicích. 
Zahájení výstavy, která svým charak
terem a zaměřením přesahuje význam 
České republiky, se účastnil prezident 
ČR Miloš Zeman, předseda Senátu 
Parlamentu ČR Milan Štěch, minis
tr zemědělství a poslanec Parlamentu 
ČR Marian Jurečka, Václav Klaus, pre
zident Potravinářské a  Agrární ko
mory ČR Miroslav Toman, hejtman 
Jihočeského kraje Jiří Zimola. Na pres
tižní mezinárodní výstavě se prezen
tovali producenti oceněných českých 
potravinářských výrobků, producen
ti a distributoři zemědělské techniky, 
instituce poskytující služby v  země
dělství, chovatelé, pěstitelé jak z České 
republiky, tak i ze zahraničí. Součástí 
výstavy byl i  doprovodný odborný 
program, který byl v  letošním roce 
zaměřen zejména na témata týkají
cí se podpory rozvoje venkova v  ČR, 
budoucnosti potravinářství do roku 
2030 a podpory a obnovy rozvoje zá-
vlah v ČR. Na mezinárodní výstavě se 

MLADÍ VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI SOUTĚŽILI O CENU 
MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ A UZNÁNÍ ČESKÉ AKADEMIE 
ZEMĚDĚLSKÝCH VĚD NA MEZINÁRODNÍM AGROSALONU 

„Země živitelka 2016“
prezentoval i školní podnik VFU Brno 
Nový Jičín, a to kolekcí masného skotu 
plemene Limousine, kde chov pleme
ne Limousine školního podniku, patří 
mezi přední chovy v České republice. 

Neodmyslitelnou součástí slav
nostního zahájení výstavy, za účasti 
nejvyšších představitelů státu a vlády, 
bylo předání ocenění: 
  Cena ministra zemědělství pro 

mladé vědecké pracovníky pro 
rok 2016

  Cena ministra zemědělství za nej
lepší realizovaný výsledek výzku
mu a vývoje v roce 2016

Soutěž je každoročně pořádána Mi
nisterstvem zemědělství ČR ve spo
lupráci s Českou akademií zeměděl
ských věd. Slavnostního předání cen 
ministra zemědělství se účastnil rek
tor VFU Brno prof. Pavel Suchý v po
zici předsedy Odboru veterinárního 

lékařství České akademie zeměděl
ských věd. 

Cena ministra zemědělství pro mla-
dé vědecké pracovníky pro rok 2016
1. cena 
Ing. Tereza Kolbabová
Effect of exposure to extremely low 
frequency magnetic fields on mela
tonin levels in calves is seasonally de
pendent
Česká zemědělská univerzita v Praze
2. cena
Ing. Michaela Holá
Trophic Discrimination Factors of 
Stable Carbon and Nitrogen Isotopes 
in Hair of Corn Fed Wild Boar
Česká zemědělská univerzita v Praze
3. cena
Ing. Barbora Valníčková
The effect of age at separation from 
the dam and presence of social com
panions on play behavior and weight 
gain in dairy calves
Výzkumný ústav živočišné výro
by, v.v.i.

Cena ministra zemědělství za nejlep-
ší realizovaný výsledek výzkumu a ex-
perimentálního vývoje v roce 2016
1. cena
RNDr. Dagmar Matoulková, Ph.D.
Kmen Lactobacillus paracasei RIBM 
2–107 a jeho použití při výrobě neal
koholických, nízkoalkoholických a al
koholických nápojů
Patent 304 725
Výzkumný ústav pivovarský a sladař
ský, a.s
2. cena
RNDr. Jaroslav Turánek, CSc.

Rektor VFU Brno prof. Pavel Suchý, ústřední ředitel 
SVS MVDr. Zbyněk Semerád



294 



 2016

Bezpečná adjuvans a liposomální no
siče pro konstrukci rekombinant
ních vakcín
Výzkumný ústav veterinárního lékař
ství, v.v.i.
3. cena
Ing. Miloš Beran
Poloprovozně ověřená enkapsulace 
probiotických mikroorganismů v bio
polymerních mikročásticích nebuliza
cí oxidem uhličitým
Výzkumný ústav potravinářský Praha, 
v.v.i.

Uznání ministra zemědělství a před-
sedy ČAZV za kvalitní dosažený re-
alizovaný výsledek výzkumu a expe-
rimentálního vývoje pro rok 2016
doc. RNDr. Marian Slodičák, CSc.
Certifikovaná metodika „Výchova po
rostů s douglaskou“
Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti, v.v.i.
Ing. Vladan Falda, Ph.D.
Certifikovaná metodika „Ochrana já
drovin v ekologické produkci“
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Ing. Jaroslav Lang, Ph.D.
Užitný vzor „Osivo vojtěškotrav
ní směsi“
Zemědělský výzkum, spol. s r.o.

text: Eva Straková
Tajemnice OVL ČAZV
foto: archiv autorky

Ve dnech 7.–8. září 2016 se na 
UVLF v Košicích konala konference 
s mezinárodní účastí „XII. Lazarove 
dni výživy a  veterinárnej dietetiky“. 
Konference se konala pod záštitou 
Univerzity veterinárskeho lekárstva 
a farmácie v Košiciach – Katedry výživy, 
dietetiky a chovu zvierat. Organizačně 
se na konání konference podílela 
Štátna veterinárna a  potravinová 
správa SR, Odbor veterinárského 
lekárstva SAPV a Inštitút vzdelávania 
veterinárnych lekárov v Košiciach. 

Stěžejními tématy letošního 
ročníku konference byla – výživa, 
dietetika, nutriční fyziologie, chov 
a  produkční chovy přežvýkavých 
a  monogastrických zvířat – kvalita 
krmiv, produkce, konzervace, ana-
lytické metody.

Oficiálního zahájení konference 
se ujal doc. MVDr. Pavel Naď, Ph.D., 
který také moderoval dopolední blok 
plenárních přednášek. S  prvním 
plenárním příspěvkem vystoupila 
rektorka UVLF prof. MVDr. Jana 
Mojžišová, Ph.D., která ve svém 
příspěvku pojednala o  směřování 
UVLF v  Košicích při vzdělávání 
a  specializování veterinární pro
fe  se .  Plenární  př íspěvky by ly 
dále směrovány do problematiky 
legislativního rámce a kontrol výroby 
a kvality krmiv v systému globálního 
trhu; systémům kontroly úrovně 
výživy u  produkčních stád dojnic; 
systémům diagnostiky a  kontroly 
krmiv; současným trendům výroby, 
konzervace a hodnocení kvality krmiv. 

Odpolední blok přednášek byl 
veden ve dvou stěžejních sekcích. 
V rámci sekce velkých hospodářských 
zvířat a  krmiv bylo prezentováno 
14 odborných přednášek. V  rámci 
sekce monogastrických a  malých 
hospodářských zvířat 20 odborných 
témat. Účastníci konference se 

dále prezentovali 22 posterovými 
sděleními. První konferenční den 
byl ukončen společenským večerem. 
Druhý konferenční den byl věnován 
diskusi u kulatého stolu, kde nosným 
tématem byl přenos poznatků do 
zemědělské praxe. 

Setkání odborníků z oblasti výživy 
a  dietetiky zvířat se stalo tradicí 
přínosnou pro diskuse a  konzultace 
odborných témat a námětů v daném 
oboru. Fakultu veterinární hygieny 
a  ekologie reprezentovali zástupci 
Ústavu výživy zvířat a  Ústavu zoo
techniky a zoohygieny svojí bohatou 
přednáškovou činností a  řadou pos
terových sdělení.

text: Eva Straková
Přednostka Ústavu výživy zvířat
foto: archiv autorky

Prezentace VFU Brno ŠZP Nový Jičín

XII. LAZAROVE DNI VÝŽIVY 
A VETERINÁRNEJ DIETETIKY

Rektor VFU Brno prof. Pavel Suchý, prof. Eva Straková, 
rektorka UVLF v Košicích prof. Jana Mojžišová, MVDr. 
Iveta Maskalová, prof. Vladimír Vajda
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ABSOLVENTI FVL (MVDr.)
22. 6. 2016
Barbora Alturbanová

Antonín Ansorge

Radka Bardoňová

Lenka Barešová

Jana Benešová

Eliška Berčíková

Kristýna Bernardová

Alena Bínová

Damián Borůvka

Martina Bošelová

Marta Buriánková

Jana Burová

Helena Cardová

Iva Cepáková

Radka Čechová

Kateřina Černá

Hana Černochová

Rozália Čierna

Alena Ferková

Ivana Fiľakovská

Denisa Floderová

Denisa Fojtíková

Linda Gregušová

Gabriela Hartmannová

Jaroslav Hasoň

Lenka Hellemannová

Veronika Herceková

Pavla Hnídková

Jan Horák

Eliška Hrabálková

Kateřina Hrbková

Františka Hrdinová

Lucie Hřibňáková

Jan Hušek

Barbora Hýsková

Jan Chuchro

Jaroslav Chyba

Šárka Jandová

Monika Jendrušáková

Martina Jerová

Kateřina Jiříčková

Eliška Jůzová

Pavla Kadeřábková

Lucie Kalášková

Jan Koudelík

Andrea Kováčová

Lucia Kovarovičová

Karolina Kramolišová

Aneta Krčmová

Jan Krhut

Ivana Krontorádová

Michal Krupica

Jan Kubíček

Pavla Kuncová

Kateřina Lacinová

Miloslav Lakomý

Lucie Lehká

Anna Lehnertová

Eliška Lešnerová

Alena Ležáková

Aneta Línková

Noemi Lisá

Zuzana Ludvigová

Zuzana Lukešová

Lucia Magerčiaková

Ludmila Machová

Dominik Mališ

Marie Mančalová

Veronika Miklovičová

Veronika Milerská

Hana Minářová

Monika Miškovská

Michaela Nekutová

Petra Němečková

Ivana Nývltová

Silvia Pastorková

Alžběta Pátíková

Veronika Pazderová

Josef Peroutka

Michaela Piková

Jana Podlasová

Barbora Povolná

Barbara Prokešová

Lucie Radovská

Pavel Řepa

Kateřina Samohýlová

Tereza Schiffnederová

Jan Sítař

Lenka Slivková

Michaela Sochorová

Jan Staněk

Barbora Staňková

Tereza Stránská

Karolína Suchanová

Jitka Svobodová

Václav Šaloun

Angela Ščerbáková

Zuzana Ševčíková

Zuzana Šidáková

Anna Šrenková

Barbora Štěpánková

Lucie Šůmová

Lenka Tomicová

Barbora Umlášková

Ing. Jana Vavroušková

Petra Vejskalová

Aneta Volfová

Barbora Vopatřilová

Zuzana Vyšná

Martina Zoulová

Lucie Žáková

8. 9. 2016
Petr Danys

Lucie Drobná 

Anna Fabianová

Mgr. Kateřina Heczková

Romana Kadek

Ján Kulfan

Lucie Novotná

Radka Prachová

Gabriela Sadílková 

Bc. Barbora Staňková

Veronika Sujová

Bc. Jana Světlíková

Martina Svobodová

Dobroslava Švaříčková

Ivo Tejnil

KONEC ROKU 2015
Ivana Fiľakovská

Zuzana Ševčíková

Barbora Štěpánková

Martina Zoulová 

ANG. STUDIJNÍ PROGRAM
Aikaterini Savvaki 

Argyris Argyrou 

Daria Krousti 

Lisa Bergstoem 

Tone Bjorgum Rynyngen

Uzi Burger 

Leslie Frantseska Evelina De 

Rosario

Kine Elsberg Haugen

Floros Flourentzou 

Marilena Georgiou 

Cecile Oftedal Hatleskog

Ronen Hoikhman

Gun Julia Erika Holm

Cindy Laura Chambert

Pavlos Ierokipidis 

Athina Ioannou 

Maxmilian Joerdens 

Ann Christin Johansen

Eleni Koushapi 

Nina Munch-Ellingsen

Stavros Pappas 

Vasiliki-Ermioni Polyzoi

Roy Rosen 

Rebecca Malin Soebak

Didrik Vaksdal  

Johanna Sophia von Buchholz

ABSOLVENTI 
MAGISTERSKÉHO 
PROGRAMU FVHE (MVDr.)
23. 6. 2016
Olivia Abdelghani

Michal Anděra

Jana Berlinská

Pavla Brandýská

Eliška Cigánková

Hana Čaloudová

Zuzana Čerlíková

Adéla Černá

Denisa Černická

Kryštof Doležal

Monika Ďuricová

Jitka Dvořáková

Štěpánka Fialová

Tereza Foldynová

Michael Fronc

Kristýna Glocová

Jitka Halásková

Michaela Hermányová

Nikola Hodkovicová

Marek Houska

Barbora Hrbáčková

Adela Hriadelová

Simona Jindová

Iva Jurečková

Petra Kaněrová

Klára Kaňová

Absolventi VFU 2015/16
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personalistika
Aneta Křesalová

Martin Kufa

Kamila Kurková

Jarmila Laštůvková

Markéta Lopotová

Filip Maceček

Jaroslav Marek

Radek Melka

Tomáš Mičák, Bc.

Kateřina Mikulášková

Věra Mojžíšová

Nikol Netíková

Dalibor Pavlíček

Marcela Pešková

Daniela Pírková

Kateřina Poddaná

Petra Ptáková

Barbora Putnová

Aneta Režová

Martina Roučková

Ondřej Sekanina

David Staněk

Eva Stolařová

Jakub Stříbrný

Iveta Svobodová

Monika Urbanová

Václav Vačkář

Veronika Žáková

ABSOLVENTI 
NAVAZUJÍCÍHO 
STUDIJNÍHO PROGRAMU 
BEZPEČNOST A KVALITA 
POTRAVIN, FVHE (Mgr.)
23. 6. 2016
Martina Babáčková 

Marie Bartlová

Kateřina Bártová

Erika Cizlerová

Tomáš Hádler 

Radka Heumannová

Daniela Hlávková 

Eliška Hokeová

Lenka Holá 

Petra Husáková

Tereza Janošíková

Jolana Jílková

Zuzana Klíčová

Veronika Korábová

Iveta Kosinková

Jan Kozák

Klára Kubíčková

Markéta Maderová

Barbora Mencová, Mge.

Veronika Mladonická

Hana Nejeschlebová

Blanka Palánová, Mge.

Lenka Radoňová

Michaela Rerychová

Adéla Schichová

Kamila Sklenářová

Denisa Svobodová

Zuzana Šimková

Lucie Škrabalová

Kateřina Špačková

Lucie Tomášková

Monika Valášková

Eliška Zichová

8. 9. 2016
Martina Fuksová

Jiří Sedlák

FVHE, BEZPEČNOST 
A KVALITA POTRAVIN – 
KOMBINOVANÁ FORMA 
STUDIA (Bc.)
24. 6. 2016
Monika Dvořáková

Pavla Dvořáková

Kamila Herkusová

Renáta Hesová

Alena Horáková

Petra Míšková

Květuše Ošmerová

Veronika Strádalová

Blanka Šebestová

Pavlína Šroubová

Renáta Ženatová

8. 9. 2016
Ondřej Tureček

FVHE, PREZENČNÍ FORMA 
STUDIA (Bc.)
24. 6. 2016
Lenka Běhalová

Aneta Bejčková

Anna Brtníčková

Andrea Brychtová

Simona Černá

Jana Dankaničová

Kateřina Dorotíková

Kateřina Fryaufová

Tereza Hudcová

Patrícia Iváková

Kateřina Jarošová

Darina Kachyňová

Monika Kleplová

Andrea Klimszová

Dominika Kollárová

Simona Ljasovská

Michaela Lukášová

Petra Massarová

Václav Nedělka

Daniel Opletal

Tereza Papežová

Tereza Paterová

Lukáš Pluskal

Jana Procházková

Lucie Reiterová

Kateřina Řeháková

Kateřina Strbačková

Monika Šrubařová

Barbora Štofanová

Aneta Švédová

Martina Vojtišková

Zdeňka Vymětalová

Dominika Walachová

Dalibor Závodský

Jana Zhejbalová

8. 9. 2016
Jan Gögh

Simona Málková 

Veronika Němcová

FVHE, OCHRANA  
ZVÍŘAT A WELFARE  
(Bc.)
Petra Andresová

Kateřina Binderová

Michala Breznická

Aneta Břízová

Veronika Budská

Barbora Cedidlová

Lenka Coufalová

Barbora Csabaiová

Tamara Čechová

Magda Černochová

Jana Daňhelová

Marek Dostál

Nikola Habrlová

Michael Heinrich

Eva Horáčková

Eliška Horáková

Gabriela Hudcová

Alžběta Jelínková

Lucie Kambová

Anna Kompauerová

Lucie Kováčová

Michaela Krčová

Andrea Kučerová

Tereza Lakomá

Dominika Liškutinová

Dominika Lužná

Kristýna Műcková

Klára Nálepová

Monika Němcová

Jaroslava Neplechová

Tereza Novotná

Milan Novotný

Simona Ovčiariková

Lucie Pešková

Nicol Pospíšilová
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Jitka Prokopova

Dominika Psohlavcová

Sarah Pšenáková

Soňa Schossmeierová

Pavlína Simrová

Kristýna Slámová

Klára Sůkalová

Michaela Svobodová

Monika Svobodová

Tereza Škrabalová

Lucie Špinarová

Karla Štěpánková

Eva Trojanová

Zuzana Úlehlová

Kateřina Vampolová

Šárka Vejsadová

Lenka Vránová

Pavla Zábojníková

Monika Zahradníčková

Michal Závodský

Petra Zbranková

Vendula Zedková

Kristýna Zukalová

ABSOLVENTI FAF (Mgr.)
21. 6. 2016
Peter Antal

Kristýna Babejová

Zuzana Bábková

Barbora Běhounová

Lucie Brunclíková

Gabriela Bučková

Veronika Dubničková

Marek Feješ

Tatiana Ferjaková

Denisa Glósová

Viktória Grochalová

Adéla Hálková

Tomáš Hammer

Karel Hanzal

Kristýna Hasserová

Veronika Havránková

Martin Helcman

Pavel Hess

Helena Hoffmanová

Lucie Hölblingová

Nikola Holcová

Veronika Horniačková

Kristýna Hrbotická

Sabina Humlíčková

Eva Chylíková

Silvia Janáková

Ivana Jašková

Ivana Jelšíková

Eva Káňová

Marie Kantorová

Veronika Kindernayová

Tomáš Klíč

Edita Kocábová

Petra Kocová

Ivona Kohutová

Michaela Kolečkářová

Pavla Konečná

Miroslava Kotroušová

Gabriela Kotvová

Kristýna Koutková

Veronika Krčmová

Lucie Krejčová

Ivana Kundisová

Lucie Kyjovská

Dominika Lenciová

Ondřej Lička

Veronika Lišková

Matej Ľupták

Monika Madejová

Hana Mašková

Ivana Melková

Dobromila Mikošková

Marie Moravcová

Mária Moserová

Eva Nováková

Jana Nygrýnová

Anna Ochozková

Katarína Oravcová

Markéta Palátová

Lenka Paulíková

Radim Pešek

Zuzana Píšťková

Jana Pokorová

Zuzana Polešovská

Ľubica Pösová

Jan Ptašek

Zuzana Rejmanová

Barbora Remešová

Katarína Révészová

Dominik Rotrekl

Markéta Saligerová

Jiří Sedmík

Radka Schreierová

Jakub Sivý

Lenka Slezáková

Kateřina Slováčková

Eva Sochová

Daniela Stará

Markéta Strakošová

Josef Stráník

Petra Šalamúnová

Michal Šebesta

Kamila Šebestíková

Martin Šimíček

Jana Šimková

Gabriela Škárková

Martina Šturmová

Martina Šulcová

Michaela Švédová

Eva Tóthová

Simona Uhrovčíková

Filip Valiček

Kateřina Vašinová

Pavlína Vítková

Kamila Vondrušková

Drahomíra Zedníčková

Peter Zubáč

8. 9. 2016
Lukáš Bauer

Kristína Berkešová

Magdaléna Drotárová

Jana Dubničková

Veronika Ďurajková

Anežka Durčáková

Martina Humajová

Juraj Kmeťko

Monika Krippelová

Žofia Lakatošová

Barbora Ligmajerová

Eva Mokrá
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU 
prof. RNDr. VÁCLAVA 
SUCHÉHO, DrSc., dr.h.c
Redakční rada časopisu Vita Universitatis přeje prof. RNDr. 

Václavu Suchému, DrSc., dr.h.c vše nejlepší, hodně zdra-

ví, neutuchajícího životního elánu a  nadšení pro vědeckou 

i pe dagogickou činnost. Vážíme si jeho práce a přínosu pro 

Veterinární a  farmaceutickou univerzitu jako celek i  speciál-

ně její Farmaceutickou fakultu, na jejíž budování se podílel. 

Prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., dr.h.c (*1936) v roce 1959 ab-

solvoval Farmaceutickou fakultu Brněnské univerzity, o deset let 

později se stal kandidátem farmaceutických věd a působil na FaF 

UKo v Bratislavě jako proděkan (1980–1987) i vedoucí Katedry 

farmakognozie a botaniky (1987–1993). V roce 1978 se stal do-

centem, v roce 1993 doktorem farmaceutických věd a o dvě léta 

později profesorem. Od roku 1993 je spjat s  Farmaceutickou 

fakultou VFU Brno jako profesor a postupně i  jako přednosta 

Ústavu přírodních léčiv, děkan FaF a rektor VFU brno. Pracuje 

ve Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, České farmaceutic-

ké společnosti ČLS JEP, je členem České chemické společnosti, 

České biotechnologické společnosti, členem redakční rady dvou 

vědeckých časopisů, členem vědeckých rad a odborných komi-

sí Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva zdravotnictví ČR, 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lékopisné ko-

mise a rady fakult a univerzit.

Profesor Václav Suchý přebírá ocenění od děkana Farmaceutické fakulty při 
oslavách čtvrtstoletí existence FaF VFU Brno
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Prof. Lukeš byl významný patolog 
a  mikrobiolog na Vysoké škole zvě
rolékařské v  Brně, dále na Lékařské 
fakultě Univerzity Komenského 
v  Bratislavě a  nakonec na Lékařské 
fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Narodil se 18. dubna 1885 v Kra
lupech nad Vltavou. Gymnázium stu
doval a ukončil v Žitné ulici v Praze 
v roce 1904. Na České lékařské fakul
tě Karlovy a Ferdinandovy univerzi
ty v Praze studoval a absolvoval v le
tech 1905–1910. V roce 1907 se zde 
stal demonstrátorem a  po ukončení 
studia v roce 1911 asistentem na pa
tologickoanatomickém ústavu u vý
znamného patologa profesora MUDr. 
Jaroslava Hlavy (1855–1924). Záhy 
po ukončení první světové války náš 
parlament vydal operativně zákon č. 
76 ze dne 12. prosince 1918 o zříze
ní Československé státní Vysoké ško
ly zvěrolékařské v Brně. Byla to reakce 
naší vlády na zákaz rakouských úřadů 
pokračovat našim studentům ve stu
diu ve Vídni. Vzhledem k  tomu, že 
zahájení výuky v přiděleném prosto
ru v BrněKrálově Poli nebylo ihned 
možné, byly v  Praze zřízeny proza
tímní výukové kurzy zvěrolékařství 
pro takto narušené studium našich 
posluchačů. 

Jako učitelé byli vybíráni zkušení 
a  osvědčení zvěrolékaři, lékaři a  pe
dagogové z  Karlovy univerzity. Již 
od 1. února 1919 byla výuka v těch
to kurzech zahájena. Kurzy trvaly do 
23. července 1919. Byl to i mladý asi
stent MUDr. Jan Lukeš, kterého navr
hl pro zajištění výuky patologie v tom
to pohotově zřízeném prozatímním 
kurzu sám profesor Hlava, jeho uči
tel. Profesor MUDr. Jaroslav Hlava 
byl vynikající i ve světě uznávaný pa
tolog a mikrobiolog, který působil na 

Lékařské fakultě České Karlovy uni
verzity v Praze. Ochotně spolupraco
val s nově se ustavující Vysokou školou 
zvěrolékařskou v Brně a MUDr. Jana 
Lukeše též navrhl do funkce zaklada
tele oboru patologie na této škole ve
terinární medicíny u nás. Vzhledem 
k  Lukešovým kvalitám byl výnosem 
Ministerstva školství a národní osvě
ty MUDr. Jan Lukeš již 2. října 1919 
jmenován adjunktem na Vysoké ško
le zvěrolékařské v Brně. Na slavnost
ním shromáždění prvních studentů 
a  nově jmenovaných pedagogů dne 
11. listopadu 1919 první rektor MUDr. 
Edward Jan Babák zde jmenoval též 
mezi prvními MUDr. Jana Lukeše ga
rantem oboru patologie. Takto se stal 
vynikající odborník, patolog a mikro
biolog, odchovanec a spolupracovník 
profesora Hlavy, prvním a zakládají
cím představitelem oboru veterinár
ní patologie na této rodící se vyso
ké škole v Brně. Vznikly tak i reálné 
možnosti pro budoucí těsnou spo
lupráci humánních a  veterinárních 
patologů. V  roce 1919 již podal ad

junkt Lukeš habilitační práci na téma 
„Dnešní stav otázky amyloidu a jeho 
vztahu ku hyalinu“. Habilitační komise 
ocenila vědeckou i pedagogickou čin
nost habilitanta velmi kladně a ten se 
stal docentem.

Již koncem roku 1920 byl soukro
mý docent MUDr. Jan Lukeš preziden
tem republiky jmenován mimořád
ným profesorem všeobecné patologie 
a  patologické anatomie a  histologie. 
Začátky budování ústavu byly neleh
ké. Byl nedostatek vhodných prosto
rů a těžko se získávalo vhodné vyba
vení laboratoří. Pitvalo se v jízdárně 
za špatných hygienických podmínek. 
Proto se profesor Lukeš velmi brzy 
angažoval ve stavební komisi. Na zá
kladě pověření od profesorského sbo
ru se zabýval plány na novostavbu 
ústavu. Plány vypracované profeso
rem Lukešem a stavební komisí byly 
odloženy na neurčito. K realizaci vý
stavby došlo později. Základní kámen 
byl položen v  roce 1927 a ke stavbě 
a přemístění ústavu došlo až v letech 
1927–1932. To již profesor Lukeš pů
sobil v  Bratislavě. Přesto i  v  primi
tivních podmínkách v Brně profesor 
Lukeš a  celý ústav dokázali úspěšně 
pracovat. Hlavními tématy při řeše
ní vědeckého bádání byly především 
antropozoonózy, což byly problémy 
společných zájmů humánních i vete
rinárních patologů a  mikrobiologů. 
Vědeckovýzkumná aktivita profesora 
Lukeše byla velmi bohatá a zajímavá. 
Již na Lékařské fakultě v Praze a poz
ději i  ve funkci patologa na Vysoké 
škole zvěrolékařské v Brně vydal u nás 
i v zahraničních časopisech kolem 25 
významných publikací. Byly to pře
devším publikace o  leptospirózách, 
zvláště jeho světoznámý objev bakte
rie zvané leptospira canicola (Lukeš), 

Prof. MUDr. Jan Lukeš
(1885–1958)

Prof. MUDr. Jan Lukeš, zakladatel veterinární 
patologie na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně a její 
budovatel v letech 1919–1925
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původce Stuttgartské choroby u psů. 
Dále se zabýval výzkumem tuberku
lózy u zvířat i člověka, snětí slezinnou, 
amyloidózou a etiologií lymfogranu
lomatózy a řešil i další témata. Řadu 
dalších vědeckých prací vydal za pů
sobení v Bratislavě a od roku 1945 i na 
Lékařské fakultě Masarykovy univer
zity v Brně. Pro studenty na Vysoké 
škole zvěrolékařské v Brně pohotově 
vydal na začátku 20. let již mimořád
ný profesor Lukeš první rukou psaná 
skripta z patologie a usnadnil tak stu
dium tohoto významného oboru ne
zbytného ke zvládnutí dokonalé zna

losti medicínského myšlení. V  roce 
1921 též podal návrh na reformu stu
dia, neboť jeho pojetí bylo převza
to ze školy vídeňské a bylo zastaralé. 
Počáteční potíže při budování oboru 
se dařilo zdárně překonávat a profe
sor Lukeš byl též jmenován do komise 

pro vypracování statutu Vysoké školy 
zvěrolékařské v Brně spolu s profeso
rem Völkrem, profesorem Ševčíkem, 
profesorem Kloboukem a profesorem 
Pardubským. Jako asistent u profeso
ra Lukeše¨na patologii byl ustanoven 
MVC. Karel Pavlík. Ten začal studo
vat ve Vídni, pokračoval v Bernu, kde 
působil krátce jako asistent na pato
logii a  ukončil studium v  roce 1920 
v Brně. Po něm nastoupil v roce 1920 
MVC. Miroslav Derbek (promoval 
v roce 1922 v Brně). Ten však nešťast
nou náhodou, neopatrností zřízence 
se nakazil vozhřivkou a v roce 1923 

zemřel. Po Derbekově smrti nastou
pil do funkce asistenta MVC Vincenc 
Jelínek (promoval v Brně v roce 1924 
a působil zde do roku 1928). Ten se 
stal v  roce 1945 přednostou patolo
gického ústavu na Vysoké škole vete
rinární v Brně. 

Zkušený patolog a  mikrobiolog 
profesor MUDr. Jan Lukeš se stal 
prvním přednostou Patologicko 
anatomického ústavu Vysoké ško
ly zvěrolékařské v Brně, a to od 2. 10. 
1919. Od 30. 11. 1920 byl též jmeno
ván presidentem Československé re
publiky mimořádným profesorem 

všeobecné patologie a  histologie na 
ústavu Vysoké školy zvěrolékařské 
v  Brně. Nicméně koncem prosince 
dne 29. 12. 1925 byl jmenován řád
ným profesorem pro obor všeobec
né a  experimentální patologie na 
Lékařské fakultě Komenského uni
verzity v  Bratislavě. Zaměstnání na 
Vysoké škole zvěrolékařské ukončil 
dne 30. 12. 1925 a hned od 31. 12.1925 
byl zaměstnán na Lékařské fakultě 
Komenského univerzity v Bratislavě. 
Zde působil až do roku 1938. V roce 
1926 byl zde v  Bratislavě jmenován 
přednostou Ústavu pro patologickou 
anatomii, histologii a  bakteriologii. 
Od roku 1927 do roku 1938 působil 
též jako prosektor Všeobecné klinic
ké nemocnice v Bratislavě. Jako vyni
kající vědec a pedagog vybudoval na 
Lékařské fakultě v Bratislavě pevnou 
základnu pro obor, který zde garan
toval. Ve vědeckém bádání pokračo
val s kolektivem ústavu na výzkumu 
leptospiróz, tularemie a tuberkulózy. 

horizonty

Mikroskopický řez ledvinou psa (A) a ledvinou 
morčete (B), obojí zpracované Levanditiho 
metodou. Tyčinkovité leptospiry jsou zde patrné při 
nákaze Stuttgartskou chorobou při zvětšení 100x 
(obrazy převzaty z publikace Lukeš, J., Derbek, 
M.: Nález spirochet při tyfu psů a jejich etiologický 
význam. Zvěrolékařský sborník, 1, 1923: 1–2).

Spolupracovníci profesora MUDr. Jana Lukeše v roce 1923.
Sedící zleva: MVC Vincenc Jelínek (promoval v r. 1924), profesor MUDr. Jan Lukeš, MVGr. Karel Pavlík 
(studia ukončil v r. 1920). Stojící z levé strany: MVC. Erich Nováček (promoval v r. 1925), další stojící nebyl 
identifikován, poslední stojící je MVC. František Krásný (promoval v r. 1925).



36

Zabýval se též trombózou žil v ledvi
nách při amyloidóze a srovnávací pa
tologií. V  letech 1928–1929 byl dě
kanem a  další dvě léta proděkanem 
na Lékařské fakultě v Bratislavě a na 
léta 1938–1939 byl zvolen dokon
ce rektorem Komenského univerzi
ty v Bratislavě. Zasloužil se o progre
sívní vývoj nejen svěřeného ústavu 
na Lékařské fakultě v  Bratislavě, ale 
i  o  vývoj Komenského univerzity 
jako celku. Po rozbití společného stá
tu Čechů a Slováků v roce 1938 kon
cem tohoto roku rezignoval na funk
ci rektora a  odešel na Moravu, zpět 
do Brna, a to na Masarykovu univer
zitu. Zde však došlo po 17. listopadu 
1939 k uzavření vysokých škol, takže 
v  letech 1939–1945 působil též jako 
lékař, expert prosektury v Uherském 
Hradišti a ve Zlíně. 

Po ukončení války v  roce 1945 
jako profesor Masarykovy univer
zity v  Brně působil nejprve v  pa
tologickém ústavu lékařské fakul
ty u svaté Anny a záhy nastoupil do 
Mikrobiologického ústavu Lékařské 
fakulty Masarykovy university 
a  Fakultní nemocnice u  svaté Anny 
v  Brně. Po dvou letech, v  roce 1947 
byl jmenován přednostou toho
to Mikrobiologického ústavu lékař
ské fakulty. Tento ústav vedl již od 
roku 1936 profesor MUDr. Václav 
Tomášek. Profesoru Tomáškovi byly 
svěřeny po roce 1945 významné úkoly 
v oblasti hygieny veřejného zdraví. Stal 
se též děkanem Lékařské fakulty a pre
zidentem lékařské komory, takže byl 
z výuky mikrobiologie takto uvolněn, 
aby se mohl věnovat významným úko
lům fakulty. Nadále zůstal vedoucím 
Zemského mikrobiologického oddě
lení Fakultní nemocnice u svaté Anny. 

Prof. Lukeš byl členem řady od
borných a  zájmových organizací. 
Byla to Učená Šafaříkova společnost, 
Čes ko slovenská společnost biologic
ká, Americká veterinární společnost, 

čestný člen České sekce lékařské ko
mory v  Brně a  Spolek Kounicovy 
studentské koleje českých vysokých 
škol v  Brně. Po odstoupení z  funk
ce působil v  ústavu pouze jako vě
decký pracovník. V tuto dobu půso
bil aktivně pouze ve Spolku českých 
lékařů v Mikrobiologických seminá
řích. Postupně se však zhoršoval jeho 
zdravotní stav. Zemřel dne 14. května 
1958 ve věku 73 let. Na počest zásluž
né práce, odvážné obhajoby vědecké 
pravdy a na omluvu za politickou per
zekuci profesora MUDr. Jana Lukeše 
Akademický senát Lékařské fakulty 
Masarykovy university na svém zase
dání dne 15. října 1950 rozhodl o re
habilitaci této významné osobnosti 
„In memoriam“. Na počest profeso
ra Lukeše byl zhotoven jeho bronzo
vý portrétní reliéf, který je vystaven 
ve vstupní hale i historicky význam
né hlavní budovy Fakultní nemocni
ce u  svaté Anny postavené na kon
ci 19. století vídeňským architektem 
Hansenem. Jedná se o významné ar
chitektonické dílo novoklasicismu. 
Jsou zde vystavené portréty dalších 
významných osobností brněnské me
dicíny.

 V mikrobiologii a v medicíně zís
kal uznání světové odbornosti obje
vením původce Stuttgartské choroby 
u psa – leptospiry zvané Leptospira ca
nicola (Lukeš) a tak objasněním etio
logie této nemoci taktéž nazývané ty
fus psů – typhus canis.

Za zásluhy o  rozvoj mikrobiolo
gie a  na jeho počest byl založen při 
Československé společnosti mikrobio
logické „Lukešův den“. Při této příleži
tosti se téměř každým rokem scházejí 
první čtvrtek v měsíci listopadu mi
krobiologové humánní i  veterinární 
medicíny a informují se v přednáškách 
a v diskusi o výsledcích svého bádání.

text: Čeněk Červený
foto: archiv VFU, LF MU Brno

Prof. MUDr. Jan Lukeš ve funkci rektora na 
Komenského universitě v Bratislavě v roce 1938

Profesor MUDr. Jan Lukeš působil v letech 1947–1952 
jako přednosta Mikrobiologického ústavu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity v Brně
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