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PANEL 1: VĚDA-VÝZKUM-VZDĚLÁVÁNÍ-MEZINÁRODNÍ 

                  UPLATNĚNÍ 

 

TÉMA 4: MEZINÁRODNÍ MOŢNOSTI 

 

REGION: BRNO 

 

TERMÍNY:  

14. května 2010 (seminář) 

Ústav fyziologie VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42 Brno 

 

18. května 2010 (exkurze) 

Veterinärmedizinische Universität Wien, Veterinärplatz 1, 1210 Wien 
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MEZINÁRODNÍ KONTAKTY (Eva Matalová) 

 

Získávání kontaktů: 

1) účast na konferencích, seminářích a sympoziích v zahraničí, 

2) stáţe, studijní a výzkumné pobyty v zahraničí, 

3) účast na přednáškách zahraničních odborníků v ČR, 

4) e-mailová komunikace, internet, 

5) další 

 

Moţnost navázání mezinárodních kontaktů na úrovni Nobelových 

cen jiţ byla prezentována v prvním projektovém kurzu (ISBN 978-

80-7305-093-1). Jedná se o kaţdoroční setkání nositelů těchto cen 

s mladou vědeckou generací, účast (a finanční podpora) nevyţaduje 

prezentaci vlastních výsledků a je podmíněna zejména motivačním 

dopisem (www.nobel-lindau.de). 

Mezinárodní konference jsou při navazování kontaktů nezastupitelné, 

většinou jsou tematicky úzce zaměřeny, takţe si začínající 

vědec/klinik můţe vybrat oblast svého zájmu. Přednáškovou část 

konference zajišťují kapacity v daném oboru, diskuze po 

přednáškách, v rámci posterových sekcí i společenského programu 

jsou nejlepší příleţitostí k navazování odborných kontaktů. Touto 

cestou lze domluvit také studentské stáţe na daných pracovištích, 

čímţ se otevírají další moţnosti spolupráce.  

Další cestou získávání kontaktů a mezinárodní spolupráce je e-

mailová komunikace zaloţená na adresách pro korespondenci u 

publikovaných vědeckých článků v dané oblasti (viz také projektová 

publikace 978-80-7305-102-0). 

Dalších moţností mezinárodních kontaktů je celá řada – vţdyť věda 

nezná hranic! 

http://www.nobel-lindau.de/
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AKTIVNÍ ÚČAST NA KONFERENCÍCH, ZAHRANIČNÍ 

STÁŢE, MEZINÁRODNÍ PROJEKTY (Eva Matalová) 

 

Aktivní účast na mezinárodní konferenci znamená prezentaci 

výsledků ve formě přednášky nebo posteru (viz dubnové kurzy, 

publikace ISBN 978-80-7305-101-3 a 978-80-7305-102-0). 

Finanční podpora úhrady nákladů na konferenční sluţební cestu 

z většiny zdrojů je podmíněna aktivní účastí. Z toho důvodu je 

vhodné zahájit odbornou činnost co nejdříve, vítané jsou 

středoškolské odborné práce, případně stáţe na pracovištích. To 

umoţňuje zapojení úspěšných studentů do vědeckých projektů 

bezprostředně po zahájení jejich vysokoškolského studia. 

Grantové prostředky (projekty českých agentur, ministerstev, 

mezinárodní projekty), kterými disponuje jiţ zavedený řešitelský 

tým, jsou ideálním zdrojem pokrytí nákladů na konferenci. Umoţňují 

totiţ prezentaci a diskuzi dílčích (případně finálních) výstupů daného 

grantového projektu a současně nabízí moţnost vytvoření 

mezinárodních kontaktů a získání nejnovějších poznatků v oboru pro 

začínajícího vědeckého pracovníka. 

V mnoha případech však grantové prostředky určené na cestovné 

nestačí pro všechny členy týmu, proto je nezbytné získávat 

prostředky i z dalších zdrojů dostupných zejména mladým 

pracovníkům. 

Tato publikace a zejména odpovídající seminář, seznamuje 

s některými moţnostmi, které jsou aktuálně nabízeny a kterých 

vyuţila (zejména ve svých vědeckých začátcích) také E. Matalová 

pro navázání řady mezinárodních kontaktů nezbytných pro podávání 

a realizaci mezinárodních grantových projektů a odpovídajících 

publikačních výstupů. 
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Finanční podpora nabízená organizátory konference 

- Financial Assistance 

KEYSTONE SYMPOSIA (www.keystonesymposia.org) 

Organizace Keystone Symposia podporuje pokrok 

v biomedicínských a přírodních vědách cestou integrace vědců 

v těchto a souvisejících disciplínách na konferencích a workshopech, 

které se konají v prostředí vytvářejícím podmínky pro výměnu 

informací, formování nových myšlenek a rozvoj aplikací 

prospěšných lidské společnosti. 

Organizace, která zahájila svoji činnost jiţ v roce 1972, se v roce 

1997 stala nezávislou, neziskovou organizací se sídlem 

v Silverthorne, Colorado, USA. 

Kaţdoročně je pořádáno přes 50 konferencí v trvání 3–4 dny, se 

zhruba 250 účastníky na kaţdé akci. 
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Přímo na webových stránkách Keystone Symposia je aktivní odkaz 

na ţádost o finanční podporu (Financial Assistance) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci finanční podpory je nabízeno několik kategorií: 

1) zlevněný konferenční poplatek pros studenty (Student Discount), 

2) stipendia, 

3) stipendia pro minority, 

4) zvláštní finanční podpora pro účastníky ze zemí řešících globální 

zdravotní problémy (Global Health Travel Award) 
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Stipendium pro studenty a začínající vědecké pracovníky je 

udělováno na základě kvality zaslaného abstraktu (tedy výsledků 

vědecké práce navrhovaných k prezentaci na konferenci). 

Rozhodující je jednak soulad tématu práce se zaměřením dané 

konference a dále signifikance prezentovaných výsledků. Hodnocen 

je jak styl a výstiţnost napsaného abstraktu, tak odborný obsah.  

Výše udělovaného stipendia je 1 000 USD. 

 Např. autorka získala toto stipendium v roce 2006 na 

konferenci: Signaling Networks, Vancouver, Kanada 

V některých případech je udělováno stipendium za studentskou 

asistenci během konference, zejména pomoc při audiovizuálním 

zabezpečení přednášek. 

 Např. autorka získala toto stipendium v roce 1999 na 

konferenci Inflammatory Paradigms and Vasculature, Santa 

Fe, New Mexico, USA 
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Aplikaci k získání stipendia lze podávat přímo přes webovou stránku 

Keystone Symposia. Po otevření seznamu konferencí se na pravé 

straně objeví řada symbolů, mezi nimi i ten, který označuje 

dostupnost stipendia pro vybranou konferenci. 

 

 

 

 

 

 

 

Po kliknutí na ikonu se zobrazí stránka, kde si kaţdý aplikant zaloţí 

účet. Tento účet umoţňuje přístup k vlastním formulářům. 
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Finanční podpora nabízená organizátory konference 

- Scholarship/Fellowship 

EUROPEAN SCHOOL OF HAEMATOLOGY  

(ESH), www.esh.org 

European School of Haematology je nezisková organizace zaloţená 

v roce 1986. Jejím hlavním cílem je usnadňování přístupu k vysoce 

aktuálním poznatkům v hematologii a souvisejících disciplínách na 

evropské úrovni. ESH kaţdoročně pořádá několik konferencí 

s biomedicínským zaměřením zejména na oblast hematologie, 

imunologie, nádorové biologie. 
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Finanční podpora je nabízena v několika kategoriích: 

1) ESH Scholarship: stipendium určené pro mladé vědce a kliniky 

pro hrazení nákladů na účast na konferenci, zaslání ţivotopisu a 

potvrzení o studiu/post-doktorandské pozici na ESF 
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2) další stipendia, např. EHA-ASH International Fellowship Award: 

cena je určena pro umoţnění odborné práce v zahraničí aţ po dobu 

dvou let pro evropské a severoamerické členy EHA a ASH 

(American Society of Hematology), www.ehaweb.org 

 Např. autorka získala ESF stipendium na aktivní účast na 

konferencích: 

 The Seventh European Conference on Apoptosis, Ein Gedi, 

Israel (1999) 

 Mechanisms of Cell Death and Disease: Advantages in 

therapeutic intervention and drug development, Cascais, 

Portugalsko (2004) 
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Finanční podpora nabízená organizátory konference 

- Chair Funds 

GORDON RESEARCH CONFERENCES (GRC), www.grc.org 

GRC je nezisková organizace zaloţená ku prospěchu vědecké 

komunity. Jiţ téměř osmdesát let poskytuje mezinárodní fórum pro 

prezentaci a diskuzi nejaktuálnějšího výzkumu v biologických, 

chemických a fyzikálních vědách a souvisejících technologiích.  

GRC kaţdoročně organizuje několik set konferencí, které se konají 

především v USA, ale některé i v Evropě (Itálie, Švýcarsko) a Asii 

(Čína). 
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Po výběru konference ze seznamu s přehledným tříděním podle 

kategorie a data konání lze získat kontaktní údaje týkající se 

předsedajícího (Chair) dané konference.  

Tato osoba je zodpovědná za zajištění vědeckého programu a další 

záleţitosti týkající se konání konference, které připravuje ve 

spolupráci s organizací GRC.  

Předsedající má moţnost na základě jejich ţádosti vybrat několik 

studentů/mladých vědců, kterým bude udělena finanční podpora pro 

účast na konferenci z prostředků tzv. fondu předsedy (Chair Fund). 

Výběr je zaloţen na kvalitě abstraktu určeného k prezentaci na 

konferenci a na motivačním dopisu adresovaném předsedovi.  
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 Např. autorka získala Chair Funds na konferencích: 

 Bones and Teeth, Kimball Union Academy, Meriden, USA 

(2002) 

 Craniofacial Morphogenesis and Tissue Regeneration, 

Ventura, California, USA (2004) 
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Finanční podpora konferencí, odborných stáţí a grantových 

projektů 

EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION (ESF), www.esf.org 

European Science Foundation (ESF) je asociací 79 členských 

organizací, které se věnují vědeckému výzkumu ve 30 evropských 

zemích. ESF byla zaloţena v roce 1974 a úspěšně koordinuje řadu 

evropských iniciativ a podporuje vysoce kvalitní vědecké aktivity na 

evropské úrovni. 

ESF poskytuje podporu na organizaci konferencí, účast na 

konferencích, zahraničních odborných pobytech a podporuje také 

vědecko-výzkumné projekty. 

http://www.esf.org/
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Aktuální výzvy k ţádostem o podporu ESF jsou zveřejňovány na 

webových stránkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference v lékařských vědách jsou jednou z mnoha oblastí, kterou 

ESF podporuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Také na tyto konference lze získat granty určené pro studenty a 

mladé vědecké pracovníky. Při elektronické registraci se nabídne 

moţnost grantové aplikace (Grant application). 
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 Např. autorka získala touto cestou podporu ESF na prezentaci 

výsledků na konferenci: 

 Communication within the Immune System: Basic Rules and 

their Breakdown, San Feliu de Guixols, Španělsko (2001) 
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ESF poskytuje finanční prostředky také na programy mezinárodní 

integrace výzkumu (Research Networking Programme). Jejich 

aplikace je určena spíše pokročilým vědcům, nezbytnou součástí 

týmů jsou však studenti a mladí vědečtí pracovníci. 
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EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANISATION,  

(EMBO), www.embo.org 

 

EMBO byla zaloţena v roce 1964 a nabízí řadu prestiţních stipendií 

a grantů na podporu vysoce kvalitních vědeckých záměrů. 

Organizuje také řadu workshopů, vědeckých i společenských aktivit 

a vydává publikace. 

Dva hlavní cíle EMBO: vybudovat centrální laboratoř molekulární 

biologie a propojovat aktivity mezi evropskými laboratořemi. 

Prvními členy organizace bylo 200 biologů, dnes má EMBO asi 1500 

členů a téměř sto asociovaných členů z celého světa. Rozvoj EMBO 

odpovídá rozmachu molekulární biologie v posledních desetiletích. 
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V oblasti stipendií nabízí EMBO stipendia krátkodobá (Short-term 

Fellowship) a dlouhodobá (Long-term Fellowship), která jsou 

zaměřena zejména na postgraduální studenty a mladé vědecké 

pracovníky. 

Krátkodobá stipendia jsou poskytována na dobu 1 týden aţ 3 měsíce 

zejména za účelem navázání nové mezinárodní spolupráce, vyuţití 

metodického a přístrojového vybavení hostitelské laboratoře a 

zavedení nových postupů v laboratoři aplikanta. Dlouhodobá 

stipendia jsou poskytována na dobu dvou let pro mladé vědce, kteří 

jiţ mají doktorát a odborné publikace. 

Ţádost o krátkodobá stipendia je moţné podávat celoročně, 

dlouhodobá mají během roku dvě uzávěrky. 
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EMBO poskytuje také podporu 

v prvních letech nezávislé 

kariéry mladých vědeckých 

pracovníků s vysokým 

odborným potenciálem (Young 

Investigator Award) a 

instalační granty při návratu ze 

zahraničních pobytů do domácí 

laboratoře. 

EMBO granty zaměřené na 

podporu rozvoje kariéry 

(Career Development) jsou 

určeny jak pro PhD studenty, 

postdoktorandy, mladé vědce 

ve vedoucích pozicích, tak pro 

klinické pracovníky. 

 

 Např. autorka získala podporu EMBO na dva projekty řešené 

v rámci zahraničních pobytů na King´s College London v roce 

2002 a 2005: 

 Tooth primordia explant culture in apoptosis research (EMBO 

ASTF 53-02. 2002 

 Apoptosis in the primary enamel knot – modulation of 

caspase machinery using tooth slices cultures (EMBO ASTF 

195.00-05. 2005) 
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ROYAL SOCIETY, www.royalsociety.org 

 

Royal Society nabízí téměř 20 programů pro rozvoj vědy, výzkumu a 

vzdělávání v rámci UK, ale také spolupráce laboratoří v UK se 

zahraničními institucemi. Patří sem juniorská a seniorská stipendia 

na vědecko-výzkumné pobyty, granty na rozvoj infrastruktury, 

inovace, podporu mobility i mezinárodní spolupráci na konkrétním 

vědeckém úkolu. 
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 Např. autorka získala v roce 2005 podporu na krátkodobý pobyt 

na King´s College London: 

  za účelem mezinárodního řešení tématu: Dental apoptosis – 

molecular pathways. 

 Aktuálně je autorka řešitelem mezinárodního projektu s UK: 

 JP08087: To investigate primary enamel knots using novel 

techniques and new approaches, 2009-2011 
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DEUTSCHER AKADEMISCHER AUSTAUSCHDIENST 

(DAAD), Německá akademická výměnná sluţba, www.daad.cz 

 

DAAD je jednou z největších organizací na světě zabývající se 

výměnou pracovníků na poli vědy. Byla zaloţena v roce 1925, 

s hlavním sídlem v Bonnu. Práce DAAD je financována z prostředků 

ministerstva zahraničí Německa, Spolkového ministerstva pro 

vzdělání a výzkum a fondů EU. 

Studijní a výzkumné pobyty, stejně jako grantové projekty ve 

spolupráci s BRD, lze realizovat prostřednictvím DAAD. DAAD 

nabízí celou řadu stipendijních programů, od krátkodobých pobytů aţ 

po moţnost několikaletého studia v Německu, spolupráce s ČR je 

dobře etablovaná. 

 

 

http://www.daad.cz/
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DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG), 

www.dfg.de 

 

DFG je nezávislou organizací, která poskytuje podporu mladým 

vědcům, interdisciplinární spolupráci a rozvoji vědy a výzkumu na 

mezinárodní úrovni. 

 

 Např. autorka je aktuálně řešitelkou bilaterálního projektu 

s Německem (GAČR-DFG) na téma: Interactions of tooth, 

periodontium, and interdental bone development (524/08/J032), 

2008-2010. 
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ŐSTERREICHISCHER AUSTAUSCHDIENST (ŐAD), 

Rakouská akademická výměnná sluţba, www.oad.at 

 

Obdobou německé DAAD v Rakousku je ŉAD nabízející řadu 

zajímavých stipendijních programů. 

 

 

 Např. autorka získala v roce 1999 několikaměsíční stipendium na 

studijní a výzkumný pobyt na Medizinische Universität ve Vídni 

(www.meduniwien.ac.at) s tematickým zaměřením na nádorovou 

biologii. 

 

 

 

http://www.meduniwien.ac.at/
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KONTAKTY V ČESKÉ REPUBLICE – výběr (Eva Matalová) 

 

V ČR je aktivní několik agentur zapojených v programech 

mezinárodní spolupráce a také na univerzitách-odděleních pro vědu, 

výzkum a zahraniční vztahy lze získat relevantní informace. 

Uvedeny jsou některé tipy. 

 

DŮM ZAHRANIČNÍCH SLUŢEB (DZS), www.dzs.cz 

Akademická informační agentura 

 

http://www.dzs.cz/
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NÁRODNÍ AGENTURA PRO EVROPSKÉ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAMY (NAEP), www.naep.cz 

 

NAEP je součástí DZS MŠMT a koordinuje vzdělávací programy 

mezinárodní spolupráce. NAEP je zodpovědná za realizaci Programu 

celoţivotního vzdělávání v ČR a dalších vzdělávacích programů a je 

prostředníkem pro poskytování finančních prostředků EU ve 

svěřených oblastech. 

Cílem NAEP je také poskytovat informační a konzultační sluţby 

týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní 

semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává 

informační materiály. 

NAEP se podílí na realizaci programů jako např. Erasmus nebo 

Comenius. 

V druhé části publikace jsou uvedeny konkrétní zkušenosti studentů, 

kteří se těchto programů zúčastnili. 
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NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND (NCLF), www.nclf.cz 

 

Nadace Český literární fond nadále zůstává jedním z mála 

alternativních zdrojů trvalé podpory nekomerčních aktivit 

v oblastech tvorby a  interpretace slovesného umění, publicistiky 

a vědy. Mimo jiné poskytuje také grantovou podporu v oblasti vědy, 

např. formou Hlávkovy ceny, podporuje vydávání vědeckých 

časopisů a nabízí také cestovní stipendia. 

 

 

 
 

 Např. autorka získala touto cestou příspěvek na prezentaci 

výsledků na konferenci: 

 Mechanims of cell death and disease, Cascais, Portugalsko 

(2004) 
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JIHOMORAVSKÉ CENTRUM PRO MEZINÁRODNÍ 

MOBILITU (JCMM), http://jcmm.cz 

 

Jihomoravské centrem pro mezinárodní mobilitu (JCMM) poskytuje 

podporu studentům a vědcům v Jihomoravském kraji (JMK), a to 

prostřednictvím programů pro středoškoláky, učitele středních 

škol, vysokoškoláky, zahraniční studenty a vědce. 

 

 

 

 

http://jcmm.cz/cz/co-nabizime.html#8
http://jcmm.cz/cz/co-nabizime.html#9
http://jcmm.cz/cz/co-nabizime.html#12
http://jcmm.cz/cz/co-nabizime.html#10
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ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ 

 

VÝZKUM A STUDIUM V KANADĚ  (Marcela Buchtová) 

 

Univerzita Britské Kolumbie (UBC) je jednou z největších 

univerzit na světě. Hlavní kampus leţí v malebném Vancouveru v 

západní části Kanady, při pobřeţí Tichého oceánu.  

 

 

 

 

UBC byla zaloţena v roce 1915. V současnosti sestává ze dvou 

kampusů s šesti fakultami na Okanaganu a dvanácti fakultami ve 

Vancouveru, které kaţdoročně navštěvuje okolo 50 tisíc studentů 

z celého světa. UBC podporuje výzkum ve všech vědních 

disciplinách. V roce 2005 byla uvedena jako jedna z 10 nejlepších 

univerzit Severní Ameriky při srovnání mnoţství a kvality podaných 

patentů. Přední vědci, včetně nositelů Nobelovy ceny (Michael 

Smith, Robert Mundell) získávají finanční podporu od průmyslových 

firem, vlády a rovněţ neziskových organizací.  
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Knihovna UBC 

Knihovna kaţdé univerzity představuje základ pro získávání 

informací nejen pro studenty, ale i pro vědce pracující na univerzitě. 

Z tohoto důvodu prestiţní univerzity kladou velký důraz na rozvoj 

kniţního fondu, včetně moţnosti přístupu do elektronických 

databází.  

Univerzitní knihovna UBC je druhou největší knihovnou v Kanadě. 

Kniţní svazky jsou umístěny v několika budovách napříč 

univerzitním kampusem a jsou zaměřeny na specifická vědní odvětví 

(20). Knihovna v současné době vlastní přes 5,4 milionu svazků, 5,2 

milionu mikrofilmů, 800 tisíc map, audio a video materiálu. Součástí 

knihovny je i více neţ 250 tisíc elektronických knih a má největší 

sbírku biomedicínských svazků v západní Americe. Velmi rozsáhlá 

je i sbírka asijských knih a dalších materiálů. V současné době jen 

knihovna zaměstnává přes 300 zaměstnanců. 
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Kaţdý návštěvník knihovny jistě ocení snadnou dostupnost 

materiálů, které jsou kaţdému přístupné přímo v policích a rovněţ 

vţdy ochotný a vstřícný personál. Studenti mají moţnost se zapojit 

do práce v knihovně a formou brigád si takto přivydělat. Všechny 

budovy knihovny jsou během semestru otevřené do pozdních 

nočních hodin. Součástí knihoven jsou prostory určené ke studiu, 

včetně kójí pro zajištění soukromí a klidu pro studium. V suterénu 

jsou umístěny kavárny umoţňující studentům se scházet a studovat, 

včetně dostupného internetu. Knihovny tedy ţijí a v kteroukoliv 

denní či noční hodinu jsou plné studentů pracujících s knihami či 

počítači na společných projektech či jen individuálně studujícími. 

 

Muzeum antropologie 

Součástí univerzitního kampusu je Muzeum antropologie, které je  
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otevřeno nejen pro širokou veřejnost, ale současně je i úzce napojeno 

na univerzitní studium oboru Antropologie a studia původního 

obyvatelstva Kanady (First Nation Studies). Muzeum rovněţ 

organizuje vzdělávací programy pro studenty základních a středních 

škol, čímţ vytváří jedinečné vzdělávací i kulturní centrum.    

Muzeum antropologie se zaměřuje na poskytnutí informací o 

původním obyvatelstvu Britské Kolumbie a zachování jejich 

kulturního bohatství. Dále se soustřeďuje na shromáţdění kulturních 

objektů z celého světa a stimulaci kritického myšlení pro pochopení 

mezikulturních otázek.  

 

Botanické zahrady 

V hlavním univerzitním kampusu se nachází hned několik 

botanických zahrad, které jsou specializovány dle jejich funkce či  
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návaznosti na různé kultury (japonská zahrada, zahrada původní 

kanadské flóry, zeleninová zahrada, ...).  

První botanická zahrada byla v areálu univerzity zaloţena v roce 

1916 a představuje nejstarší univerzitní zahradu v Kanadě. 

V současné době celý komplex botanických zahrad náleţí přímo pod 

Zemědělskou fakultu, která úzce spolupracuje s Fakultou zahradní 

architektury a Přírodovědeckou fakultou. Toto funkční spojení 

odborníků různých fakult se plně odráţí nejen na kvalitě zahrad 

samotných a jejich přímého pedagogického vyuţití, ale následně i na 

vzhledu celého univerzitního kampusu, který se stal jednou velkou 

zahradou.  

 

Jak probíhá studium na UBC 

Na univerzitě Briské Kolumbie probíhá studium na všech úrovních 

vzdělávání. Studijní programy se rozdělují na „undergraduate“ 

(bakalářské programy) a „graduate“, kam spadá studium magisterské, 

doktorské (lékař, zubař) a doktorandské (Ph.D.). Je nezbytné 

dokončit bakalářské studium jako první pro moţnost hlásit se na 

medicínské obory. V praxi často studenti před aplikací na 

Stomatologickou fakultu dokončují magisterské, popř. doktorandské 

studium, aby se jim zvýšila pravděpodobnost přijetí na ţádaný obor. 

Oproti českým univerzitám, mají studenti moţnost přihlásit se na 

doktorandský studijní program po dokončení bakalářského studia.  

Studijní rok je rozdělen do dvou semestrů – zimního a letního. Zimní 

semestr je dále rozdělen do dvou výukových období (terms), přičemţ 

první zimní období začíná od poloviny září a končí v polovině 

prosince a druhé zimní období trvá od začátku ledna do konce dubna. 

První letní období začíná v květnu a pokračuje do počátku července, 

zatímco druhé letní období trvá od počátku července do konce srpna.  
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Nutno podotknout, ţe pro poslední prázdninové období je vypsáno 

pouze několik předmětů a většina studentů v tomto období opouští 

univerzitu na prázdniny. Na tyto letní předměty zůstávají jen 

studenti, kterým chybí kredity pro postoupení do v, či ti, kteří si 

chtějí nadběhnout a nasbírat kredity pro další období.  

 

Placené studium na univerzitě  

Na rozdíl od českého vysokoškolského studia je kaţdé následující 

vzdělání po střední škole (High school) v Kanadě zpoplatněno. 

Rodiče studentů zpravidla šetří na studia svých potomků od raného 

věku a vláda provincie Britské Kolumbie takto spořícím rodičům 

kaţdoročně přispívá (v současné době je to 500$ ročně na jeden 

spořící studijní účet).  
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V případě, ţe studenti nedisponují dostatkem ušetřených peněz, mají 

moţnost si vzít půjčku, která je splatná po dokončení studia 

(zpravidla s ročním odkladem pro moţnost si najít vhodnou práci). 

Vzhledem k vynaloţeným nákladům na studium si studenti váţí 

získaného vzdělání a nemají tendence zbytečně přecházet mezi obory 

či si studium prodluţovat. Rovněţ se studenti podle svých moţností 

zapojují do práce nabízené přímo na univerzitě (knihovna, 

restaurace, pomoc v laboratořích) či soukromém sektoru napojeném 

na univerzitu. Tímto způsobem získávají nejen finanční prostředky 

na studium, ale i nové zkušenosti z praxe. V případě magisterského 

nebo doktorandského studia mají moţnost ţádat o stipendia grantové 

agentury (CIHR, NSERC) či soukromé organizace a sponzory 

 

Moţnosti studia pro zahraniční studenty 

UBC nabízí širokou škálu studijních programů pro zahraniční 

studenty od bakalářského, magisterského po doktorandské studium 

(Ph.D.). Doktorský studijní program (lékař, zubař) není v současné 

době pro zahraniční studenty otevřen. Pro studium je kromě 

jazykových znalostí nezbytné povolení ke studiu a pracovní povolení 

(brigády a jiné krátkodobé práce v kampusu i mimo něj). Z tohoto 

důvodu univerzita doporučuje zahraničním studentům začít 

s výběrem studijních oborů a aplikacemi o stipendia či víza dříve (jiţ 

od září) neţ kanadským. Konečný termín pro podání přihlášky je 1. 

února.  
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Kompletní informace o detailech pro zahraniční studenty jsou 

dostupné na internetových stránkách univerzity 

(http://www.students.ubc.ca/international/index.cfm) a současně je 

kaţdoročně vydávána broţura s nezbytnými informacemi a 

doporučeními pro případné zájemce. 

 

International Student Handbook: 

http://www.students.ubc.ca/international/international-

students/international-student-handbook/).  

Studentům jsou k dispozici poradci, které je moţné kdykoliv 

kontaktovat. 

 

 

 

http://www.students.ubc.ca/international/index.cfm
http://www.students.ubc.ca/international/handbook.cfm?page=employment
http://www.students.ubc.ca/international/international-students/international-student-handbook/
http://www.students.ubc.ca/international/international-students/international-student-handbook/
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Na webových stránkách mají studenti moţnost si vypočítat 

předpokládané náklady na studium v závislosti na zvoleném oboru a 

typu ubytování. 
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Postdoktorandské studium 

Po dokončení PhD studia se na univerzitách nabízí moţnost 

pokračovat ve vzdělávání formou postdoktorandského studia. Tato 

forma studia je zaměřena zejména na práci v laboratoři, studium 

nových metod se zaměřením na nabízené téma projektu. Volná místa 

na tyto pozice jsou inzerována na internetu (univerzitní stránky, 

stránky vědeckých společností či časopisů), popř. se doporučuje 

přímo kontaktovat budoucího školitele na konferencích či emailem, 

který bývá zpravidla uveden na vědeckých publikacích.  

V rámci svého postdoktorandského pobytu jsem měla moţnost 

navštívit Stomatologickou fakultu, kde se laboratoř J. M. Richman 

zaměřuje na vývoj zubů a obličeje v průběhu prenatálního období.  

Studium vývoje zubů je aktuální, jelikoţ u člověka často dochází 

k poruchám tvorby druhé generace zubů. Díky četným studiím na 

myších jsou signální dráhy podílející se na vývoji první generace 

zubů dobře známy. Bohuţel myš jako hlavní biologický modelový 

druh, má pouze jednu generaci zubů. Z tohoto důvodu jsme vývoj 

náhradní dentice sledovali u hadů, kteří mají schopnost vyměnit zuby 

několikrát za ţivot. Vývoj zubů je výsledkem indukčních pochodů 

mezi povrchovou vrstvou ektodermu a podkladovou mezenchymální 

sloţkou. Zmnoţením povrchových buněk se vytváří zubní ploténky 

rostoucí do hloubky a mění se v zubní lištu. U hadů jsme nalezli 

rozdíly ve velikosti a struktuře zubní lišty, která v budoucnu dává 

vzniknout jednotlivým zubním základům. Lišta hadů se vyskytuje 

jako kontinuální struktura podél čelistí. Současně její růst nastává po 

celou dobu embryonálního vývoje ve srovnání s myší, u níţ se růst 

do hloubky záhy zastavuje a epitelové buňky se mění v jednotlivé 

zubní základy.  
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Rovněţ exprese sledovaných genů byla prodlouţena (Shh), popř. se 

nachází v ektopických oblastech pro myš. 

Druhé téma, kterému jsem se během svého pobytu věnovala, se 

soustředilo na vývoj obličeje. V průběhu posledních dvou týdnů 

embryonálního vývoje u člověka dochází k rozvoji oblasti obličeje, 

růstu jednotlivých embryonálních výčnělků, které jsou zakončeny 

srůstem patra. Pokud dojde k selhání některého kroku embryonálního 

vývoje, dochází k tvorbě váţných defektů, z nichţ nejčastější jsou 

rozštěpy patra. Jelikoţ rozštěpy vznikají kombinací genetických a 

zevních faktorů, zvolili jsme pro zkoumání vývoje obličeje kuřecí 

embrya, která jsou rovněţ snadno dostupná prostřednictvím okénka 

ve skořápce. Tato skutečnost nám umoţnila studium funkce 

jednotlivých genů při vývoji čelistí. Naše experimenty odhalily 

některé nové kandidátní geny podílející se na vývoji jednotlivých 

obličejových výčnělků. 

 

Studium v zahraničí lze doporučit, jelikoţ umoţní nejen získání 

nových teoretických či praktických dovedností, ale rovněţ dává 

moţnost další spolupráce na vědeckých projektech.  
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STUDIJNÍ POBYT NA MAYO CLINIC, ROCHESTER, MN, 

USA (Lenka Dubská) 

 

Historie akademického medicínského centra, Mayo Clinic, se píše od 

roku 1846. V tomto roce se Angličan William Worrall Mayo 

rozhodl, ţe zkusí své štěstí za oceánem. Po vylodění v New Yorku 

následovala cesta na americký Středozápad, do městečka, tehdy spíše 

vesnice, Rochester na jihu státu Minnesota. 

William W. Mayo se jiţ zabýval studiem medicíny a ve své praxi 

pouţíval celou řadu na tehdejší dobu zcela novátorských postupů. 

Hlavní částí lékařské praxe tehdy byla chirurgie a bylo zvykem 

materiál vyoperovaný nebo snesený z těla pacienta jiţ dále 

nezkoumat. William W. Mayo postupoval ovšem zcela jiným 

způsobem; vedl si o pacientech podrobnou evidenci o onemocněních 

a provedených zákrocích, ale hlavně začal odebraný materiál 

vyšetřovat pod mikroskopem. 

William W. Mayo měl dva syny, které odmalička vedl k zájmu o 

medicínu a 

přírodní vědy. 

V té době jiţ 

jeho lékařská 

praxe poţívala 

všeobecného 

respektu a 

prosperity, a tak 

otevřít oběma 

synům cestu 

k lékařskému 

vzdělání, byť  
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znamenající pro rodinu nemalé výdaje, nebylo pro něj zásadní 

překáţkou.  

V průběhu studií mu oba synové, William a Charles, také pomáhali 

v péči o pacienty. Odtud pramení i pozdější název instituce 

vzniknuvší následně. Zprvu lidé jejich praxi říkali Mayo´s Clinic – 

volně přeloţeno jako „Mayova ambulance“; výraz „clinic“ odpovídá 

v češtině spíše výrazu ambulance nebo poliklinika. Tento název byl 

posléze zjednodušen na termín „Mayo Clinic“, jenţ zůstal a známe 

jej dodnes. 

Přeměna ambulantní praxe Williama W. Mayo na nemocnici se 

datuje do roku 1883. Koncem srpna toho roku postihla Rochester 

velká přírodní katastrofa v podobě tornáda, které zničilo velkou část 

městečka. Situace vyţadovala velké mnoţství akutních lůţek 

k ošetření zraněných, které nebyly v Rochesteru k dispozici. Sestry 

z kongregace řádu svatého 

Františka se tehdy obrátily na 

Dr. Williama W. Mayo 

se ţádostí o pomoc při 

vybudování nemocnice. Do 

tohoto projektu vloţil řád 

finanční prostředky a William 

W. Mayo a jeho synové své 

medicínské know-how. 

V průběhu následujících 5 let 

tak vznikl dnešní Saint Mary´s 

Hospital, který je největší 

lůţkovou základnou dnešní 

Mayo Clinic.  
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Mayo Clinic se v 80. letech minulého století rozšířila o centra na 

Floridě a v Arizoně a o síť klinických laboratoří Mayo Medical 

Laboratories. Mayo Clinic je v současnosti přední světovou institucí 

soustřeďující péči a pacienty, aplikovaný a základní výzkum 

v biomedicíně a pre- a postgraduální výuku lékařů a dalších 

specialistů. Jenom Mayo Clinic, Rochester čítá kolem 30 tis. 

Zaměstnanců, z toho asi 1800 lékařů a vědců. Ústředním konceptem, 

kterým se instituce důsledně řídí, je zásada bratří Mayů, ţe „the best 

interest of a patient is the only interest to be considered“. Je 

obdivuhodným zjištěním, ţe i při obrovské rozsahu činností, na něţ 

se Mayo Clinic soustřeďuje, je schopna tuto v zásadě triviální větu 

naplnit praktickým obsahem. 

 

V roce 2007 (květen – červenec) jsem se zúčastnila tříměsíčního 

pobytu na Mayo Clinic, Rochester, MN, konkrétně programu 

„Visiting Clinician“. V rámci toho programu jsem řešila projekt 

v Department of Laboratory Medicine and Pathology, laboratoři 

klinické biochemie a imunologie. Téma projektu vycházelo z potřeby 

zavedení nových metod do portfolia testů nabízených touto 

laboratoří. Můj projekt se týkal stanovení exprese CD64 na 

neutrofilech, kdy mnoţství tohoto znaku na neutrofilních 

granulocytech slouţí jako ukazatel probíhající zánětlivé reakce. 

Mimo řešení tohoto projektu jsem se seznámila s chodem provozu 

některých dalších klinických laboratořích Mayo Clinic. Velkým 

přínosem pro mne bylo odečítání výsledků a jejich interpretace 

společně s konzultanty, a to především v laboratoři zabývající se 

elektroforézou proteinů, kterou zavedl na Mayo prof. Robert Kyle, 

průkopník v diagnostice monoklonálních gamapatií; a také 

v laboratoři speciálních koagulačních vyšetření a v hemato- 
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patologické laboratoři. Obecně jsou klinické laboratoře na Mayo 

Clinic uspořádány tak, ţe většina vzorků projde tzv. Clinical Core 

Laboratories, které zajišťují nejen odběr krve pacientům Mayo 

Clinic, ale také především vysokoobjemové provádění základních 

laboratorních testů napříč laboratorními odbornostmi. Centrální 

klinickou labotatořií tak projde 3 tis. vzorků denně a celkově se 

provede přes 4 miliony testů ročně, coţ představuje 40 % objemu 

testů provedených Department of Laboratory Medicine and 

Pathology. Další velkou laboratorní sloţkou Mayo Clinic jsou Mayo 

Mediacal Laboratories sídlící několik kilometrů od hlavního 

kampusu, který leţí v centru Rochestru. Mayo Medical Laboratories 

jsou součástí Division of Mayo Reference Services a poskytují 

sluţby pro více neţ 3 tis. laboratoří v USA a Kanadě systémem 

provádění triviálních a akutních testů v asociované bazálně vybavené 

laboratoři kdekoli v USA a Kanadě a specializovanějších analýz ze 

vzorků letecky dodaných do Mayo Medical Laboratories 

v Rochesteru. 

 

Studijní pobyt na Mayo Clinic byl pro mne velmi důleţitý, a to jak 

z hlediska získaných odborných znalostí, tak díky náhledu na 

propracovanou organizaci ve špičkových laboratořích.  
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ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČNÍCH POBYTŮ v rámci 

programu ERASMUS 

 

FREIE UNIVERSITÄT BERLIN, Německo 

Martin Polák (martin.polak.vet@gmail.com) 

 

Freie Universität (FU) byla zaloţena v roce 1948. Profesoři a 

studenti, kteří se rozhodli zaloţit tuto univerzitu na území bývalého 

Západního Německa, byli ve východní části perzekuováni za to, ţe 

kritizovali politický reţim ve Východním Německu. Proto byla, s 

podporou berlínských politiků a za účasti USA, zaloţena Freie 

Universität. 

Berlín byl po válce rozdělen na čtyři sektory – sovětský, britský, 

americký a francouzský. Freie Universität leţela v americké části 

Berlína a byla tím pádem i štědře dotována financemi z USA. 

Umoţňovala studium všem studentům, nejenom studentům z 

americké části. I studenti, kteří ţili ve východní části Berlína, mohli 

navštěvovat FU. To vše se ale změnilo v roce 1961, kdy byla 

postavena Berlínská zeď. Studentům z Východního Berlína, ale i z 

celého Východního Německa, bylo znemoţněno studium na FU. 

Po pádu Berlínské zdi v roce 1989 bylo opět umoţněno studentům z 

celého Německa studovat na FU. Byla také zahájena spolupráce s 

dříve znepřátelenou a konkurenční Humboldtovou univerzitou, která 

leţela ve východní části. Oproti Humboldtově univerzitě se FU uţ od 

začátku více soustředila na podporu zahraničních vztahů. V 

současnosti umoţňuje FU studium aţ 40 000 studentům z celého 

světa. 
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Na FU je moţno studovat v mnoha různých oborech – od filozofie, 

práva, historie, biologie, farmacie, medicíny aţ po veterinární 

medicínu. Fakulta veterinární medicíny se stala součástí FU v roce 

1992. Bohuţel tomu není tak, jako u nás, kde je celá fakulta na 

jednom místě. Fakulta veterinární medicíny je rozdělena a má tři 

sídla – Campus Dahlem, kde je vyučována anatomie, histologie, 

farmakologie; Campus Mitte – zde jsou ústavy mikrobiologie a 

imunologie; Campus Düppel, kde jsou všechny kliniky (malá zvířata, 

koně, přeţvýkavci, drůbeţ, porodnictví) a dále ústavy patologie, 

biochemie, hygieny potravin, děkanát, knihovna a konečně i menza. 

Délka studia na veterinární fakultě FU Berlin je pět a půl roku. Celé 

studium je rozděleno do dvou částí – na preklinickou, která trvá dva 

roky a má téměř shodný sylabus, jako je tomu u nás; a na klinickou – 

trvá tři a půl roku.  Celý pátý ročník je vyhrazen praxím. Během 

tohoto roku musí studenti absolvovat celkově  dvacetitýdenní stáţ u 

veterináře (nezáleţí, jestli dělá malá nebo velká zvířata), dvoutýdenní 

stáţ v chovu dobytka, dvoutýdenní stáţ v ústavu na kontrolu hygieny 

potravin, třítýdenní stáţ na jatkách a dva týdny na veterinární správě. 

Kromě toho jsou povinni se zúčastnit i tzv. klinických rotací na 

univerzitě. Tyto klinické rotace trvají 10 týdnů a obnášejí vţdy 

dvoutýdenní pobyt na dané klinice (Klinika malých zvířat, Klinika 

koní, Klinika přeţvýkavců, Klinika porodnictví a patologie). V tomto 

pátém, ryze praktickém roce, skládají studenti pouze jedinou 

zkoušku, a to z patologie. V šestém roce, který trvá pouze 1 semestr, 

skládají pak studenti státnice.  

Po absolvování pěti a půlletého studia získávají titul – „Tierarzt, 

Tierärztin“ – zvěrolékař, zvěrolékařka. K tomu, aby získali titul Dr., 

musí ještě minimálně tři roky studovat a napsat svou „Doktorarbeit“ 

– doktorskou práci, kterou musí samozřejmě i obhájit.  
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Můj studijní pobyt v rámci programu Erasmus trval devět měsíců - 

od 1.10.2008 do 30.6.2009. Celý tento pobyt hodnotím velmi 

pozitivně. Začátky určitě nebyly nijak jednoduché, ale kdyţ se na to 

teď podívám zpětně, tak mi to uţ připadá úsměvné a rád na to 

vzpomínám. Třičtvrtěrok, který jsem mohl strávit v Berlíně, mne 

určitě velmi obohatil. Byl jsem nucený si všechno v cizí zemi 

vyřizovat sám, a to má němčina ze začátku opravdu nebyla na valné 

úrovni. Určitě jsem získal i odborné zkušenosti, které jsem mohl uţ 

během tohoto pátého ročníku uplatnit. V neposlední řadě jsem získal 

spoustu kamarádů, jak z Německa, tak z celého světa a měl moţnost 

poznat Berlín, Německo i německou kulturu. 

První tři měsíce svého „Erasmu“ jsem se zúčastňoval přednášek a 

demonstrací 4. ročníku a navštěvoval kurzy němčiny, které FU 

poskytovala nám - Erasmus studentům - zdarma. Přednášky 

probíhaly obdobnou formou jako u nás. 

Následující tři měsíce jsem absolvoval praxi na klinice chorob koní. 

Na tyto tři měsíce svého pobytu vzpomínám nejraději. I jako 

zahraniční student jsem si toho mohl opravdu hodně vyzkoušet – 

veškeré aplikace, zavádění nosojícnové sondy, rektální vyšetření, 

provádění svodné, intraartikulární anestezie, ultrazvukové vyšetření, 

endoskopie, asistence při operacích atd. Kromě toho tam byli 

opravdu velmi příjemní doktoři, kteří se mnou měli spoustu 

trpělivosti, za coţ jim patří velký dík. Velmi rád také vzpomínám na 

víkendové společné snídaně. 

Poslední část svého pobytu – duben aţ červen, jsem měl moţnost 

strávit na Klinice malých zvířat. Stáţ nás praktikantů byla rozdělena 

vţdy po týdnech. První týden jsem byl na operacích, druhý týden na 

poliklinice na příjmu, třetí týden na hospitalizaci a čtvrtý týden jsem 

měl tzv. Zwischendienst, kdy jsem byl na klinice od 16 h do 24 h.  
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Tímto způsobem se to opakovalo pořád dokola. Nejvíce se mi líbily 

týdny, kdy jsem mohl být na operacích. Mít moţnost asistovat při 

třech, čtyřech operacích denně, to se mi uţ v ţivotě třeba nikdy 

nepoštěstí. 

Zpočátku nekonečných devět měsíců nakonec uteklo strašně rychle a 

koncem června jsem se uţ se smutkem musel s FU a celým Berlínem 

rozloučit. Moc děkuji všem, kteří mi vůbec umoţnili někam 

vycestovat; těm, kteří mne během celého roku podporovali a taky 

všem doktorům a zaměstnancům FU Berlin, se kterýma jsem mohl 

strávit loňský školní rok.  
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LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT MÜNCHEN, 

Německo 

Marta Koudelková (koudelkova.marta@seznam.cz) 

 

 Ludwig-Maximilians Universität München (LMU) je se svou více 

neţ 500letou historií jednou z nejprestiţnějších univerzit nejen 

v Evropě, ale i ve světě. Univerzita, jeţ svou pozornost zaměřuje i 

na oblast výzkumu, má za cíl stále posilovat svou výbornou 

mezinárodní pozici. Z pohledu sociálně-psychologického je třeba si 

povšimnout snahy vyrovnávat poměr počtu muţů a ţen, kteří na této 

univerzitě studují. Univerzita je tvořena 18 fakultami. Vědeckou 

činnost a výuku obstarává téměř 700 akademiků a 3 300 vědeckých 

spolupracovníků. Nabízí široké spektrum vzdělávání, např. 

sociálního, právního, lékařského, kulturního nebo přírodovědeckého 

směru. Stále sleduje trend a nový vývoj technologií a zabývá se 

otázkami budoucnosti. Podle Academic Ranking of World 

Universities je LMU nejlepší německou univerzitou: náleţí jí 

obdivuhodné 51. místo v celosvětovém měřítku. (Pro porovnání: 

praţská Univerzita Karlova se v tomto hodnocení dělí o 201. aţ 300. 

místo.) LMU patří mezi spoluzakladatele League of European 

Research Universities, Venice International University. Roku 1950 

navázala spolupráci se známou organizací DAAD (Deutscher 

Akademischer Austausch Dienst). Kromě Evropy udrţuje rovněţ 

kontakty s Asií a Severní i Jiţní Amerikou, kde otevřela své 

informační kanceláře. V programu Erasmus přijímá ročně zhruba 600 

studentů. Moţnosti studia jsou nepřeberné. 
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Univerzita nabízí okolo 150 studijních programů, které lze rovněţ 

libovolně kombinovat. Této nabídky v současnosti vyuţilo přes 44 

000 studentů jakoţto startovacího můstku pro svou budoucí profesní 

kariéru. Nelze opomenout, ţe v historii připravila na své budoucí 

úspěchy 13 nositelů Nobelovy ceny, mimo jiné např. Konrada 

Lorenze nebo Wilhelma Conrada Röntgena.  

Mně bylo umoţněno studovat 10 měsíců na Fakultě veterinárního 

lékařství. Tato fakulta byla zaloţena jiţ roku 1790 kurfiřtem Karlem 

Theodorem na okraji dnešní Anglické zahrady, původně s myšlenkou 

podpory boje proti nákazám hovězího dobytka. Je tedy vidět, ţe 

původní budovy univerzity jsou skutečně letité, avšak uvnitř skrývají 

nejmodernější vybavení a profesionální techniku. Proto mě 

nepřekvapil ohromný zájem klientů, kteří navštěvují univerzitní 

kliniky, ať uţ se svými mazlíčky, psy, kočkami, drobnými savci, 

nebo s koňmi. Další budovy fakulty se nacházejí aţ za Mnichovem, 

v městečku Oberschleissheim, v němţ jsem také byla ubytována na 

koleji. Nalézají se zde kliniky pro přeţvýkavce, prasata, ptáky včetně 

exotických druhů a papoušků, ale také institut pro hygienu a 

technologii zpracování potravin ţivočišného původu. 

Studium je koncipováno do dvou hlavních částí – do části pro 

teoretickou přípravu, která trvá 4 a půl roku, a do části praktické. Pro 

úspěšné absolvování je třeba splnit 5 a půl roku studia. Jako 

studentka Erasmu jsem přijela po ukončení 4. ročníku na své alma 

mater a v Německu jsem nastoupila do 9. semestru. Tato část studia 

byla jiţ více zaměřena na rozvinutí praktických dovedností, studenti 

jsou rozděleni do menších skupinek a musí absolvovat 6 bloků tzv. 

klinických rotací.  
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Z nich se mi nejvíce líbila 3týdenní rotace z chirurgie a anestezie 

malých zvířat, dále pak 7týdenní rotace vnitřní nemoci malých zvířat 

a stejně tak rotace na klinice přeţvýkavců. Hodnotné jsou i ostatní 

bloky. Vyučující uplatňují přátelský přístup ke studentům a ochotně 

vysvětlují jejich dotazy. Studenty nechají téţ asistovat u operací a 

samostatně provádět některé zákroky. Ve výuce jsme se věnovali i 

základům managementu v praxi malých zvířat. Měli jsme sami 

příleţitost osvojit si vstřícné jednání s klienty. Součástí fakulty jsou 

studovny i plně vybavená knihovna s německou a světovou odbornou 

literaturou veterinární tématiky. Studenti mají neomezený přístup 

k internetu nebo mohou například vyuţít studentské místnosti 

s kuchyní a místem pro odpočinek, kterou na univerzitě v Brně 

postrádám. 

Studentský ţivot v bavorské metropoli nabízí neomezené moţnosti. 

Mnichov nejenţe se pyšní mnoţstvím historických památek, ale 

poskytuje pestrou škálu kulturního vyţití. Město je obklopeno 

přírodou a jezery s průzračně čistou vodou. Pro milovníky turistiky a 

zimních sportů jsou jistě lákavé pouhých 90 km vzdálené Alpy. 

Studenti ze vzdálenějších zemí a mimoevropští studenti si díky 

výhodné poloze Mnichova cenili moţnosti navštívit či více 

procestovat Švýcarsko, Solnohradsko, často plánovali výlety nejen 

do Vídně nebo na zámek Neuschwannstein, ale také třeba do Prahy, 

Milána nebo Berlína. Studentská organizace MESA kaţdoročně 

připravuje kromě turistických zájezdů také lyţařské víkendy a ve 

městě jiţ tradiční čtvrteční Stammtische neboli večery 

s ochutnávkou mezinárodní kuchyně, bowling, party v Olydisko a 

mnoho dalších kulturních a sportovních aktivit.  
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V souvislosti se sportem bych ráda zmínila Centrální vysokoškolský 

sportovní spolek, do kterého se mohou zapojit studenti ze všech 

mnichovských univerzit a za symbolický poplatek 10 euro vyuţívat 

sportovní haly a tělocvičny. Na začátku semestru se lze přihlásit do 

kurzů, od fotbalu přes jógu aţ po pilates nebo třeba  thai-chi.  Většina 

těchto sportovišť se nachází v Olympiazentru, coţ je po čtvrti 

Studentenstadt druhá největší studentská aglomerace s kolejemi, 

poblíţ olympijského stadionu. Ten se do dějin zapsal smutnou 

událostí z roku 1972, kdy byl spáchán atentát na izraelské sportovce, 

z nichţ 11 přišlo o ţivot. Nad stadionem se statně tyčí Olympiaturm 

– televizní věţ s vyhlídkou, z níţ po vystoupání eskalátorem aţ do 

výšky 290 metrů můţete obdivovat panoráma města a za jasného 

počasí i zasněţené vrcholky Alp.  

Mnichov je pulzující město, plné ţivota, zároveň jakoby se však 

s jakousi elegantní lehkostí vyhýbalo stresu, tolik typického pro 

metropole podobných rozloh. Jen si tak o polední pauze skočit na 

kávičku do jedné z mnoha kaváren nebo si sednout se svačinou na 

svěţí čerstvě posekaný trávník do Anglické zahrady. A pak se vracet 

na starém kole zpět do práce a přitom vůbec nevadí, zda jste 

studentem nebo manaţerem v jedné z mnoha prestiţních německých 

firem. Je to ale zároveň nejdraţší lokalita z celého Německa, bohaté 

město, které si za svůj domov vybralo mnoho osobností. Proto je 

třeba počítat s tím, ţe pokud si budete chtít místní ţivot více uţít, 

účastnit se výletů nebo si sednout pod kaštany na tuplák piva do 

jedné z mnoha Biergarten či se jít veselit na světoznámý festival 

Oktoberfest, budete muset prolistovat nabídkou mnoha zdejších  
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brigád nebo si svůj pobyt dofinancovávat z jiných zdrojů, protoţe 

stipendium všechny náklady rozhodně nepokryje.    

Měla-li bych učinit závěr, 10měsíční studium na Tierärztliche 

Fakultät LMU mi poskytlo skvělou příleţitost lépe si propojit 

teoretické poznatky s praxí a umoţnilo mi setkat se s moderním 

západoevropským pohledem na veterinární lékařství. V osobním 

ţivotě jsem se naučila určité větší samostatnosti, zdokonalila jsem se 

v německém i anglickém jazyce, poznala jiné kultury a navázala 

nová přátelství. Rozhodně tedy nelituji, jsem velice ráda, ţe mi škola 

umoţnila se programu Erasmus zúčastnit. Kdyţ tak nyní přemítám o 

tom, kam povedou mé budoucí kroky po sloţení státních rigorózních 

zkoušek, jednou z variant je internship na LMU. Výuka na této 

instituci je opravdu kvalitní a má co nabídnout a Mnichov, toto 

1,3milionové město, ve kterém jsem tenkrát po příjezdu zmatená a 

osamocená nechápavě luštila mapy a neznámé stanice S-bahnů, mi 

nakonec právem přirostl k srdci.         

www.uni-muenchen.de 
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ÉCOLE NATIONALE VÉTÉRINARE DE NANTES, Francie 

Zuzana Rezková (zuzankar@centrum.cz) 

 

V rámci programu studentských mobilit Erasmus jsem strávila letní 

semestr akademického roku 2008/2009 na École Nationale 

Vétérinaire de Nantes ve Francii. 

Na naší Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno jsem se ve 

třetím ročníku studia na Fakultě veterinárního lékařství přihlásila do 

konkurzu na výměnné studijní pobyty. Na základě přihlášky a 

následného pohovoru jsem byla vybrána na semestrální studijní 

pobyt do Nantes. Přestoţe času bylo v té době ještě dost, se školou 

jsem brzy začala sama komunikovat prostřednictvím e-mailů a 

zjistila jsem si potřebné informace, dokumenty a podrobnosti. 

Zároveň byla prostřednictvím oddělení pro vědu, výzkum a 

zahraniční vztahy VFU na školu zaslána moje přihláška a tak jsem 

měla jistotu, ţe komunikace zdárně probíhá a v Nantes se mnou 

počítají. Před odjezdem jsem tak měla zajištěny všechny nutné 

dokumenty, tedy především Studijní smlouvu a Finanční smlouvu a 

do Francie jsem mohla odjet bez zbytečných restů. Komunikace na 

místě pak byla o něco sloţitější. V Nantes jako koordinátor programu 

Erasmu pracuje nepříliš výkonná dáma, která budí dojem veliké 

nevole vůči všem potřebám svých svěřenců a nad ní bohuţel drţí 

ochrannou ruku profesor, se kterým nebylo radno přijít do styku a z 

kaţdé drobné nejasnosti dokázal vykouzlit pro daného studenta 

obrovskou komplikaci. Musím říci, ţe s tak arogantním a neurvalým 

jednáním jsem se na vysoké škole v ČR nikdy nesetkala a velice 

nemile mě překvapilo. 

Ubytování jsem měla rezervované na studentské koleji, kde jsem 

naštěstí skutečně získala pokoj jiţ při svém příjezdu.  



Od fyziologie k medicíně: mezinárodní možnosti 

58 

 

 

Spousta studentů to tak ale neměla, a přestoţe jim bylo předem 

oznámeno, ţe se s nimi počítá. Někteří studenti neměli po příjezdu 

třeba i několik měsíců kde bydlet a narychlo sháněli podnájem. 

Francouzská povaha je v jistém smyslu sice pedantská, ale v jiném 

zase velice nedůsledná a lehkomyslná. Já jsem ale měla štěstí. 

Pokoje na koleji jsou vţdy pro jednu osobu, malá místnost s postelí, 

skříní, psacím stolem a umyvadlem. Sprchy, toalety a kuchyňka jsou 

společné. Zařízení je starší, ale funkční a dá se říci, ţe aţ na naprosto 

zoufale nespolehlivý internet, mi vůbec nic nechybělo. Měsíční 

ubytování stálo 137 euro, ale ve Francii má kaţdý student moţnost 

poţádat o státní příspěvek, takţe nakonec jsem platila krásných 98 

euro měsíčně. Stipendium jsem dostala ve výši 433 euro/měsíc, 

dostala jsem ho ale v Kč a velmi jsem tratila na intenzivně padajícím 

kurzu koruny. Je to částka, se kterou by se asi dalo vyjít, ale bez 

všech výdajů za kulturu, suvenýry, výlety apod. Je tedy poměrně 

nutná i vlastní finanční pomoc. 

École Nationale Vétérinaire de Nantes je jedna ze čtyř francouzských 

veterinárních škol. Francouzský vysokoškolský systém je poněkud 

sloţitější neţ náš, bohatší především o větší mnoţství více či méně 

soukromých škol a musím přiznat, ţe jsem do něj nikdy úplně 

nepronikla. Nicméně slovo „école“ (= škola) v názvu napovídá, ţe se 

nejedná o univerzitu, ale o do jisté míry soukromý subjekt, 

výběrovou školu, která poskytuje zcela plnohodnotné vysokoškolské 

vzdělání a na rozdíl od univerzity se na ní skládají přijímací zkoušky. 

„École“ jsou ve Francii všechny čtyři veterinární školy. ENVN (jak 

je oficiálně název školy zkracován) je nevelká škola vzdělávající 

pouze budoucí veterinární lékaře. Tedy abych byla přesná, tak tomu 

bylo v době mého pobytu.  
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Od 1. 1. 2010 se totiţ spojila se zemědělskou školou, vznikla 

instituce Oniris a na současných webových stránkách je jiţ v nabídce 

i několik neveterinárních oborů. Nevím ale, jestli je fúze jen 

administrativní záleţitostí, nebo se i některé části školy fyzicky 

přestěhovaly, nejsem si jistá, jestli by se do areálu bývalé ENVN 

dokázalo vejít větší mnoţství studentů. Komplex budov je situován 

na překrásné přírodní periferii města Nantes, přímo na břehu řeky 

Erdre, coţ studentům umoţňuje posezení v parku u vody během 

obědové pauzy, moţnost pořádání pikniků přímo ve škole a jiné 

příjemné okamţiky. Rozloţení školních budov je principiálně 

podobné jako na VFU, různé ústavy sídlí v samostatných odděleních, 

příp. je v jednom oddělení více ústavů navzájem tematicky 

příbuzných apod.. Teoretická část výuky (všechny přednášky a 

většina cvičení) probíhá převáţně ve dvou budovách, další část 

areálu pak patří praktické výuce, tedy stájím pro koně a skot, 

zemědělským budovám, patologii, laboratořím a v neposlední 

řaděklinikám - malých zvířat, koní a přeţvýkavců. 

Nesmím opomenout vstupní recepci pro klienty a také pro mne 

velice překvapivé a nezvyklé parkoviště vyhrazené pro studenty 

(ekonomická rozdílnost obou zemí je v některých případech velmi 

viditelná). 

Studijní systém je trochu rozdílný neţ v České Republice. Studenti 

po absolvování tzv. vyšší střední školy (navazuje na niţší střední 

školu, která je v podstatě analogem českého druhého stupně ZŠ), 

která trvá 3 roky (ukončují ji v 18 letech maturitní zkouškou) tráví 

budoucí studenti 2 roky tzv. přípravou ještě na svých středních 

školách. Tyto dva roky jsou teoretický základ pro přírodovědné 

studium, studuje se chemie, biologie aj., které uţ pak na vysoké škole 

nejsou.  
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Nepodařilo se mi ale zjistit, na které vysoké školy je tahle příprava 

nutná, vím jen, ţe na všechny ne. Po dvou letech tedy studenti sloţí 

přijímací zkoušky a čeká je 5 let studia na ENVN. Tři roky teoretické 

výuky, které obsáhnou velmi podobné předměty jako studium na 

VFU a 2 roky praktické výuky na klinikách. Během těch prvních tří 

let se studenti opravdu téměř nepodívají ven z přednáškových 

místností a teoretických a laboratorních cvičeben. Vynahrazují si to 

ve čtvrtém roce, kdy mají všichni celoroční rotaci na klinikách 

malých a velkých zvířat a pak v roce pátém, ve kterém uţ si vybírají, 

jestli se chtějí zaměřit na malá zvířata, nebo na velká, a zůstávají jiţ 

jen na té dané klinice. Školu pak zakončují povinnou diplomovou 

prací, ve čtvrtém a pátém roce jiţ dělají jen asi jednu poměrně 

snadnou závěrečnou zkoušku, která se ale s našimi „státnicemi“ 

srovnávat nedá. 

Právě tento systém je určitě to, co české studenty na zahraničních 

školách láká. Absolvovat takové mnoţství praxe je něco, co nám 

ţalostně chybí a v čem vidíme jejich obrovskou výhodu. 

Zahraniční student se zcela plnohodnotně zapojí do skupiny místních 

studentů, studium probíhá ve francouzštině, anglický program škola 

nemá. Já jsem jako studentka 4. ročníku byla na samostatnou praxi 

ještě příliš mladá. Absolvovala jsem soubor předmětů z jejich 2. a 3. 

ročníku tak, aby co nejvíce odpovídaly předmětům vyučovaným 

v letním semestru 4. ročníku na VFU. Na praktické stáţi jsem pak 

strávila 5 týdnů zkouškového období oficiálně vyjednanou praxí 

v podobě rotace na školní klinice malých zvířat. Klinika je opravdu 

profesionální pracoviště s oddělenými specializacemi, kde ale 

veškerou péči o zvířata zajišťují studenti a pod permanentním 

odborným dohledem si vyzkouší v podstatě vše, co budou v budoucí 

praxi potřebovat.  
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Není asi divu, ţe právě těchto pár týdnů pro mě bylo 

nejzajímavějších a nejpřínosnějších z celého pobytu. Zpětně trochu 

lituji, ţe jsem v tomto ohledu byla nedostatečně informována a 

kdybych se mohla znovu rozhodnout, jela bych o rok nebo dva 

později jen na praktickou stáţ. 

Co se týče volného času, Nantes je nádherné zelené město leţící na 

dvou řekách, průmyslové Loire a překrásné národně chráněné Erdre, 

která poskytuje kilometry procházek a běţeckých tratí po obou 

březích, stejně jako míst k posezení a odpočinku. Centrum města je 

velmi malebné, dominuje mu velká gotická katedrála a středověký 

bretaňský hrad. Město má cca 400 tis. obyvatel, ale je postaveno 

téměř výhradně z nízkých domů, obytných uliček a dělá dojem velmi 

klidného místa. Zároveň je tu ale kompletní nabídka kulturních a 

sportovních akcí, kde si kaţdý vybere. Je to město studentské, 

s velkou univerzitou a mnoţstvím „écoles“, takţe o studentské srazy, 

divadla, výlety, koncerty, barbecue atd. nebyla nouze. Na jaře jsem si 

koupila kolo a tak jsem si dosyta uţila krásné téměř přímořské jaro i 

s bretaňskou nevyzpytatelností počasí a velmi pohodlně jsem se 

dopravovala i do 8 km vzdálené školy, kam uţ nejezdí úplně ta 

nejvytíţenější městská doprava. 

Byl to rozhodně velmi přínosný semestr ať uţ po osobní stránce, 

nebo té profesní, i kdyţ jak jsem zmínila, praktická část by mi 

rozhodně dala víc. V určitém smyslu jsem získala i jiný náhled na 

naši univerzitu, horší v tom, jak je moţné vykonávat jinde praxi i za 

dob studií a lepší o zkušenost, se kterou jsem se při ţádostech o 

uznání studia v zahraničí setkala snad jen s jednou odmítavou reakcí. 

Za to jsem našim vyučujícím velmi vděčná, ţe mi umoţnili 

pokračovat do pátého ročníku a těšit se na praxi, kterou určitě jednou 

taky všichni doţeneme. 
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Kaţdý Erasmus pobyt má spoustu stinných stránek, komplikací při 

vyřizování všech nenadále vzniklých situací, stesku po domově a 

nutnosti být najednou úplně samostatný. Ale v tom vidím právě 

pozitivum tohoto programu a nelze neţ kaţdému doporučit ať se 

pokusí splnit si svůj sen o poznání „něčeho jiného“. 

 

Odkazy:  

Oddělení pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno: 

www.vfu.cz/univ_prac/vedaavyzkum 

École Nationale Vétérinaire de Nantes:  

www.vet-nantes.fr 

www.oniris-nantes.fr 
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UNIVERZITA VETERINÁRNÍ MEDICÍNY VE VÍDNI 

(Jaroslav Doubek) 

 

Historie 

Bezprostředním podnětem pro vznik vídeňské zvěrolékařské školy 

byl dopis císařovny Marie Terezie (*1717-†1780) adresovaný 

dvornímu radovi hraběti Rudolphu Chotkovi dne 24.3.1765:  

An Grafen Rudolph Chotek: 

 

„Ich habe beschlossen, hier eine Lehrschule zur Heilung 

der Viehkrankheiten errichten zu lassen und dem van Swieten 

aufgetragen, dass er Mir den Vorschlag wegen Salarierung des zu 

diesen Lehramte anzustellenden Professoris und dazu nöthigen 

Gehilfen, wie auch aller übrigen Erfordernisse einreichen soll. Er 

hat daher auch seinerseits um dieses gemeinnützige Werk 

baldmöglichst zustande zu bringen, beizuwirken, und diesfalls 

dem van Swieten in allen an Hand zu gehen, gleichwie dann, wenn 

alles seine Richtigkeit erlangt haben wird, ein Patent zu 

publizieren ist, in welchem die Strafen gegen diejenigen, welche 

sich gegen die sich diesem Lehramt widmenden Lehrer vergehen 

sollten, auszumessen sein  werden.“ 

 

dem 24, Martii 1765                                                     Maria Theresia
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Vídeňská škola vznikla jako třetí zvěrolékařské učiliště moderního 

typu na světě: první byla škola v Lyonu, zaloţená v roce 1762, a jako 

druhá vznikla v roce 1765 škola v Alfortu (u Paříţe). Vídeňská škola 

měla název K. k. Pferde – Curen und Operationsschule (C. k. škola 

léčby a chirurgie koní). Vedením byl pověřen absolvent 

zvěrolékařské školy v Lyonu, Ital Ludovico (Ludwig) Scotti (*1728-

†1806). Výuka započala v roce 1767 a trvala do roku 1777, kdy byla 

rozhodnutím císaře Josefa II. (*1741-†1790) ukončena. Scotti 

usiloval o komplexní charakter výuky zvěrolékařství a zaslouţil se o 

její věhlas. To spolu s geopolitickou situací rozhodujícím způsobem 

ovlivnilo i úroveň zvěrolékařství v království českém, neboť čeští 

zvěrolékaři získávali vzdělání ve Vídni. Zásluhy Scottiho se promítly 

i do pouţívaného názvu učiliště – „Scottiho škola“.  

Po odchodu Scottiho nastoupil Johann G. Wolstein, který působil ve 

„Scottiho škole“ jako chirurg. Škola se nazývala K. k. Thierspital (C. 

k. nemocnice pro zvířata) a jak bylo zvykem „Wolsteinova škola“. 

Nacházela se v Linke Bahngasse. Na této adrese byla zvěrolékařská 

škola aţ do roku 1996, kdy byla přemístěna do nově vybudovaného 

areálu na levém břehu Dunaje. Studijní plán zahrnoval anatomii, 

nauku o léčivech, podkovářství, operování, diagnostiku a léčení 

chorob domácích zvířat.  

Od roku 1795 byla škola podřízena vojenské správě a nesla název 

K. k. Militair-Thierarzneyschule (C. k. vojenská zvěrolékařská 

škola). Tento rok je datem odchodu J. G. Wolsteina ze školy. Do 

pozice ředitele vídeňské školy přichází z Prahy Jan Nepomuk 

Knobloch (*1757-†1817). Tento rodák z České Lípy vystudoval 

nejprve v Praze medicínu a ve Vídni zvěrolékařství. Neţ přišel do 

Vídně, vyučoval zvěrolékařství na praţské univerzitě.  

 



Od fyziologie k medicíně: mezinárodní možnosti 

65 

 

 

Po jeho odchodu do důchodu nastoupil v roce 1806 na místo ředitele 

další Čech – Ignác Josef Pešina (*1766-†1808). Narodil se v Kostelci 

nad Orlicí. Byl rovněţ absolventem studia medicíny v Praze. I. J. 

Pešina byl respektovanou kapacitou v oboru nemoci koní. Funkci 

ředitele vídeňské školy vykonával krátce, neboť v roce 1808 náhle 

zemřel. Brněnská vysoká škola udělovala v nedávných časech na 

jeho počest Pešinovu medaili.  

Názvy školy se proměňovaly a tak v letech 1808 aţ 1812 to byl „K. 

k. Thierarzney-Institut“ (C. k. zvěrolékařský ústav). Poţadavky na 

zvěrolékařské vzdělávání narůstaly a tak vyvstala potřeba rozšířit 

profesorský sbor. Do studijního plánu byly zařazeny předměty: 

přírodopis, botanika, anatomie, fyziologie, výţiva, zootechnika, 

speciální patologie a terapie, nákazy zvířat, farmaceutická chemie, 

parazitologie, podkovářství, nemoci kopyt, chirurgie a porodnictví.  

V roce 1812 byl zvěrolékařský ústav začleněn do lékařské fakulty 

vídeňské univerzity – K. k. Thierarzney-Institut im Verbande der 

Medizinische Fakultät der Wiener Universität. Rozvoj ústavu 

předpokládal výstavbu nových budov a opravy starých, dále se týkal 

rozšíření výuky o další disciplíny a zkvalitnění pedagogického sboru. 

Dva z profesorů působili před tím na zvěrolékařských stolicích 

v českých zemích - profesor Johann E. Veith na zvěrolékařské stolici 

Lékařské fakulty Karlovy-Ferdinandovy univerzity v Praze a 

profesor Anton Hayne na zvěrolékařské stolici v Olomouci. Při 

výuce na vídeňské zvěrolékařské škole se hodně dbalo na dobré 

uplatnění absolventů v praxi. Snahou bylo také rozvíjet výzkum. 

Součástí vídeňské univerzity byla škola aţ do roku 1852. 

Hrozba válečných střetů a samotná jejich existence zvýraznily 

význam chovu koní pro vojenské účely.  
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Proto od roku 1852 začala škola existovat pod staronovým názvem - 

K. k. Militär-Thierarzney-Institut. I kdyţ aţ do roku 1896 nebyl 

ústav povaţován za vysokou školu, pracovníci ústavu odváděli 

dobrou práci. Jeden z profesorů – Moritz F. Röll - připravil velice 

potřebný protinákazový zákon. Rozšířil či opravil se nemovitý 

inventář školy (budovy anatomie, onychologie). Ve studijním plánu 

nově přibyly fyzika, chemie, encyklopedie zemědělství, dějiny 

zvěrolékařství, hygiena, nauka o operacích a teoretická chirurgie.  

Dokumentem vydaným na sklonku roku 1896 byla výrazně upravena 

kritéria pro přijetí na školu. Civilní uchazeči o studium museli 

předloţit doklad o sloţení zkoušky dospělosti (maturity). Škola se 

jmenovala od roku 1897 K. und K. Militär-Thierarznei-Institut (C. a 

k. vojenský zvěrolékařský ústav) a od roku 1905 K. und k. 

Tierärztliche Hochschule (C. a k. zvěrolékařská vysoká škola). 

Ředitel měl titul rektor. Prvním ustanoveným rektorem byl chirurg 

profesor Josef Bayer. Poţadavek maturity vstoupil v platnost právě 

v roce 1905. Od 5. září 1908 získala škola právo promovat doktory 

veterinární medicíny a v roce 1909 právo ke svobodné volbě rektora 

profesorským kolegiem. Rektorovi byl přiřčen čestný titul 

„Magnificence“. Symbolem rektora byl rektorský řetěz a ţezlo. 

Kolegium profesorů zvolilo rektorem profesora Armina Tschermaka. 

A. Tschermak byl tedy první Rector magnificus. 

Prvního ledna 1920 se zvěrolékařská škola ve Vídni stala 

rovnoprávným členem rodiny všech vysokých škol v Rakousku. 

Začala existovat jako Tierärztliche Hochschule (Zvěrolékařská 

vysoká škola). Pod tímto názvem přetrvala aţ do roku 1975.  
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V roce 1975 byla přejmenována na Veterinärmedizinische 

Universität (Univerzita veterinární medicíny) a takto se prezentuje 

dodnes. 

Rostoucím poţadavkům na výuku a výzkum areál univerzity 

nedostačoval. Zájem o studium veterinární medicíny narůstal, 

k řešení nazrála nová veterinární témata. Proto se započalo 

s přípravou a nakonec i výstavbou nové univerzity a univerzitního 

kampusu v části Donaufeld. V roce 1996 byla výstavba zdárně 

ukončena a univerzita se přemístila na novou adresu – Veterinärplatz 

1.  

Za dobu téměř dvouapůlstoleté existence zvěrolékařského učení ve 

Vídni prošly proměnou i absolventské tituly. Na počátku to byli 

„Kurschmiede“ a „Thierärzte“, resp. „Tierärzte“. Titul „Kurschmied“ 

získavali absolventi, původně zruční kováři a podkováři, a titul 

„Tierarzt“ absolventi po předchozím studiu lékařství a filozofie 

(přírodních věd) na příslušné univerzitě. Dále to byl titul „Magister 

der Tierheilkunde“. Ten získávali od roku 1823 aţ do roku 1908 

dostudovaní lékaři. V roce 1908 mohli absolventi získat titul doktor 

veterinární medicíny. 

 

Význam vídeňské zvěrolékařské školy pro české země 

 

Absolventi vídeňské zvěrolékařské školy působili pochopitelně také 

v českých zemích. Našli uplatnění jako vojenští zvěrolékaři, pečující 

o zdraví koní, či státní zvěrolékaři, jejichţ úkolem bylo především 

zamezit šíření nebezpečných zvířecích nákaz (moru skotu, slintavky 

a kulhavky, vozhřivky u koní, neštovic u ovcí apod.). Zvěrolékaři 

museli řešit širokou paletu onemocnění domácích a hospodářských 

zvířat. Nezbytná byla jejich úloha při zkvalitňování chovu zvířat.  
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Další oblastí byla kontrola nezávadnosti potravin ţivočišného 

původu, dozor na jatkách a trţištích, kde se manipulovalo s masem, 

drůbeţí a zvěřinou a dalšími produkty ţivočišného původu. 

S rozvojem chovatelství a výroby potravin ţivočišného původu se 

nároky na práci zvěrolékařů stupňovaly.  

Zvěrolékařská vysoká škola ve Vídni sehrála nezastupitelnou roli při 

výuce zvěrolékařství na lékařských fakultách a při vzniku nových 

zvěrolékařských učilišť v Budapešti (vznik v roce 1786), ve Lvově 

(1881) a v Brně (1918).  

K zajištění výuky zvěrolékařství na praţské univerzitě na stolici 

zvěrolékařství byli ustanoveni profesoři, absolventi vídeňské 

zvěrolékařské školy. Mezi prvními v Praze působili v letech 1784-

1795 jiţ zmíněný Jan Nepomuk Knobloch. Po profesoru 

Knoblochovi působil v Praze Martin Albert Tögl (*1753-†1830). 

Profesor Tögl přednášel zvěrolékařství v Praze jiţ na nově zřízené 

stolici zvěrolékařství při Lékařské fakultě praţské univerzity více neţ 

30 roků (1795-1826). Absolvoval přírodovědné studium na 

Filozofické fakultě a zvěrolékařství ve Vídni. Jako profesoři 

zvěrolékařství působili v Praze další absolventi vídeňské 

zvěrolékařské školy, vesměs doktoři medicíny s titulem magistr 

zvěrolékařství. Byl to František Werner (*1801-†1853), který byl 

jmenován v roce 1846 profesorem zvěrolékařství a zvěrolékařské 

policie. Rozšířil výuku zvěrolékařství v Praze o řadu dalších 

disciplín. Svojí aktivitou se zaslouţil o vyšší stupeň vzdělanosti ve 

zvěrolékařství, tj. povýšení stolice zvěrolékařské na zvěrolékařský 

ústav. Zvěrolékařský ústav v Praze byl však zřízen aţ po jeho smrti 

v roce 1854. Na tento ústav nastoupil jako profesor – taktéţ 

absolvent vídeňské zvěrolékařské školy – Slovinec Simon Struppi 

(*1813-†1880).  
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Vedle aktivní pedagogické práce na univerzitě v Praze působil 

v četných odborných společnostech a komisích v Čechách i 

v zahraničí a dokonce usiloval o zřízení samostatné zvěrolékařské 

školy v Praze. Struppiho nástupcem se stal v roce 1877 Jan Maresch 

(*1829-†1908), zemský zvěrolékař v Čechách. Vystudoval medicínu, 

potom ve Vídni zvěrolékařství. 

V roce 1882 se praţská univerzita rozdělila na českou a německou. 

Česká lékařská fakulta zahájila výuku v roce 1883 a na 

zvěrolékařském ústavu začal přednášet, doktor medicíny a magistr 

zvěrolékařství Jan Böhm (*1837-†1897), který působil jako zemský 

zvěrolékař v Čechách a byl asistentem Struppiho. Na české 

univerzitě v Praze přednášel nákazy zvířat a veterinární policii aţ do 

roku 1895. Na německé univerzitě zůstal jiţ uvedený J. Maresch. Po 

Böhmovi převzal v roce 1897 vedení zvěrolékařského ústavu na 

české univerzitě a později na Vysokém učení technickém (obor 

zemědělství) v Praze doktor medicíny a magistr zvěrolékařství 

Theodor Kašpárek (*1864-†1930). Usiloval taktéţ o zřízení 

samostatné zvěrolékařské školy v Praze. Vytvořil z českého 

zvěrolékařského ústavu vědecké a vzdělávací centrum českých 

zvěrolékařů. Profesor T. Kašpárek byl vědecky aktivní v patologii, 

bakteriologii, sérologii a hygieně zvířat a především v hygieně 

potravin. V roce 1908 činnost českého zvěrolékařského ústavu na 

praţské univerzitě končí a ústav byl převeden na praţskou techniku, 

kde profesor T. Kašpárek pokračoval ve svých odborných aktivitách. 

Po vyhlášení samostatného Československa v roce 1918 ústav pod 

vedením T. Kašpárka zřídil speciální kurzy pro české a jihoslovanské 

studenty ze Zvěrolékařské vysoké školy ve Vídni.  
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Slovanští studenti byli z vídeňské zvěrolékařské školy po skončení 

války v roce 1918 vyhoštěni. V těchto kurzech a záhy na to na nově 

zřízené Vysoké škole zvěrolékařské v Brně dokončovali svá studia. 

Vedle učitelů z praţské univerzity v těchto kurzech působili téţ 

erudovaní a zkušení zvěrolékaři, z nichţ většina byla absolventy 

vídeňské zvěrolékařské školy a často ve Vídni působili jako asistenti 

na ústavech a klinikách. 

Významnou úlohu sehráli absolventi vídeňské školy i ve výuce 

zvěrolékařství v Olomouci. Výuka zvěrolékařství zde byla zahájena 

v roce 1805 na Medicínsko-chirurgickém ústavu při univerzitě. Ústav 

byl zřízen za účelem výuky ranhojičů a porodních asistentek. 

Zvěrolékařství zde započal přednášet doktor filozofie (přírodovědec) 

a doktor medicíny profesor Dominik Weidele (*1771-†1830). Ten 

přednášel podle Wolsteinovy knihy nazvané: Buch von den Seuchen 

und Krankenheiten der Hornvieh, der Schafe und Schweine. Výuka 

byla zaměřena především na choroby skotu, ovcí, koz a prasat, a to 

s důrazem na nákazy. Po něm nastoupil na olomouckou univerzitu 

v roce 1813 do funkce profesora zvěrolékařství další absolvent 

vídeňské zvěrolékařské školy Anton Hayne (*1786-†1853). Vedle 

své pedagogické práce působil od roku 1821 i jako zemský 

zvěrolékař pro Moravu i Slezsko. Do zvěrolékařského vzdělávání 

vnesl řadu progresivních prvků, mj. vystupoval proti pověrám 

v léčitelství. V roce 1822 ukončil svou úspěšnou činnost na Moravě a 

vrátil se na zvěrolékařskou školu do Vídně, tehdy zvanou C. k. 

zvěrolékařský ústav, který byl v té době součástí vídeňské univerzity 

(viz výše). Nastoupil zde jako profesor speciální terapie a léčiv.  

Někteří bývalí asistenti vídeňské zvěrolékařské vysoké školy přišli 

na nově zřízenou Vysokou školu zvěrolékařskou do Brna.  
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Byl to Antonín Klobouk (*1885-†1956), ve Vídni asistent buiatricko-

porodnické kliniky – v Brně přednosta stejnojmenné kliniky. Dále to 

byli František Ševčík (*1886-†1930), ve Vídni asistent 

bakteriologického ústavu – v Brně přednosta Ústavu pro 

bakteriologii, hygienu a nauku o zvířecích nákazách, František Král 

(*1892-†1980), ve Vídni asistent podkovářství – v Brně přednosta 

Interní kliniky a Karel Pardubský (*1892-†1958), asistent 

chirurgické kliniky ve Vídni – v Brně přednosta Chirurgické a oční 

kliniky. Byl to i Alois Hanslian (*1885-†1948), který přednášel a 

zkoušel podkovářství a onychologii a Jan Lenfeld (*1889-†1939), 

který působil v oboru hygiena masa, mléka a potravin.  

Z absolventů vídeňské zvěrolékařské školy – zvěrolékařů 

praktikujících v terénu – se uplatnili jako řádní nebo externí učitelé 

Vysoké školy zvěrolékařské v Brně Antonín Hrůza (*1865-†1950), 

který vyučoval výţivu, krmení a chov hospodářských zvířat, 

externista Josef Ţivotský zajišťoval výuku v oboru veterinární 

policie, další externista Inocenc Horák zajišťoval výuku lukařství a 

pastvinářství.  

Prostřednictvím celé řady absolventů vídeňské zvěrolékařské školy, 

později profesorů zvěrolékařské stolice či zvěrolékařského ústavu na 

praţské a olomoucké univerzitě a na Vysoké škole zvěrolékařské 

v Brně byl uplatňován značný vliv vídeňské školy na úroveň 

zvěrolékařské praxe, a na řízení zvěrolékařské činnosti v českých 

zemích.  

V dávné historii zde byla výuka tradována podle profesora J. G. 

Wolsteina, později profesora I. J. Pešiny, J. E. Veitha a A. Hayneho. 

Na nově zřízené Vysoké škole zvěrolékařské v Brně probíhala výuka 

podle studijního řádu z Vídně z roku 1897.  
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Některé doplňky v tomto řádu stanovil aţ výnos Ministerstva školství 

a národní osvěty Československé republiky z března 1926.  

Podobně byl z Vídně převzat i zkušební řád z roku 1912 pro dosaţení 

doktorátu veterinárního lékařství. V Brně od roku 1918 platil 

rigorózní řád vydaný nařízením ministra věcí duchovních a 

vyučování Rakouska-Uherska z roku 1908. Podle vzoru vídeňské 

zvěrolékařské školy byly organizovány téţ ústavy a kliniky na 

Vysoké škole zvěrolékařské v Brně. Noví učitelé přinesli s sebou 

z Vídně i velmi progresivní metody práce a vědecké poznatky, které 

uplatňovali ve výchově zvěrolékařů v Československu. Pozdější 

reformy studia na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně ještě dlouho 

nesly pečeť vídeňské školy. 

 

Univerzita veterinární medicíny ve Vídni dnes 

 

Absolventi univerzity nacházejí uplatnění především na poli 

medicíny zvířat zájmových chovů. Část absolventů se věnuje 

medicíně potravinových zvířat. Dalšími oblastmi jejich působení jsou 

státní správa, školství, chemický průmysl, farmaceutický průmysl, 

průmysl výţivy. Současná organizační struktura univerzity byla 

etablována na základě univerzitního zákona z roku 2002. Univerzita 

je členěna na departmenty, které zahrnují ústavy a kliniky, a 

výzkumné ústavy. Vedení univerzity podléhají také administrativní a 

servisní zařízení. Speciálním zařízením na univerzitě je veterinární 

nemocnice, která zahrnuje více organizačních jednotek, jeţ zajišťují 

zvěrolékařské výkony.  

 

www.vu-wien.ac.at 
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Departmenty a výzkumné ústavy univerzity: 

 Biomedicínské vědy 

 Patobiologie 

 Potravinová zvířata a veřejné veterinářství  

 Malá zvířata a koně 

 Věda o divoce ţijících zvířatech a ekologie 

 Administrativa a servis 

 

Ústav fyziologie, patofyziologie a biofyziky 

patří do departmentu Biomedicínské vědy, a člení se na oddělení: 

 Fyziologie (vedoucí: Univ.-Prof. Dr. med. vet. Jörg 

Aschenbach, joerg.aschenbach@vetmeduni.ac.at) 

 Patofyziologie (vedoucí: Univ.-Prof. Dr. med. vet. Reinhold 

Erben, reinhold.erben@vetmeduni.ac.at) 

 Fyziologie a biofyzika (vedoucí: Univ.-Prof. Dr. med. Elena 

Pohl, elena.pohl@vetmeduni.ac.at) 
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Nabídka studia na univerzitě 

 

 Diplomovaný veterinární lékař 

Vzdělávání zajišťuje fundované základní znalosti týkající se všech 

oborů veterinární medicíny. Studium trvá 12 semestrů a je rozděleno 

do tří časových úseků. 

 Bakalářské studium (Nauka o koních) 

Studium směřuje zejména ke zvládnutí teoretických a praktických 

aspektů nauky o koních, chovu koní a souvisejících záleţitostí 

spojených se zdravotní péčí a podnikovým managementem. Studium 

trvá 6 semestrů, součástí ukončení studia je odevzdání bakalářské 

práce a absolvování praxe. 

 Bakalářské studium (Biomedicína&Biotechnologie) 

Cílem studia je získání odbornosti v oblasti přírodovědných a 

veterinárně-medicínských oborů a molekulárních metod. Studium 

trvá 6 semestrů a zahrnuje práce na vlastním projektu a povinné 

absolvování alespoň 4týdenní praxe. 

 Magisterské studium (Biomedicína&Biotechnologie) 

Studium zprostředkovává odbornou specializaci a prohloubení 

znalostí v oblasti biomedicíny a biotechnologie. Součástí je 

vypracování diplomové práce, která je prezentována před odborným 

auditoriem. Magisterské studium trvá 4 semestry, zahrnuje práci na 

vlastním projektu a absolvování alespoň 8týdenní praxe. 

 Doktorské studium (Veterinární-medicínské vědy) 

Studium trvá minimálně 6 semestrů a slouţí k získání profesního 

doktorátu při dalším rozvíjení znalostí a schopností pro samostatnou 

odbornou práci na poli veterinární medicíny a souvisejících oborů. 

Studenti připravují svoji práci pod vedením vysoce kvalifikovaných 

specialistů, kteří dále rozvíjejí aktuální výzkum v dané oblasti.  
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 Doktorandské studium (v němčině a angličtině, Ph.D.)  

 

Kromě studijních programů za účelem získání titulu poskytuje 

univerzita kurzy zaměřené např. na psychoterapii zvířat, fyzioterapii 

a rehabilitaci psů, onychologii. V rámci dalšího vzdělávání zajišťuje 

univerzita interships v oblasti medicíny malých zvířat, medicíny 

koní, reprodukce zvířat a plemenářské technologie, management 

zdraví skotu. Univerzita veterinární medicíny ve Vídni poskytuje 

deset rezidenčních programů: anesteziologie, reprodukce zvířat, 

management zdraví skotu, klinická patologie, stomatologie, 

diagnostické zobrazování, interní medicína koní, oftalmologie, 

chirurgie (malých zvířat), management zdraví prasat. 

Evropský kreditní systém (ECTS – European Credit Transfer 

System) vyuţívaný univerzitou výrazně podporuje vzdělávání na 

mezinárodní úrovni. 

 

Výzkum na Univerzitě veterinární medicíny ve Vídni 

 

Posláním a cílem výzkumu prováděného na univerzitě je zejména 

podpora veterinárních věd. V současné době se to netýká pouze 

klasických odvětví veterinární medicíny, ale také rostoucího počtu 

oblastí ve vztahu k humánní medicíně. Zájem je směrován do oblastí, 

kde lze v budoucnosti očekávat rostoucí význam, např. rychlá 

detekce nakaţlivých onemocnění a vývoj přímých metod pro 

prevenci epidemií, zajištění zdravé výţivy, zajištění nejlepších 

léčebných postupů a péče. 

 
Poděkování: prof. MVDr. Čeňku Červenému, CSc. za poskytnutí cenných 

informací z historie Univerzity veterinární medicíny ve Vídni. 
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Struktura studia na Vídeňské veterinární univerzitě 
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DETAILNÍ INFORMACE, AKTUÁLNÍ DĚNÍ NA VÍDEŇSKÉ 

VETERINÁRNÍ UNIVERZITĚ A SETKÁNÍ S JEJÍMI 

ODBORNÍKY JE SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ ZAHRANIČNÍ 

EXKURZE 18. KVÉTNA 2010!!! 
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