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Ú V O D

Ú V O D

VFU Brno uskutečňuje vzdělávací a  vědeckou, vý-
zkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost 
(dále jen tvůrčí činnost), a s nimi související činnos-
ti. K zabezpečení kvality činností VFU Brno realizuje 
systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a  vnitřního hodnocení kvali-
ty vzdělávací, tvůrčí a  s  nimi souvisejících činnos-
tí univerzity.

Systém zajišťování a hodnocení kvality vychází ze zá-
kona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o  vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, Statutu VFU Brno, vnitřní-
ho předpisu VFU Brno Pravidla zajišťování kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností VFU Brno (dále též Pravidla kvality čin-
ností) a opírá se o Soubor požadavků a ukazatelů výko-
nu pro činnost VFU Brno (dále též Soubor požadavků 
a ukazatelů výkonu). 

Ke koordinaci zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností VFU Brno a k vnitřnímu hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností je na vysoké škole zřízena Rada pro vnitřní hodnocení. 

V souladu s § 77b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Statutem vy-
soké škol a vnitřním předpisem Pravidla zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností VFU Brno, VFU Brno předkládá Zprávu o vnitř-
ním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvi-
sejících činností VFU Brno, která dokládá úroveň systé-
mu zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi související činnosti VFU Brno a jeho na-
plňování ve všech oblastech činnosti VFU Brno, a vyjad-
řuje celkovou úroveň kvality VFU Brno ve smyslu plnění 
všech požadavků a ukazatelů výkonu vysokou školou ve 
smyslu kvalitativní úrovně VFU Brno. 
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S Y S T É M  Z A J I Š Ť O V Á N Í  A  V N I T Ř N Í H O  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í 1

Systém kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností VFU Brno zahrnuje zajišťování kvality vzdělá-
vací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností VFU Brno.

Zajišťování kvality na VFU Brno představuje stanovení 
požadavků, souhrn činností k naplnění požadavků, sledo-
vání (monitoring) naplňování požadavků a dosažení vý-
sledného stavu v plnění stanovených požadavků na vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi související činnosti na vysoké škole. 

Požadavky navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení 
a schvaluje Akademický senát VFU Brno. Požadavky jsou 
naplňovány činností VFU Brno. Součástí systému zajiš-
ťování kvality činností na VFU Brno je sledování (moni-
toring) naplňování požadavků v průběhu činností VFU 
Brno. Při zjištění nedostatků v průběhu zajišťování kvality 
činností jsou přijímána případná průběžná opatření pro 
odstraňování nedostatků směřující k zvýšení míry přiblí-
žení se výsledného stavu požadovanému stavu. 

Vnitřní hodnocení kvality představuje popis výsled-
ného stavu v porovnání s požadavkem, kde mírou kva-
lity je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stavu po-
žadovanému ve vzdělávací, tvůrčí a související činnosti.

Požadavky pro vnitřní hodnocení na VFU Brno stano-
vuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Akademický 
senát VFU Brno. Požadavky vnitřního hodnocení kvali-
ty činností VFU Brno jsou stanoveny na úrovni slovního 
případně numerického vyjádření a jsou součástí Souboru 

požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno. Vlastní vnitřní 
hodnocení kvality činností VFU Brno zahrnuje hodno-
cení plnění požadavků týkajících se zejména poslání, zá-
měrů a aktuálních cílů VFU Brno, řízení plnění poslání, 
záměrů a aktuálních cílů VFU Brno. Dále zahrnuje hod-
nocení plnění požadavků, které jsou předpokladem pro 
kvalitu činností VFU Brno, zejména týkajících se vzdě-
lávací činnosti – bakalářského a magisterského vzdělává-
ní, vzdělávací činnosti – doktorského vzdělávání, vzdělá-
vací činnosti – celoživotního vzdělávání, tvůrčí činnosti, 
mezinárodní otevřenosti, spolupráce s praxí a naplňová-
ní společenské odpovědnosti, studentů, pracovníků, ha-
bilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, dále 
prostorového, přístrojového, materiálního, informačního 
a administrativního zabezpečení, akademického prostře-
dí, finančního zabezpečení a případně dalšího zabezpe-
čení. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které 
jsou stanoveny pro konečný výsledek činnosti VFU Brno, 
zejména týkající se kvality vzdělání, tvůrčí činnosti, spo-
lupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti. 

Plnění požadavků je vyhodnocováno a  je součástí 
Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a související činnosti VFU Brno. V případě zjištění ne-
dostatků v rámci vnitřního hodnocení VFU Brno jsou 
přijímána opatření vysoké škole ke zvýšení míry naplně-
ní, případně ke splnění požadavků stanovených vysokou 
školou, tzn. ke zvýšení kvality systému vzdělávací a tvůr-
čí a souvisejících činností na vysoké škole.

O D D Í L  P R V N Í 
S Y S T É M  Z A J I Š Ť O V Á N Í  A  V N I T Ř N Í H O 
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í
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POSLÁNÍ, STRATEGICKÝ ZÁMĚR, AKTUÁLNÍ 
ZÁMĚR A POŽADAVKY A UKAZATELE 
VÝKONU
VFU Brno má formulováno poslání a strategický záměr 
VFU Brno v oblasti kvality v Strategickém záměru vzdě-
lávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a dal-
ší tvůrčí činnosti na období 2016 až 2020, aktuální zá-
měr VFU Brno v oblasti kvality má formulován v Plánu 
realizace Strategickém záměru vzdělávací a vědecké, vý-
zkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti VFU 
Brno na příslušný rok, požadavky a  ukazatele výkonu 
má stanoveny v Souboru požadavků a ukazatelů výko-
nu VFU Brno.

Posláním Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
je realizovat univerzitní vzdělávání, dále vědeckou, vý-
zkumnou a  další tvůrčí činnost, a  dále odbornou čin-
nost v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hygieny 
a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnosti a kva-
lity potravin, veterinárních aspektů gastronomie a v ob-
lasti farmacie, dále naplňovat roli společenského půso-
bení univerzity a uskutečňovat další činnosti naplňující 
poslání VFU Brno jako akademické instituce.

Strategickým záměrem Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno je rozvíjet její postavení mezinárod-
ně uznané univerzitní instituce se specificky oriento-
vaným odborným zaměřením na veterinární lékařství, 
veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfa-
re, bezpečnost a kvalitu potravin, veterinární aspek-
ty gastronomie a farmacii, poskytující velmi kvalitní 
vzdělávání, realizující excelentní vědu, výzkum a další 
tvůrčí činnosti a uskutečňující na nejvyšší úrovni pro-
fesní odborné činnosti, naplňující roli společenského 
působení univerzity a působící jako mezinárodně ote-
vřená univerzita a jako univerzita spolupracující s od-
bornou praxí, prosazující se v národním i evropském 
vysokoškolském prostoru, disponující akademickým 
prostředím a hodnotami, využívající znalostní kvali-
fikované řízení a efektivní financování a modernizu-
jící své stavební, technologické a  přístrojové zázemí 
na úroveň odpovídající současným požadavkům na ob-
dobné univerzitní instituce ve vyspělých zemích, a to 
se strategickým záměrem 
a) v oblasti mezinárodního, národního a  regionálního 

kreditu univerzity udržet a  dále rozvíjet jedinečné 
mezinárodní, národní i regionální postavení univer-
zity v oblasti veterinárního lékařství, veterinární hy-
gieny a ekologie, ochrany zvířat a welfare, bezpečnos-

ti a kvality potravin, nezávadnosti a kvality potravin 
v gastronomii, a v oblasti farmacie, 

b) v oblasti zajišťování kvality naplňovat zodpovědnost 
univerzity za kvalitu vzdělávání, tvůrčích činností 
a dalších souvisejících činností vytvořením, uskuteč-
ňováním a dalším zdokonalováním systému zajišťo-
vání a vnitřního hodnocení kvality činností na uni-
verzitě,

c) v oblasti vzdělávání být prestižní univerzitou poskytují-
cí na velmi vysoké úrovni vzdělávání v oblasti veterinár-
ního lékařství, veterinární hygieny a ekologie, ochrany 
zvířat a welfare, bezpečnosti a kvality potravin, nezávad-
nosti a kvality potravin v gastronomii a v oblasti farma-
cie na úrovni bakalářských, navazujících magisterských, 
magisterských, doktorských studijních programů a pro-
gramů celoživotního vzdělávání s vysokou úrovní kvali-
ty, diverzity, dostupnosti, internacionalizace a relevance,

d) v oblasti tvůrčí činnosti (vědecké, výzkumné, vývo-
jové, inovační a další tvůrčí činnosti) být výzkumnou 
univerzitou, se zaměřením na problematiky, v nichž 
dosahuje univerzita jedinečných výsledků, podporou 
excelentních výzkumných aktivit na univerzitě zalo-
žených na mezinárodních projektech a grantech a vy-
tvářením podmínek pro výzkum v dalších problemati-
kách odpovídajících potřebám společnosti a moderní-
ho rozvoje poznatků, s cílem vytváření nových poznat-
ků a jejich aplikace pro společnost na úrovni srovna-
telné s dalšími významnými univerzitními a výzkum-
nými evropskými i světovými pracovišti, 

e) v oblasti třetí role se zaměřením na odbornou činnost 
uskutečňování veterinární, hygienické a farmaceutic-
ké činnosti na  nejvyšší odborné úrovni, vytvářející 
na univerzitě centrum kvality těchto činností pro od-
bornou i další veřejnost, 

f) v oblasti třetí role se zaměřením na spolupráci s pra-
xí poskytovat praxi odborné služby na vysoké profes-
ní úrovni, využívat možnosti vzájemné spolupráce 
ve společné činnosti s partnery, poskytovat poraden-
ství pro subjekty praxe, zapojovat odborníky z pra-
xe do činností univerzity a konzultovat s odborníky 
z praxe další rozvoj ve vzdělávání, tvůrčí činnosti, od-
borné činnosti i společenském působení univerzity, 

g) v oblasti třetí role se zaměřením na společenské pů-
sobení činností ve společnosti šířením poznatků své-
ho profesního zaměření i  obecných společenských 
hodnot kultivovat regionální, národní i mezinárodní 
společenské prostředí,

2 S T R A T E G I E  A  Ř Í Z E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í
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h) v oblasti internacionalizace působit jako otevřená uni-
verzita s výukou studentů v českém i anglickém jazyce, 
s výukou v anglických studijních programech s vyso-
kým počtem zahraničních studentů, rozšiřující mož-
nosti mobilit do i ze zahraničí pro studenty i akade-
mické pracovníky, a  prosazující se na  mezinárodní 
úrovni jako prestižní univerzitní instituce působící ak-
tivně v mezinárodních organizacích, a spolupracující 
s vybranými mezinárodními subjekty v oblasti vzdělá-
vání, výzkumu i odborných činností, a posilující svůj 
kredit v rámci evropského vysokoškolského prostoru, 

i) v oblasti lidských zdrojů zkvalitňovat odbornou úro-
veň a činnosti pracovníků, zlepšovat podmínky pro je-
jich činnost na univerzitě a zvyšovat motivaci k zajišťo-
vání zlepšování vykonávaných činností na univerzitě,

j) v oblasti vnitřních předpisů a norem univerzity zkvalit-
ňovat právní prostředí na univerzitě systémem nasta-
vení práv, povinností a podmínek činnosti na univer-
zitě systémem nových, novelizovaných vnitřních před-
pisů a norem navazujících na obecně závazné práv-
ní předpisy,

k) v  oblasti prostorového, přístrojového, materiálního, 
informačního a  administrativního zajištění činnos-
tí na univerzitě rozvoj na úroveň odpovídající úrov-
ni obdobně zaměřených univerzit ve  vyspělých ev-
ropských zemích,

l) v oblasti financování se opírat o v Evropě tradičně sil-
ný podíl státních prostředků, využívající současných 
i  nových možností financování činností univerzity 
s postupným navyšováním podílu nestátních finanč-
ních prostředků pro další rozvoj univerzity, uplatňo-
vat principy spravedlnosti a solidarity ve financování 
jednotlivých součástí univerzity, efektivity financová-
ní činností, transparentnosti ekonomických postupů 
založených na univerzitně uznaných principech a pra-
vidlech, ve financování vzdělávání posilovat zvyšování 
kvality vzdělávání, v oblasti financování tvůrčí činnos-
ti posilovat financování úspěšných pracovišť a pracov-
níků, v oblasti financování odborné činnosti posilovat 
pracoviště, která získávají tyto prostředky, v oblasti mo-
dernizace stavebního, technologického a přístrojového 
zázemí pokračovat v dalším dobudovávání prostorové-
ho a technologického zázemí univerzity a obnovování 
a doplňování moderní přístrojové techniky umožňují-
cí vzdělávání, tvůrčí činnost, odbornou činnost a spo-
lečenské působení univerzity na vysoké úrovni kvality,

m) v oblasti řízení univerzity uplatňovat priority založe-
né na koncepční kontinuitě, transparentních postu-
pech vycházejících z objektivních dat a  respektující 
organizačně strukturovanou a  personální spravedl-
nost a právní kvalifikovanost, rozvíjet principy aka-
demické svobody, akademické samosprávy a univer-
zitního prostředí,

n) v oblasti propagace a marketingu podporovat budo-
vání pozitivního mediálního kreditu univerzity, pod-

porovat zájem odborné i  laické veřejnosti o univer-
zitu a  výsledky její činnosti, podporovat sounáleži-
tost studentů, absolventů a zaměstnanců s univerzi-
tou, podporovat zájem o historii a tradice univerzi-
ty, o současnost univerzity a o její potenciál působe-
ní v dalším období. 
Strategickým záměrem je posilovat jedinečné postave-

ní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno jako uni-
verzitní instituce se zaměřením na veterinární lékařství, 
veterinární hygienu a ekologii, ochranu zvířat a welfare, 
bezpečnost a kvalitu potravin, veterinární aspekty gastro-
nomie a farmacii v jejím poskytování kvalitativně vysoké 
úrovně výuky odpovídající úrovní obdobným univerzit-
ním institucím ve vyspělých zemích a překračující tuto 
úroveň v oblastech jedinečnosti VFU Brno spočívajících 
ve vysoké úrovni vzdělávání založené na výrazném podílu 
praktické výuky a zvláště příznivých podmínkách pro vý-
zkum v oblasti veterinárních klinických oborů, v oblasti 
veterinární hygieny, ochrany zvířat a welfare, bezpečnos-
ti a kvality potravin, veterinárních aspektů gastronomie 
a farmacie vytvářející tak z VFU Brno výjimečnou uni-
verzitu v evropském vysokoškolském prostoru. 

Plán realizace Strategického záměru VFU Brno obsa-
huje konkrétní záměry Veterinární a farmaceutické uni-
verzity Brno pro jednotlivé roky ve smyslu naplňování 
priorit Strategického záměru VFU Brno v jednotlivých 
oblastech činnosti, tzn. oblasti zahrnující mezinárodní, 
národní a regionální kredit, dále v zajišťování kvality, ve 
vzdělávací činnosti (pregraduální, doktorské, celoživotní 
vzdělávání), tvůrčí činnosti, v třetí roli univerzity, inter-
nacionalizaci, dále v oblasti týkající se pracovníků, v ob-
lasti vnitřních předpisů, dále pro prostorové, přístrojo-
vé, materiálové, informační a  administrativní zajištění 
činností, dále pro financování univerzity, řízení univer-
zity, propagaci a marketing a dále pro rozvoj univerzity.

Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno ob-
sahuje v části A bližší pravidla zajišťování kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností univerzity, a dále v části B konkrétní soubor po-
žadavků a ukazatelů výkonu Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno členěný do jednotlivých oblastí systému 
zajišťování a hodnocení kvality na VFU Brno a obsahu-
jící jednotlivé indikátory na úrovni slovních nebo nume-
rických vyjádření ukazatelů výkonu a kvality Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno. 

Pravidla pro vytváření, schvalování a posuzování a pro 
změny v poslání VFU Brno, v strategickém záměru, ak-
tuálním záměru, požadavcích a ukazatelích výkonu VFU 
Brno jsou stanovena ve vnitřním předpise v Pravidla za-
jišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a  s  nimi souvisejí-
cích činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno, a dále 
v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno; tato 
Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
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visejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno 
a Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno byly 
posouzeny Radou pro vnitřní hodnocení v rámci hodno-
cení systému kvality VFU Brno; a to s následujícím zjiš-
těním (požadavek 1):
[[ pravidla pro vytváření, schvalování a posuzování a pro 

změny v poslání VFU Brno, v strategickém záměru, 
aktuálním záměru, požadavcích a ukazatelích výko-
nu VFU Brno: bez návrhu změn.

Poslání, strategické záměry, aktuální záměry a požadavky 
a ukazatele VFU Brno byly posouzeny Radou pro vnitř-
ní hodnocení v rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno, a to s následujícím zjištěním (požadavek 2,3,4):
[[ poslání a strategický záměr VFU Brno v oblasti kva-

lity: bez návrhu změn 
[[ aktuální záměr VFU Brno v oblasti kvality: bez ná-

vrhu změn
[[ požadavky a  ukazatele výkonu VFU Brno v  oblasti 

kvality: bez návrhu změn.

ŘÍZENÍ NAPLŇOVÁNÍ POSLÁNÍ, 
STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU, AKTUÁLNÍHO 
ZÁMĚRU A POŽADAVKŮ A UKAZATELŮ 
VÝKONU
VFU Brno má stanovenu organizační a řídící strukturu 
VFU Brno v oblasti kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti 
a souvisejících činností, vymezenu pravomoc a odpověd-
nost orgánů a vedoucích zaměstnanců VFU Brno a urče-
ny zdroje pro řízení v oblasti kvality. 

Pravidla pro stanovení organizační a řídící struktury 
v oblasti kvality a pro stanovení pravomoci a odpověd-
nosti orgánů a vedoucích zaměstnanců VFU Brno a pro 
stanovení zdrojů pro řízení kvality vzdělávací a tvůrčí 
činnosti a souvisejících činností jsou stanovena ve vnitř-
ním předpise  Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hod-
nocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností VFU Brno, a dále v Souboru požadavků a uka-
zatelů výkonu, tato Pravidla zajišťování kvality vzdělá-
vací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvise-
jících činností VFU Brno a Soubor požadavků a uka-
zatelů výkonu byly posouzeny Radou pro vnitřní hod-
nocení v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno 
z pohledu organizační a řídící struktury VFU Brno v ob-
lasti kvality činností, pravomoci a odpovědnosti orgánů 
a vedoucích zaměstnanců VFU Brno a z pohledu urče-
ní zdrojů prořízení v oblasti kvality; a to s následujícím 
zjištěním (požadavek 5):
[[ posouzení pravidel pro stanovení organizační a řídí-

cí struktury v oblasti kvality a pro stanovení pravo-
moci a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměstnan-
ců VFU Brno a pro stanovení zdrojů pro řízení kvali-

15
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ty vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činnos-
tí: bez návrhu změn.
VFU Brno má zpracovánu organizační a řídící struk-

turu VFU Brno v oblasti kvality vzdělávací a tvůrčí čin-
nosti a souvisejících činností. Organizační a řídící struk-
tura VFU Brno v oblasti kvality zahrnuje dvě oddělené 
organizační a řídící struktury, a to organizační a řídící 
strukturu VFU Brno pro vydávání řídících pokynů a zís-
kávání informací v zajišťování kvality a dále organizač-
ní a řídící strukturu VFU Brno pro stanovení požadavků 
kvality pro vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících čin-
ností VFU Brno a jejich projednávání a schvalování. Tato 
organizační a řídící struktura je vymezena v Pravidlech 
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno, a dále 
v dokumentu Organizační a řídící struktura pro zajišťo-
vání a vnitřní hodnocení kvality VFU Brno a byla posou-
zena Radou pro vnitřní hodnocení v rámci hodnocení 
systému kvality VFU Brno; a to s následujícím zjištěním 
(požadavek 6):
[[ organizační a řídící struktura VFU Brno v oblasti kva-

lity činností: bez návrhu změn.
VFU Brno má vypracován systém pravomoci a odpo-

vědnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců VFU Brno 
v oblasti kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejí-
cích činností. Systém má dvě oddělené části, a to část za-
hrnující pravomoc a odpovědnost při vydávání řídících 
pokynů a získávání informací v zajišťování kvality, a dále 
část zahrnující pravomoc a odpovědnost pro stanovení 
požadavků pro vzdělávací a tvůrčí činnosti a související 
činnosti VFU Brno a jejich projednávání a schvalování. 
Tento systém pravomoci a odpovědnosti orgánů a vedou-
cích zaměstnanců VFU Brno v  oblasti kvality činnos-
tí je vymezen v Pravidlech zajišťování kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodno-
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících čin-
ností VFU Brno a dále v dokumentu Organizační a řídí-
cí struktura pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality 
VFU Brno, a byl posouzen Radou pro vnitřní hodnocení 
v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno; a to s ná-
sledujícím zjištěním (požadavek 7):
[[ systému pravomoci a odpovědnosti orgánů a vedou-

cích zaměstnanců VFU Brno v oblasti kvality činnos-
tí: bez návrhu změn.
VFU Brno má vyčleněny na fungování systému zajiš-

ťování a  vnitřního hodnocení kvality personální, ma-
teriální a finanční zdroje. Tyto zdroje zahrnují zdroje 
na vlastní vzdělávací, tvůrčí a související činnost k na-
plnění kvality činností VFU Brno a dále zdroje na ad-
ministrativně správní zajištění činnosti systému zajiš-

ťování a  vnitřního hodnocení kvality na vysoké škole. 
Personální, materiální a finanční zdroje na vlastní vzdě-
lávací, tvůrčí a související činnost k naplnění kvality čin-
ností VFU Brno jsou součástí zdrojů k zajištění a hod-
nocení činností na vysoké škole. Personální, materiální 
a finanční zdroje na administrativně správní zajištění čin-
nosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 
na vysoké škole jsou vyčleněny zvlášť a jsou určeny po-
čtem a pracovním zařazením pracovníků určených pro 
administrativně správní zajišťování a vnitřní hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti, materiální 
zdroje představují stavebně prostorové vymezení pracovi-
ště a jeho technické vybavení pro administrativně správní 
zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůr-
čí a související činnosti, finanční zdroje představují výši 
prostředků a případně specifikací jejich použití na admi-
nistrativně správní zajišťování a vnitřní hodnocení kvality 
vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Personální a ma-
teriální zdroje na administrativně správní zajištění čin-
nosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 
na vysoké škole určuje rektor VFU Brno. Finanční zdro-
je na administrativně správní zajištění činnosti systému 
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na vysoké ško-
le je určen rozpočtem VFU Brno. 

Personální zdroje ve smyslu administrativně správního 
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VFU Brno 
jsou určeny na VFU Brno jedním pracovníkem v rámci 
rektorátu, a jedním pracovníkem na každé z fakult FVL, 
FVHE a FaF. Materiální zdroje ve smyslu administrativ-
ně správního zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 
na VFU Brno jsou určeny na VFU Brno Oddělením pro 
kvalitu se samostatnou místností a příslušným vybave-
ním umístěným na rektorátě a prostorově vymezeným 
pracovištěm na každé z fakult FVL, FVHE a FaF. Finanční 
zdroje ve smyslu administrativně správního zajišťování 
a vnitřního hodnocení kvality na VFU Brno jsou urče-
ny na VFU Brno rozpočtem rektorátu pro Oddělení pro 
kvalitu a rozpočtem na každé z fakult FVL, FVHE a FaF 
pro administrativní zajišťování a  vnitřního hodnocení 
kvality příslušné kvality.

Naplňování zdrojů pro administrativně správní zajiš-
tění činnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení 
kvality na vysoké škole bylo posouzeno Radou pro vnitř-
ní hodnocení v rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno; a to s následujícím zjištěním (požadavek 8, 9, 10):
[[ vyčlenění dostatečných personálních zdrojů:  

splněno
[[ vyčlenění dostatečných materiálních zdrojů:  

splněno
[[ vyčlenění dostatečných finančních zdrojů:   

splněno.
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VFU Brno uskutečňuje činnosti v příslušné oblasti vzdě-
lávání, a to oblast Veterinární lékařství nebo Veterinární 
hygiena a oblast Farmacie. Činnost na vysoké škole je za-
jišťována fakultami a v rámci nich jednotlivými organi-
začními složkami (ústavy a kliniky a další fakultní pra-
coviště) a dále celouniverzitními pracovišti. 

Hodnocení kvality činností 
Pro kvalitu činností má VFU Brno zpracovány pravi-
dla v  Pravidlech zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a  s  nimi souvisejících činností a  vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnos-

tí, a v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno; 
pravidla byla posouzena Radou pro vnitřní hodnocení 
v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno; a to s ná-
sledujícím zjištěním:
[[ pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality čin-

ností (požadavek 11): bez návrhu změn.

VFU Brno má zřízenu Radu pro vnitřní hodnocení VFU 
Brno, Rada se řídí Jednacím řádem Rady pro vnitřní hod-
nocení VFU Brno, činnost Rady byla posouzena; a to s ná-
sledujícím zjištěním (požadavek 12): 
[[ činnost Rady pro vnitřní hodnocení: bez návrhu změn.

3

O D D Í L  T Ř E T Í  
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í

 H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  Č I N N O S T Í





VFU Brno uskutečňuje vzdělávací činnost. V  rámci 
této činnosti uskutečňuje VFU Brno studijní programy. 
Studijní programy jsou typu bakalářského a magisterské-
ho, a dále typu doktorského. VFU Brno dále uskutečňuje 
programy celoživotního vzdělávání. 

HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉHO 
A MAGISTERSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Pravidla pro bakalářské a magisterské 
vzdělávání
VFU Brno uskutečňuje bakalářské a magisterské vzdělá-
vání. Pravidla pro zajišťování a hodnocení kvality bakalář-
ského a magisterského vzdělání má VFU Brno zpracována 
v Pravidlech zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a dalších vnitř-
ních předpisech VFU Brno, v dokumentu Hodnocení stu-
dijních programů, sestavování, požadavky na ně a jejich 
kontrola na VFU Brno a v Souboru požadavků a ukazate-
lů výkonu VFU Brno; a dále v Studijním a zkušebním řádu 
v bakalářských a magisterských studijních programech 
VFU Brno, pravidla byla posouzena Radou pro vnitřní 
hodnocení v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno; 
a to s následujícím zjištěním (požadavek 13):
[[ pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení bakalář-

ského a magisterského vzdělávání: pravidla odpoví-
dají požadavku nastavení pravidel zajišťování a hod-
nocení kvality bakalářského a magisterského vzdělá-
ní – bez návrhu změn.

Sestavování studijních programů
Sestavování studijních programů na VFU Brno bylo po-
souzeno Radou pro vnitřní hodnocení v rámci hodno-
cení systému kvality VFU Brno zejména z pohledu, zda-
li VFU Brno: 
[[ dodržela soulad obsahu studijního programu s obsa-

hem příslušné oblasti vzdělávání, posláním a strate-
gickým záměrem VFU Brno,

[[ komunikovala studijní program s představiteli zaměst-
navatelů a monitorovala jejich očekávání a požadav-
ky na absolventy,

[[ komunikovala studijní program se studenty a absol-
venty, 

[[ přihlížela ke společenským potřebám a monitorovala 
jeho zpětnou vazbu ve společnosti,

[[ vymezila rámcové uplatnění absolventů a pracovní po-
zice, které může budoucí absolvent zastávat,

[[ vymezila případné návaznosti na další typy studijních 
programů v téže nebo příbuzné oblasti vzdělávání;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 14): spl-

nění stanovených požadavků.

Sestavování akademicky zaměřených studijních progra-
mů na VFU Brno bylo posouzeno Radou pro vnitřní hod-
nocení v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno ze-
jména z pohledu, zda-li VFU Brno: 
[[ kladla důraz na získání teoretických znalostí potřeb-

ných pro výkon povolání včetně uplatnění tvůrčí čin-
nosti a  poskytuje prostor pro osvojení nezbytných 
praktických dovedností,

[[ kladla důraz na soulad s tvůrčí činností VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 15): spl-

nění stanovených požadavků.

Sestavování profesně zaměřených studijních programů na 
VFU Brno bylo posouzeno Radou pro vnitřní hodnoce-
ní v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno zejmé-
na z pohledu, zda-li VFU Brno: 
[[ kladla důraz na zvládnutí praktických dovedností po-

třebných k výkonu povolání podložených nezbytný-
mi teoretickými znalostmi,

[[ kladla důraz na soulad s požadavky praxe,
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 16): VFU 

Brno profesně zaměřené studijní programy nere-
alizuje.

Sestavování studijních programů na VFU Brno bylo po-
souzeno Radou pro vnitřní hodnocení v rámci hodno-
cení systému kvality VFU Brno zejména z pohledu, zda-
li je zajištěno tak, že studijní program 
[[ navrhuje garant studijního programu,
[[ schvaluje vědecká rada fakulty,
[[ schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 17): spl-
nění stanovených požadavků.

Standardní doba studia
VFU Brno má pro studijní programy stanoveny stan-
dardní doby studia, odpovídající průměrné studijní zátě-
ži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa, standardní 
doby studia byly posouzeny Radou pro vnitřní hodnoce-
ní v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 18): spl-
nění stanovených požadavků.

O D D Í L  Č T V R T Ý  
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Obsah studijního programu
Součásti studijního programu bakalářského a magister-
ského vzdělávání – zejména 
[[ název studijního programu, 
[[ oblast vzdělávání, v níž je studijní program uskuteč-

ňován, 
[[ typ (bakalářský, magisterský) studijního programu,
[[ forma (prezenční, kombinovaná, distanční) studijní-

ho programu, 
[[ cíle studijního programu, 
[[ standardní doba studia při průměrné zátěži vyjádře-

ná v akademických rocích, 
[[ profil studijního programu (profesně zaměřený, aka-

demicky zaměřený), 
[[ profil absolventa studijního programu (příslušný pod-

le dané oblasti vzdělávání), 
[[ charakteristika studijních předmětů, 
[[ délka praxe,
[[ podmínky studia pro řádné ukončení studia,
[[ obsah státních zkoušek,
[[ udělovaný akademický titul

byly posouzeny Radou pro vnitřní hodnocení v rám-
ci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 19): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má studijní programy sestaveny tak, aby stu-
dent prokázal schopnost používat své znalosti, odborné 
dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom svě-
tovém cizím jazyce (doporučená literatura v cizím jazyce, 
vybrané přednášky v cizím jazyce, používání informací 
z databází v cizím jazyce apod.), Rada pro vnitřní hod-
nocení stanovený požadavek posoudila v rámci hodno-
cení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 20): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro studijní programy vymezenu zátěž stu-
dentů (např. v ECTS), Rada pro vnitřní hodnocení sta-
novený požadavek posoudila v rámci hodnocení systé-
mu kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 21): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má akademicky zaměřené studijní programy 
sestaveny tak, že umožňují získání teoretických znalostí 
potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí 
činnosti, zejména má potřebný rozsah teoretických před-
mětů, Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 22): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má profesně zaměřené studijní programy se-
staveny tak, že umožňují získání praktických dovedností 

potřebných k výkonu povolání, tj. zejména má potřebný 
rozsah prakticky zaměřených předmětů a praxi. Profesně 
zaměřený bakalářský studijní program obsahuje praxi 
studentů alespoň 12 týdnů, a to v maximálně třech sou-
vislých blocích. Profesně zaměřený magisterský studijní 
program, který navazuje na bakalářský studijní program 
obsahuje praktickou výuku studentů v rozsahu alespoň 6 
týdnů, a který nenavazuje na bakalářský studijní program 
obsahuje praktickou výuku studentů v rozsahu alespoň 18 
týdnů, Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 23): VFU 
Brno nerealizuje profesně zaměřené studijní pro-
gramy.

VFU Brno má pro studijní programy zpracovány studijní 
plány, jejichž součástí je zejména časová a obsahová po-
sloupnost studijních předmětů, forma studia pro jednot-
livé studijní předměty, způsob ověřování studijních vý-
sledků pro jednotlivé studijní předměty, Rada pro vnitřní 
hodnocení stanovený požadavek posoudila v rámci hod-
nocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 24): spl-
nění stanovených požadavků.

Garant studijního programu 
VFU Brno má pro každý studijní program stanovené-
ho garanta studijního programu, 
[[ který je akademickým pracovníkem příslušné VFU 

Brno,
[[ který má pracovní dobu v  rozsahu týdenní pracov-

ní doby na vysoké škole podle zákoníku práce, při-
čemž nejméně polovina této týdenní pracovní doby 
musí být sjednána na součásti VFU Brno, která usku-
tečňuje příslušný studijní program, a  jehož celkový 
součet týdenní pracovní doby v ostatních pracovně 
právních vztazích na téže nebo jiných vysokých ško-
lách na pozici akademického pracovníka s povinnos-
tí výkonu práce a nebo přítomnosti na pracovišti ne-
přesahuje polovinu týdenní pracovní doby stanovené 
zákoníkem práce,

[[ který pro akademicky zaměřený bakalářský studij-
ní program má odbornou kvalifikaci v  daném stu-
dijním programu nebo programu blízkého nebo pří-
buzného obsahového zaměření, má vědeckou hodnost 
CSc. nebo Ph.D., a v posledních pěti letech vykoná-
vá tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti vzdělávání, 
v níž je studijní programu uskutečňován,

[[ který pro profesně zaměřený bakalářský studijní pro-
gram má odbornou kvalifikaci v daném studijním pro-
gramu nebo v programu blízkého nebo příbuzného ob-
sahového zaměření a v posledních pěti letech vykoná-
vá tvůrčí činnost, která odpovídá oblasti vzdělávání, 
v níž je studijní programu uskutečňován, a nebo pů-
sobil ve věcně odpovídající odborné praxi,
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[[ který pro magisterský studijní program má odbornou 
kvalifikaci v daném studijním programu nebo v pro-
gramu blízkého nebo příbuzného obsahového zamě-
ření, je jmenován docentem nebo profesorem v obo-
ru, který odpovídá dané oblasti vzdělávání studijního 
programu a který v daném oboru v posledních pěti le-
tech uskutečňoval tvůrčí činnost,

[[ který je garantem nejvýše jednoho studijního progra-
mu, nebo garantem jednoho bakalářského a jednoho 
téhož nebo obsahově blízkého navazujícího magister-
ského, nebo garantem jednoho magisterského a sou-
časně téhož nebo obsahově blízkého doktorského stu-
dijního programu (včetně cizojazyčných variant těch-
to studijních programů), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 25): spl-
nění stanovených požadavků pro akademicky za-
měřené studijní programy, profesně zaměřené stu-
dijní programy VFU nerealizuje.

VFU Brno má pro každý studijní program zajištěno, že 
[[ studium v studijním programu koordinuje garant stu-

dijního programu, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 26): spl-

nění stanoveného požadavku.

Předměty studijního programu a garanti 
předmětů
VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ stanovenu strukturu studijních předmětů, 
[[ určeny jednotlivé předměty a jejich časovou dotaci, 
[[ pro jednotlivé předměty vypracované sylaby a popsán 

způsob výuky, 
[[ vymezeny předměty zahrnované mezi předměty pro-

filujícího základu,
[[ vymezeny předměty zahrnované mezi základní teo-

retické předměty profilujícího základu,
[[ jasně specifikovanou délku případné praxe realizova-

né u jiné fyzické nebo právnické osoby, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 27): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ v bakalářském studijním programu určeného garanta 

základního teoretického předmětu profilujícího zákla-
du, který je akademický pracovník jmenovaný docen-
tem, nebo profesorem v oboru, který odpovídá oblas-
ti vzdělávání, ve které je bakalářský studijní program 
uskutečňován a který se podílí na výuce,

[[ v bakalářském studijním programu určeného garanta 
předmětu profilujícího základu, který je akademický 
pracovník, který se podílí na výuce,

[[ v magisterském studijním programu určeného garanta 
základního teoretického předmětu profilujícího zákla-
du, který je akademický pracovník jmenovaný docen-
tem, nebo profesorem v oboru, který odpovídá oblas-
ti vzdělávání, ve které je magisterský studijní program 
uskutečňován, a který se podílí na výuce, 

[[ v magisterském studijním programu určeného garanta 
předmětu profilujícího základu magisterského studij-
ního programu, který je akademický pracovník s vě-
deckou hodností, který se podílí na výuce, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 28): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ v  profesně zaměřeném bakalářském studijním pro-

gramu určeno zapojení odborníků z praxe do výuky, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 29): VFU 

Brno nerealizuje profesně zaměřené studijní pro-
gramy.

Přijímání uchazečů
VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ stanovena pravidla pro přijímání uchazečů o  studi-

um vnitřním předpisem Studijní a zkušební řád v ba-
kalářských a magisterských studijních programech,

[[ pro uchazeče o studium dostupné informace o studij-
ních programech, informace týkající se studia, profilu 
absolventa a uplatnění v praxi,

[[ pro uchazeče o studium dostupné informační a pora-
denské služby VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 30): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program 
[[ uskutečňuje přijímání uchazečů na základě přijíma-

cího řízení,
[[ zveřejňuje informace o požadavcích na přijímací říze-

ní. Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo 
magisterském studijním programu je zejména dosa-
žení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pod-
mínkou k přijetí ke studiu v magisterském studijním 
programu, který navazuje na bakalářský studijní pro-
gram, je zejména řádné ukončení studia v kterémko-
liv typu studijního programu,

[[ má stanovena pravidla pro způsob vyhodnocování při-
jímacího řízení a pravidla pro sdělování výsledků při-
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jímacího řízení a možnost odvolání ve vnitřním před-
pise VFU Brno Studijní a zkušební řád v bakalářských 
a magisterských studijních programech,

[[ poskytuje přijatým studentům informace o vstupních 
procedurách pro studium na vysoké škole,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 31): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program zajišťuje rovný 
přístup k uchazečům o studiu v rámci přijímacího říze-
ní a tento požadavek posuzuje
[[ výpočtem shody v pořadí podle výsledků přijímacího 

řízení uchazečů zapsaných ke studiu a pořadí uchaze-
čů přijatých ke studiu; 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s následujícím zjištěním (požadavek 32): pro 

studijní programy je prováděn výpočet porovnáva-
jící pořadí podle výsledků přijímacího řízení ucha-
zečů zapsaných ke studiu a pořadí uchazečů přija-
tých ke studiu a jeho hodnota odpovídá s přijatelnou 
diferencí vyplývající z podstaty výpočtu požadova-
né hodnotě 1,0: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje; 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 33): pro stu-

dijní programy je prováděn výpočet porovnávající po-
řadí podle výsledků přijímacího řízení uchazečů za-
psaných ke studiu a pořadí studentů podle studijních 
výsledků v prvních dvou letech studia těchto studen-
tů a jeho hodnota odpovídá požadované hodnotě vyš-
ší než 0,1: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje míru 
úspěšnosti přijímacího řízení a tento požadavek posuzuje
[[ výpočtem poměru počtu uchazečů, kteří splnili pod-

mínky pro přijetí ke studiu z počtu uchazečů, kteří 
byli zařazeni do přijímacího řízení. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 34): hod-

nota 0,41 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá vysoký zájem uchazečů o studium na univer-
zitě vytvářející výrazný převis zájmu o studium nad 
možnostmi univerzity (univerzita nemůže naplnit 
zájem u 100-41=59% uchazečů): splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocu-
je míru úspěšnosti v  přijetí ke studiu a  tento požada-
vek posuzuje 

[[ výpočtem poměru počtu uchazečů, kteří byli přijati 
a zapsali se ke studiu z počtu uchazečů, kteří byli za-
řazeni do přijímacího řízení. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 35): hod-

nota 0,28 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá vysoký poměr výběru z uchazečů o studi-
um na univerzitě (univerzita vybírá ke studiu 28% 
uchazečů ke studiu z počtu přihlášených ke stu-
diu): splnění stanoveného požadavku.

Průběh výuky
VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ stanovena pravidla pro studium vnitřním předpisem 

v Studijním a zkušebním řádu v bakalářských a ma-
gisterských studijních programech,

[[ pro studenty dostupné informace o  studijním pro-
gramu a pravidlech studia v něm – informace o stu-
dijním plánu, informace o jednotlivých předmětech 
a způsobech jejich hodnocení, požadavky na kvalifi-
kační práce, požadavky na státní závěrečné zkoušky, 
informace o výsledcích učení, informace o možnos-
tech pokračování ve studiu,

[[ v provozu informační a komunikační prostředky pro 
poskytování informací spojených se studiem studen-
tům,

[[ pro studenty dostupné informační a poradenské služ-
by týkající se studia a uplatnění v praxi,

[[ možnost specifického způsobu studia ve zvláště odů-
vodněných případech, 

[[ postupy pro vyřizování stížností studentů spojených 
se studiem,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 36): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru teoretické výuky na vysoké škole
[[ výpočtem poměru počtu hodin teoretické výuky z cel-

kového počtu hodin výuky, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 37): 

hodnota 0,35 zahrnující všechny studijní progra-
my dokládá odpovídající poměr teoretické vý-
uky pro veterinárně a  farmaceuticky zaměřené 
studijní obory na univerzitě: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru praktické výuky na vysoké škole 
[[ výpočtem poměru počtu hodin praktické výuky, z cel-

kového počtu hodin výuky, 
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 38): hod-
nota 0,64 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá vysokou míru praktické výuky potřebné 
pro veterinárně a farmaceuticky zaměřené studijní 
obory univerzity: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru stáží a praxí realizovaných vysokou školou 
[[ výpočtem poměru počtu hodin stáží a praxí realizo-

vaných vysokou školou (započítávaných do výuky) 
z celkového počtu hodin výuky, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 39): hod-

nota 0,004 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá skutečnost, že praktická výuka není orga-
nizována ve smyslu pasivních stáží na univerzitě, 
ale je realizována ve smyslu aktivní přímé praktic-
ké výuky potřebné pro veterinárně a farmaceutic-
ky zaměřené studijní obory univerzity: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocu-
je míru stáží a praxí realizovaných mimo vysokou školu 
[[ výpočtem poměru počtu hodin stáží a praxí realizo-

vaných mimo vysokou školu k celkovému počtu ho-
din výuky, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 40): hod-

nota 0,08 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá skutečnost, že výuka zahrnuje poměrně vyso-
kou míru stáží v praxi mimo univerzitu za účelem 
poznání podmínek a činností v konkrétních vete-
rinárních a farmaceutických provozech a naplňuje 
potřeby získání dovedností v praxi při studiu vete-
rinárních a farmaceutických programů na univer-
zitě: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocu-
je velikost studijních skupin, v nichž je uskutečňována 
praktická výuka 
[[ výpočtem poměru celkového počtu studentů účastní-

cích se praktické výuky k počtu studijních skupin pro 
praktickou výuku,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 41): hod-
nota 10,1 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá skutečnost, že praktická výuka je intenzivní 
ve smyslu nízkého počtu studentů (okolo 10) ve 
výukové skupině, což odpovídá potřebám výuky 

ve veterinárně a farmaceuticky zaměřených studij-
ních programech: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru neúspěšnosti studia studentů 
[[ výpočtem poměru počtu studentů, kteří neúspěšně 

zakončili studium příslušného akademického roku 
studia, z počtu studentů, kteří zahájili studium toho-
to akademického roku studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 42): hod-

nota 0,10 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá náročnost studia veterinárních a farmaceu-
tických oborů, kdy okolo 10% studentů ročně ne-
postupuje do dalšího ročníku a nebo opouští stu-
dium; tato hodnota dokládá skutečnost, že uni-
verzita umožňuje postup do dalšího ročníku stu-
dia jen kvalitním studentům: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru neúspěšnosti v zakončování studia studentů 
[[ výpočtem poměru počtu studentů, kteří neúspěšně za-

končili celé studium v daném akademickém roce stu-
dia, z počtu studentů, kteří zahájili studium v akade-
mickém roce, který předchází danému akademické-
mu roku studia v počtu roků odpovídajícímu počtu 
roků standardní doby studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 43): hod-

nota 0,38 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá náročnost studia veterinárních a farmaceutic-
kých oborů, kdy okolo 38% studentů neukončí stu-
dium úspěšně; tato hodnota dokládá skutečnost, že 
úspěšně absolvuje veterinární a farmaceutické stu-
dijní programy jen okolo 62% nejkvalitnějších stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

Ověřování znalostí, zkušeností  
a dovedností studentů
VFU Brno pro každý studijní program 
[[ má stanovena pravidla pro hodnocení studentů vnitř-

ním předpisem Studijní a zkušební řád v bakalářských 
a magisterských studijních programech,

[[ má předem zveřejněny kritéria hodnocení studentů,
[[ má stanoveno hodnocení, které umožňuje vyjádřit 

(stupnicí A, B, C, D, E, F), do jaké míry studenti do-
sáhli očekávaného výsledku,

[[ uskutečňuje hodnocení, které provádí kvalifikova-
ní zkoušející schválení příslušným postupem (zkou-
šejícího navrhuje garant programu a  schvaluje dě-
kan fakulty),

[[ umožňuje přezkoumání hodnocení studenta,
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 44): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocu-
je provádění zkoušení studentů z pohledu míry zkouše-
ní, které je založeno na úsudku více, než jednoho zkou-
šejícího 
[[ výpočtem poměru počtu předmětů studijního progra-

mu, v nichž se provádí zkoušení, ve kterých je zkouše-
ní založeno na úsudku více než jednoho zkoušejícího 
nebo lze úsudek ověřit jiným zkoušejícím (např. u tes-
tů), z počtu předmětů studijního programu, v nichž 
se provádí zkoušení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 45): hod-

nota 0,71 zahrnující všechny studijní programy do-
kumentuje vysokou míru objektivity ve zkoušení 
studentů v jednotlivých předmětech veterinárních 
a farmaceutických studijních programech, při zo-
hlednění skutečnosti, že v řadě předmětů se zkou-
šení provádí na zvířatech a dalším biologickém ma-
teriálu, a nebo při praktické činnosti v laboratořích, 
kde uchování výsledku zkoušení je problematické, 
je dosažená hodnota odpovídající: splnění stano-
veného požadavku.

Zabezpečení výuky  
studijními zdroji a oporami
VFU Brno pro každý studijní program pro jednotlivé 
předměty poskytuje studentům informace o jejich zajiš-
tění informačními zdroji a oporami – např. prezentace, 
studijní literatura, případové studie aj.,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 46): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
dostupnost literatury pro předměty zásadního významu 
pro profil absolventa 
[[ výpočtem poměru počtu předmětů studijního progra-

mu zásadního významu pro profil absolventa, u nichž 
je ověřena dostupnost studijní literatury pro studen-
ty, k počtu předmětů studijního programu zásadního 
významu pro profil absolventa,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 47): hod-

nota 1,00 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá vysokou míru zajišťování studijní literatury 
(učebnice, skripta, učební texty, prezentace z před-
nášek, učební opory, výukové programy aj.) potřeb-

né pro studium jednotlivých předmětů zásadního 
významu (předměty TZ= teoretické předměty pro-
filujícího základu a dále PZ=předměty profilujícího 
základu) ve veterinárních a farmaceutických studij-
ních programech: splnění stanoveného požadavku.

Návaznost na činnosti  
související se vzděláváním
VFU Brno má akademicky zaměřený bakalářský stu-
dijní program napojen na vědeckou činnost VFU Brno, 
kterou uskutečňuje v oblasti vzdělávání, ve které je stu-
dijní program realizován,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 48): ba-
kalářské studijní programy se realizují ve vzdělá-
vací oblasti Veterinární lékařství, Veterinární hy-
giena, v níž univerzita realizuje vědeckou činnost 
dokumentovanou množstvím uznatelných výstupů 
tvůrčí činnosti, zejména na úrovni publikací v im-
paktovaných vědeckých časopisech: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má profesně zaměřený bakalářský studijní 
program napojen na praxi v oblasti vzdělávání, ve které 
je studijní program realizován,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 49): VFU 
Brno nerealizuje profesně zaměřený studijní pro-
gram.

VFU Brno pro akademicky zaměřený magisterský stu-
dijní program uskutečňuje vědeckou činnost s meziná-
rodním rozměrem, která odpovídá oblasti vzdělávání, ve 
které je studijní program realizován,
[[ vyhodnocuje počet vědeckých projektů v České repub-

lice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k ob-
lasti vzdělávání, ve které je studijní program realizován,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 50): ma-

gisterské studijní programy se realizují ve vzdělá-
vací oblasti Veterinární lékařství, Veterinární hygi-
ena, a ve vzdělávací oblasti Farmacie, v nichž uni-
verzita realizuje vědeckou činnost dokumentova-
nou vědeckými projekty v počtu 31 a množstvím 
uznatelných výstupů tvůrčí činnosti, zejména na 
úrovni publikací v impaktovaných vědeckých ča-
sopisech: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro profesně zaměřený magisterský studijní 
program uskutečňuje vědeckou činnost na úrovni vědec-
kých projektů anebo projektů aplikovaného nebo smluv-
ního výzkumu v České republice nebo v zahraničí, které 
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se odborně vztahují k oblasti vzdělávání, ve které je stu-
dijní program realizován, 
[[ vyhodnocuje počet vědeckých projektů anebo pro-

jektů aplikovaného nebo smluvního výzkumu v Čes-
ké republice nebo v zahraničí, které se odborně vzta-
hují k oblasti vzdělávání, ve které je studijní program 
realizován,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 51): VFU 

Brno nerealizuje profesně zaměřený studijní pro-
gram.

Zabezpečení výuky akademickými 
pracovníky
VFU Brno má pro každý studijní program zajištění aka-
demickými pracovníky s příslušnou kvalifikací pro jed-
notlivé předměty studijního programu, který odpovídá 
počtu studentů, specifikám studijního programu, meto-
dám výuky a hodnocení
[[ vyhodnocuje poměr počtu studentů fakulty v pregra-

duálních studijních programech k přepočtenému po-
čtu akademických pracovníků fakulty v pregraduál-
ních studijních programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 10,07 zahr-

nující všechny studijní programy dokládá zajiště-
ní výuky na úrovni okolo 10 studentů na jednoho 
akademického pracovníka odpovídající potřebám 
intenzity vzdělávání ve veterinárních a farmaceu-
tických studijních programech (požadavek 52): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program zajištění aka-
demickými pracovníky s příslušnou kvalifikací pro jed-
notlivé předměty studijního programu, který odpovídá 
počtu studentů, specifikám studijního programu, meto-
dám výuky a hodnocení
[[ vyhodnocuje poměr počtu odučených hodin přímé 

výuky na fakultě v pregraduálních studijních progra-
mech k celkovému přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků fakulty v pregraduálních studijních 
programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 53): hod-

nota 517 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá poměrně značné zatížení akademických pra-
covníků výukou, univerzita by měla směřovat k niž-
ší míře zatížení akademických pracovníků výukou 
a tím vytvářet větší časový prostor akademickým 
pracovníkům pro tvůrčí činnost, odbornou činnost 
a další související akademické činnosti: splnění sta-
noveného požadavku s doporučením.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovída-
jící strukturu akademických pracovníků studijního pro-
gramu z hlediska kvalifikace,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu docentů 

a profesorů fakulty v pregraduálních studijních pro-
gramech k  celkovému přepočtenému počtu akade-
mických pracovníků fakulty v pregraduálních studij-
ních programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 54): hod-

nota 0,27 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá odpovídající počet vyšších akademických 
hodností z celkového počtu akademických pracov-
níků ve smyslu požadavku přibližné 1/4 až 1/3 po-
čtu docentů a profesorů z počtu akademických pra-
covníků: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovídající 
strukturu akademických pracovníků studijního progra-
mu z hlediska kvalifikace, věku, výše úvazků, zkušeností 
s působením v zahraničí nebo v praxi odpovídá struktu-
ře studijního plánu, cílům a profilu studijního programu 
(u akademicky zaměřeného studijního programu je za-
jištěna odpovídající tvůrčí činnost v oboru nebo oboru 
příbuzném, u profesně zaměřeného studijního progra-
mu je zajištěn dostatečný počet odborníků z praxe pro 
praktickou výuku),
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků s hodností Ph.D., CSc. fakulty v pre-
graduálních studijních programech, k celkovému pře-
počtenému počtu akademických pracovníků fakulty 
v pregraduálních studijních programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 55): hod-

nota 0,81 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá odpovídající počet akademických pracovní-
ků s vědeckou hodností z celkového počtu akade-
mických pracovníků ve smyslu požadavku přibliž-
né 75% a více akademických pracovníků s vědec-
kou hodností z počtu akademických pracovníků: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovídající 
strukturu akademických pracovníků mají vysokoškolské 
vzdělání alespoň v magisterském studijním programu,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků s vysokoškolským vzděláním alespoň 
v magisterském studijním programu na fakultě v pre-
graduálních studijních programech, k celkovému pře-
počtenému počtu akademických pracovníků fakulty 
v pregraduálních studijních programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 



27

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 56): hod-
nota 1,00 zahrnující všechny studijní programy na-
plňuje požadavek na 100% zajištění výuky na uni-
verzitě akademickými pracovníky se vzděláním 
v  magisterských studijních programech: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý akademicky zaměřený studij-
ní program odpovídající strukturu akademických pra-
covníků s odpovídající tvůrčí činnost v oboru nebo obo-
ru příbuzném,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků s prokazatelnými výstupy tvůrčí čin-
nosti v oboru nebo oboru příbuzném na fakultě v pre-
graduálních studijních programech, k celkovému pře-
počtenému počtu akademických pracovníků fakulty 
v pregraduálních studijních programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 57): hod-

nota 0,62 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá míru roční tvůrčí činnosti akademických 
pracovníků, kdy přibližně 62% akademických pra-
covníků vykazuje ročně podíl na uznatelných vý-
stupech tvůrčí činnosti (ve vědeckých časopisech 
s impakt faktorem); tato hodnota při zvážení po-
dílu akademických pracovníků bez vědecké hod-
nosti a podílu tvůrčí činnosti na činnostech uni-
verzity, podílu nezbytné odborné veterinární a far-
maceutické činnosti na činnostech univerzity a při 
zvážení přirozeného podílu akademických pracov-
níků bez vědecké hodnosti z počtu akademických 
pracovníků, je zcela odpovídající: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro každý profesně zaměřený studijní 
program odpovídající strukturu odborníků z praxe s od-
povídajícím působením v praxi,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu odborníků 

z praxe působících v studijním programu na fakultě 
v pregraduálních studijních programech s působením 
v praxi alespoň 5 let k celkovému přepočtenému počtu 
odborníků z praxe na fakultě v pregraduálních studij-
ních programech působících v studijním programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 58): VFU 

Brno nerealizuje profesně zaměřený studijní pro-
gram.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovídají-
cí strukturu akademických pracovníků z hlediska doby 
pracovních úvazků,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků docentů a profesorů na fakultě v pre-

graduálních studijních programech s pracovním úvaz-
kem na dobu odpovídající alespoň standardní době 
studia studijního programu, k celkovému přepočtené-
mu počtu akademických pracovníků docentů a profe-
sorů fakulty v pregraduálních studijních programech,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 59): hod-

nota 0,67 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá podíl počtu docentů a  profesorů s  pra-
covním úvazkem na dobu odpovídající standard-
ní době studia studijního programu; při přihléd-
nutí ke skutečnosti, že ve většině případů dochá-
zí k opakovanému prodlužování doby pracovních 
úvazků, tato hodnota neovlivňuje stabilitu v zajiš-
ťování studijních programů ve smyslu podílu pra-
covníků s vyšší akademickou kvalifikací při vzdě-
lávání studentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovída-
jící strukturu akademických pracovníků z hlediska výše 
pracovních úvazků,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků na fakultě v pregraduálních studij-
ních programech, u  nichž součet pracovní doby ze 
všech pracovních poměrů na akademického pracov-
níka na téže nebo jiné vysoké škole přesáhne 1,5 náso-
bek týdenní pracovní doby stanovené zákoníkem prá-
ce, k celkovému přepočtenému počtu akademických 
pracovníků fakulty v pregraduálních studijních pro-
gramech (pracovní poměry sjednané na dobu nejvýše 
jednoho roku s rozsahem pracovní doby nepřesahují-
cí 0,2 násobek týdenní pracovní doby se do posuzová-
ní rozsahu pracovní doby nezapočítávají).
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 60): hod-

nota 0,00 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá u všech akademických pracovníků napl-
nění požadavku dostatečné časové pracovní kapa-
city pro zajišťování vzdělávací, tvůrčí a souvisejí-
cích činností na VFU Brno ve veterinárních a far-
maceutických studijních programech: splnění sta-
noveného požadavku.

Závěrečné práce  
(včetně odhalování plagiátorství)
1) Závěrečnou prací v bakalářském studijním programu je 
bakalářská práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěreč-
né zkoušky. Závěrečnou prací v magisterském studijním 
programu, s  výjimkou studijního programu Veterinární 
lékařství a Veterinární hygiena a ekologie, je diplomová 
práce, jejíž obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky. 
Závěrečnou prací je dále rigorózní práce, jejíž obhajoba 
může být součástí státní rigorózní zkoušky. 
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VFU Brno má pro každý studijní program zaměření zá-
věrečných prací, které je v souladu se zaměřením studij-
ního programu a profilem absolventa,
[[ vyhodnocuje poměr počtu závěrečných prací, které jsou 

v souladu se zaměřením studijního programu a profi-
lem absolventa, k celkovému počtu závěrečných prací, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 61): hod-

nota 1,00 zahrnující všechny studijní programy 
dokumentuje skutečnost, že zaměření všech zá-
věrečných prací je v souladu se zaměřením vzdě-
lávací oblasti, se zaměřením studijního programu 
a se zaměřením profilu absolventa: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má stanoven nejvyšší přípustný počet závě-
rečných prací (bakalářských, diplomových a rigorózních 
prací) na jednoho akademického pracovníka,
[[ vyhodnocuje počet akademických pracovníků, u nichž 

počet vedení závěrečných prací přesahuje nejvyšší pří-
pustný počet 15,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 62): hod-

nota 0,00 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá skutečnost, že u žádného akademického 
pracovníka nebyla překročena hodnota nejvyššího 
přípustného počtu 15 při vedení závěrečných pra-
cí (bakalářských, diplomových a rigorózních pra-
cí): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má stanoveny kvalifikační požadavky na oso-
by, které vedou závěrečné práce,
[[ vyhodnocuje poměr počtu akademických pracovní-

ků, kteří vedou závěrečné práce (bakalářské, diplomo-
vé a rigorózní práce) a kteří nesplňují požadavky na 
osoby, které mohou vést závěrečné práce, k celkové-
mu počtu akademických pracovníků, kteří vedou zá-
věrečné práce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 63): hod-

nota 0,00 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá skutečnost, že není na fakultách akademický 
pracovník, který vede závěrečné práce a který by 
nesplňoval požadavky na osoby, které mohou vést 
závěrečné práce: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program opatření 
k ochraně duševního vlastnictví,
[[ vyhodnocuje poměr počtu závěrečných prací, které 

byly posouzeny z hlediska plagiátorství postupy sta-
novenými na vysoké škole, k celkovému počtu závě-
rečných prací,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 64): 
hodnota 1,00 zahrnující všechny studijní progra-
my dokládá skutečnost, že závěrečné práce jsou 
posuzovány z pohledu případného plagiátorství, 
v hodnoceném období bylo toto posuzování rea-
lizováno školitelem, oponentem a komisí pro ob-
hajoby závěrečných prací, kdy s ohledem na úzké 
zaměření oboru a nízký počet prací souvisejících 
s daným tématem závěrečné práce a s ohledem na 
nízký počet komisí posuzujících závěrečné práce 
v studijním programu byla zajištěna vysoká míra 
spolehlivosti v případném odhalování plagiátor-
ství, od roku 2018 byl do systému posuzování zá-
věrečných prací z hlediska plagiátorství zahrnut 
také systém počítačového porovnání textu závě-
rečné práce s jinými texty závěrečných prací a dal-
ších publikovaných tvůrčích výstupů: splnění sta-
noveného požadavku.

Státní závěrečné zkoušky
Studium v  bakalářském studijním programu se řádně 
ukončuje státní závěrečnou zkouškou, studium v  ma-
gisterském studijním programu se řádně ukončuje stát-
ní závěrečnou zkouškou s výjimkou studijního programu 
Veterinární lékařství a  Veterinární hygiena a  ekologie. 
Absolventi magisterských studijních programů, kteří 
získali titul magistr, mohou vykonat v téže oblasti studia 
státní rigorózní zkoušku. Studium v studijním programu 
Veterinárního lékařství a Veterinární hygieny a ekologie 
se ukončuje řádně státní rigorózní zkouškou.

VFU Brno má pro každý studijní program stanoveny 
státní zkoušky 
[[ jejichž zaměření je v souladu se zaměřením studijní-

ho programu,
[[ jejichž obsah je v souladu s cíli studia v daném stu-

dijním programu, 
[[ jejichž obsah vytváří logický celek odpovídající dané-

mu studijnímu programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovené požadavky po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 65): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program pro státní 
zkoušky stanoveny zkušební komise, jejichž členové jsou 
složeni z profesorů, docentů a odborníků schválených pří-
slušnou vědeckou radou, případně z dalších členů jme-
novaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 66): spl-
nění stanoveného požadavku.
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Uplatnění absolventů
VFU Brno sleduje pro každý studijní program ukaza-
tele v uplatnitelnosti absolventů,
[[ vyhodnocuje na dostupném vzorku absolventů poměr 

počtu absolventů, kteří získali pracovní uplatnění do 
6 měsíců od ukončení studia, k celkovému počtu do-
stupného vzorku absolventů, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 67): hodno-

ta 0,96 zahrnující všechny studijní programy dokládá 
skutečnost, že i při zvážení omezenosti dostupnosti 
údajů o pracovním uplatnění absolventů, z dostupné-
ho vzorku absolventů je zřejmé, že uplatnitelnost ab-
solventů je vysoká: splnění stanoveného požadavku.

Distanční a kombinovaná forma studia
VFU Brno pro každý studijní program realizuje pro jeho 
kombinovanou formu studia alespoň 80 hodin přímé vý-
uky za semestr, s výjimkou posledního semestru studia 
věnovaného především zpracování kvalifikační práce,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 68): v ba-
kalářských, navazujících magisterských a magist-
erských studijních programech je na univerzitě re-
alizován pouze jeden bakalářský studijní program 
ve formě mimo rámec prezenční formy studia, tzn. 
akreditovaný ve formě kombinované, a pro tuto for-
mu studia je v tomto studijním programu požada-
vek 80 hodin přímé výuky za semestr splněn: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program zabezpečuje pro 
jeho distanční formu studia soubor informací, které na-
hradí studentovi přímou výuku,
[[ zejména má pro každý předmět specifikovány studijní 

opory (např. výuka s využitím výpočetní techniky, in-
ternetu, kontakt s vyučujícím, systém konzultací, ko-
munikace mezi studenty navzájem),

[[ má pro každý předmět popsán a zajištěn způsob se-
známení se s předmětem, s požadavky na jeho úspěš-
né absolvování a způsobem sledování studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovené požadavky po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 69): VFU 

Brno nerealizuje distanční formu vzdělávání v pre-
graduálním studiu.

Studijní program v cizím jazyce
VFU Brno má pro každý studijní program v cizím ja-
zyce,
[[ k dispozici příslušné vnitřní předpisy,
[[ informace pro přijímací řízení, včetně jejich přístupu 

na internetových stránkách VFU Brno, 

[[ informace pro průběh studia, včetně jejich přístupu 
na internetových stránkách VFU Brno,

[[ výuku zabezpečenu akademickými pracovníky s do-
statečnými jazykovými schopnostmi, 

[[ zabezpečenu odbornou praxi, je-li součástí studijní-
ho programu,

[[ vypracovávány kvalifikační práce, vypracovávání opo-
nentských posudků v cizím jazyce a dále v anglickém 
nebo českém jazyce, 

[[ přístup k  informačním zdrojům, odborné literatuře 
a potřebný software,

[[ zabezpečenu možnost jednání v cizím jazyce na pří-
slušných útvarech VFU Brno (studijních odděleních),

[[ vede informace o studiu (včetně rozvrhu studia), o po-
vinnostech vyplývajících ze studia ve studijním pro-
gramu, o dokladech o studiu, a další informace sou-
visející se studiem,

[[ poradenské služby pro studenty,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovené požadav-

ky posoudila v rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 70): VFU 
Brno realizuje studijní programy v cizím jazyce ve 
významném rozsahu a pro tyto studijní programy 
má zabezpečeny všechny požadované náležitosti: 
splnění stanovených požadavků.

Studijní program uskutečňovaný mimo sídlo 
VFU Brno
VFU Brno pro každý studijní program realizovaný 
mimo sídlo VFU Brno zabezpečuje jako v sídle VFU Brno
[[ totožně obsah studijního programu,
[[ v obdobné struktuře kvalifikační personální zajištění 

studijního programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovené požadavky po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 71): VFU 

Brno nerealizuje studijní program mimo sídlo 
VFU Brno.

VFU Brno má pro každý studijní program uskutečňo-
vaný ve spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR rám-
covou dohodou s AVČR a smlouvou s příslušným praco-
vištěm AVČR s postavením veřejné výzkumné instituce.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovené požadavky po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 72): VFU 
Brno nerealizuje studijní program ve spoluprá-
ci s AV ČR.

Hodnocení studenty a absolventy 
bakalářského a magisterského studijního 
programu
VFU Brno pro každý studijní program uskutečňuje sys-
tém hodnocení výuky studenty
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[[ vyhodnocuje jednotlivé předměty studijního progra-
mu a vypočítává střední hodnotu pro všechny hodno-
titelné předměty studijního programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 73): hod-

nota 1,85 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá skutečnost, že na stupnici hodnocení (1 až 5) 
dosáhlo hodnocení výuky studenty pozitivní hod-
noty v pozitivní polovině hodnocení (lepší než 3,0): 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program uskutečňuje sys-
tém hodnocení výuky absolventy
[[ vyhodnocuje jednotlivé předměty studijního progra-

mu a vypočítává střední hodnotu pro všechny hodno-
titelné předměty studijního programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 74): hod-

nocení výuky absolventy univerzita ve významněj-
ší míře nerealizovala: požadavek hodnocení výuky 
absolventy nebyl naplněn, pro další období je proto 
stanoven požadavek na zahrnutí hodnocení výuky 
absolventy do systému vnitřního hodnocení kvali-
ty činností univerzity.

HODNOCENÍ DOKTORSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Pravidla pro doktorské vzdělávání
VFU Brno uskutečňuje doktorské vzdělávání. Pravidla 
pro zajišťování kvality doktorského vzdělání má VFU 
Brno zpracována v Pravidlech zajišťování kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností a dalších vnitřních předpisech VFU Brno, 
v dokumentu Hodnocení studijních programů, sestavo-
vání, požadavky na ně a  jejich kontrola na VFU Brno 
a v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno 
a dále v Studijním a zkušebním řádu v doktorských stu-
dijních programech VFU Brno, pravidla byla posouze-
na Radou pro vnitřní hodnocení a to s následujícím zjiš-
těním (požadavek 75): 
[[ pravidla zajišťování a  vnitřního hodnocení doktor-

ského studijního vzdělávání: pravidla odpovídají po-
žadavku nastavení pravidel zajišťování a  hodnoce-
ní kvality doktorského vzdělání – bez návrhu změn.

Sestavování studijního programu
Sestavování studijních programů na vysoké škole bylo 
posouzeno Radou pro vnitřní hodnocení v rámci hod-
nocení systému kvality VFU Brno zejména z pohledu, 
zda-li VFU Brno: 
[[ dodržela soulad obsahu studijního programu s obsa-

hem příslušné oblasti vzdělávání, posláním a strate-
gickým záměrem VFU Brno,

[[ vymezila rámcové uplatnění absolventů a pracovní po-
zice, které může budoucí absolvent zastávat,
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 76): spl-

nění stanovených požadavků.

Sestavování studijních programů na vysoké škole bylo po-
souzeno Radou pro vnitřní hodnocení v rámci hodnoce-
ní systému kvality VFU Brno zejména z pohledu, zda-li 
je zajištěno tak, že studijní program 
[[ navrhuje garant studijního programu,
[[ schvaluje oborová rada studijního programu,
[[ schvaluje vědecká rada fakulty,
[[ schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 77): spl-
nění stanovených požadavků.

Standardní doba studia 
VFU Brno má pro studijní programy stanoveny stan-
dardní doby studia, odpovídající průměrné studijní zátě-
ži, obsahu a cílům studia a profilu absolventa, standardní 
doby studia byly posouzeny Radou pro vnitřní hodnoce-
ní v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 78): stan-
dardní doba studia v doktorských studijních pro-
gramech je 4 roky: splnění stanovených požadavků.

Obsah studijního programu
Součásti studijního programu doktorského vzdělává-
ní – zejména 
[[ název studijního programu, 
[[ oblast vzdělávání, v níž je studijní program uskuteč-

ňován, 
[[ typ (doktorský) studijního programu,
[[ formu (prezenční, kombinovaná, distanční) studijní-

ho programu, 
[[ cíle studijního programu, 
[[ profil studijního programu, 
[[ profil absolventa studijního programu (příslušný pod-

le dané oblasti vzdělávání), 
[[ charakteristiku studijních předmětů, 
[[ délku praxe,
[[ podmínky studia pro řádné ukončení studia,
[[ obsah státních zkoušek,
[[ udělovaný akademický titul, 

byly posouzeny Radou pro vnitřní hodnocení v rám-
ci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 79): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má studijní programy sestaveny tak, že obsah 
doktorského studijního programu vychází ze soudobé-
ho stavu vědeckého poznání a tvůrčí činnosti v dané ob-
lasti vzdělávání, Rada pro vnitřní hodnocení stanovený 
požadavek posoudila v rámci hodnocení systému kvali-
ty VFU Brno;
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 79b): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má studijní programy sestaveny tak, aby stu-
dent prokázal schopnost používat své znalosti, odborné 
dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom svě-
tovém cizím jazyce (doporučená literatura v cizím jazyce, 
vybrané přednášky v cizím jazyce, používání informací 
z databází v cizím jazyce apod.), Rada pro vnitřní hod-
nocení stanovený požadavek posoudila v rámci hodno-
cení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 80): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro studijní programy vymezenu zátěž stu-
dentů (např. v ECTS), Rada pro vnitřní hodnocení sta-
novený požadavek posoudila v rámci hodnocení systé-
mu kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 81): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno studijní programy zpracovány studijní plány 
a  případně individuální studijní plány, jejichž součás-
tí je zejména časová a obsahová posloupnost studijních 
předmětů, forma studia pro jednotlivé studijní předmě-
ty, způsob ověřování studijních výsledků pro jednotlivé 
studijní předměty, Rada pro vnitřní hodnocení stano-
vený požadavek posoudila v rámci hodnocení systému 
kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 82): spl-
nění stanovených požadavků.

Garant studijního programu, oborová rada 
studijního programu, školitel v studijním 
programu
VFU Brno má pro každý studijní program stanovené-
ho garanta studijního programu, 
[[ který je akademických pracovníkem příslušné VFU 

Brno,
[[ který má pracovní dobu v rozsahu týdenní pracovní 

doby na vysoké škole podle zákoníku práce, přičemž 
nejméně polovina této týdenní pracovní doby musí 
být sjednána na součásti VFU Brno, na které se usku-
tečňuje příslušný studijní program, a  jehož celkový 
součet týdenní pracovní doby v ostatních pracovně 
právních vztazích na téže nebo jiných vysokých ško-
lách na pozici akademického pracovníka s povinnos-
tí výkonu práce a nebo přítomnosti na pracovišti ne-
přesahuje polovinu týdenní pracovní doby stanovené 
zákoníkem práce,

[[ který je docentem, mimořádným profesorem nebo 
profesorem v oboru, který odpovídá danému studij-
nímu programu nebo programu blízkému nebo pří-
buznému, a který v daném oboru v posledních pěti le-
tech uskutečňoval tvůrčí činnost,

[[ který je garantem nejvýše jednoho doktorského stu-
dijního programu, nebo garantem jednoho magister-
ského a současně téhož nebo obsahově blízkého dok-
torského studijního programu (včetně cizojazyčných 
variant těchto studijních programů), Rada pro vnitř-
ní hodnocení stanovený požadavek posoudila v rám-
ci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 83): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program zajištěno, že 
[[ studium v studijním programu koordinuje garant stu-

dijního programu, Rada pro vnitřní hodnocení stano-
vený požadavek posoudila v rámci hodnocení systé-
mu kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 84): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program stanovenou 
oborovou radu doktorského studijního programu, kde
[[ předsedou oborové rady je garant doktorského stu-

dijního programu,
členové oborové rady jsou akademičtí pracovníci, 

kteří mají na dané vysoké škole uzavřen pracovní po-
měr v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby 
stanovené zákoníkem práce, tak i odborníci mimo da-
nou vysokou školu; členové oborové rady doktorského 
studijního programu prokazují tvůrčí činnost v oblasti 
vzdělávání, ve které je uskutečňován doktorský studij-
ní program za posledních 5 let a byli schválení vědec-
kou radou fakulty, Rada pro vnitřní hodnocení stano-
vený požadavek posoudila v rámci hodnocení systému 
kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 85): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program zajištěno, že 
studium v doktorském studijním programu se uskutečňu-
je pod vedením školitele, kde školitel je profesorem nebo 
docentem nebo dalším odborníkem s vědeckou hodnos-
tí schválený příslušnou vědeckou radou a v daném obo-
ru v posledních pěti letech uskutečňoval tvůrčí činnost 
vztahující se k doktorskému studijnímu programu, Rada 
pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek posoudila 
v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním(požadavek 86): spl-
nění stanovených požadavků.

Předměty studijního programu a garanti 
předmětů
VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ stanovenu strukturu studijních předmětů, 
[[ určeny jednotlivé předměty a jejich časovou dotaci, 
[[ pro jednotlivé předměty vypracované sylaby a popsán 

způsob výuky, 
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[[ vymezeny předměty zahrnované mezi předměty pro-
filujícího základu,

[[ vymezeny předměty zahrnované mezi základní teo-
retické předměty profilujícího základu,

[[ povinné předměty nejsou obsahově totožné s povin-
nými předměty bakalářského nebo magisterského stu-
dijního programu,

[[ jasně specifikovanou délku případné praxe realizova-
né u jiné fyzické nebo právnické osoby.

[[ vymezeno předložení odborných výstupů tvůrčí čin-
nosti,

[[ vymezeno předložení disertační práce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 87): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ v doktorském studijním programu určeného garanta 

profilujících studijních předmětů, který je akademic-
ký pracovník jmenovaný docentem nebo profesorem 
v oboru, který odpovídá oblasti vzdělávání, ve které 
je doktorský studijní program uskutečňován, a který 
se podílí na výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 88): spl-

nění stanovených požadavků.

Přijímání uchazečů
VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ stanovena pravidla pro přijímání uchazečů o studium 

vnitřním předpisem Studijní a zkušební řád v doktor-
ských studijních programech,

[[ pro uchazeče o studium dostupné informace o studij-
ních programech, informace týkající se studia, profilu 
absolventa a uplatnění v praxi,

[[ pro uchazeče o studium dostupné informační a pora-
denské služby VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 89): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program 
[[ uskutečňuje přijímání uchazečů na základě přijíma-

cího řízení,
[[ zveřejňuje informace o požadavcích na přijímací ří-

zení. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském stu-
dijním programu je řádné ukončení studia v magist-
erském studijním programu,

[[ má stanovena pravidla pro způsob vyhodnocování při-
jímacího řízení a pravidla pro sdělování výsledků při-
jímacího řízení a možnost odvolání ve vnitřním před-

pise VFU Brno Studijní a zkušební řád v doktorských 
studijních programech,

[[ poskytuje přijatým studentům informace o vstupních 
procedurách pro studium na VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 90): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program zajišťuje rovný 
přístup k uchazečům o studiu v rámci přijímacího řízení 
[[ výpočtem shody v pořadí podle výsledků přijímacího 

řízení uchazečů zapsaných ke studiu a pořadí uchaze-
čů přijatých ke studiu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 91): pro 

doktorské studijní programy je prováděn výpo-
čet porovnávající pořadí podle výsledků přijíma-
cího řízení uchazečů zapsaných ke studiu a pořa-
dí uchazečů přijatých ke studiu a jeho hodnota od-
povídá s přijatelnou diferencí vyplývající z podsta-
ty výpočtu požadované hodnotě 1,0: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
efektivitu procesu přijímacího řízení
[[ výpočtem shody v pořadí podle výsledků přijímací-

ho řízení uchazečů zapsaných ke studiu a pořadí stu-
dentů podle studijních výsledků v prvních dvou le-
tech studia těchto studentů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 92): pro stu-

dijní programy v uplynulém období nemohl být pro-
váděn výpočet porovnávající pořadí podle výsled-
ků přijímacího řízení uchazečů zapsaných ke studiu 
a pořadí studentů podle studijních výsledků v prv-
ních dvou letech studia těchto studentů, protože stu-
dijní výsledky byly hodnoceny pouze stupněm pro-
spěl/neprospěl a v tomto posouzení hodnota odpo-
vídá požadované hodnotě vyšší než 0,1; nicméně od 
roku 2018 byl změněn vnitřní předpis tak, že bude 
umožněno hodnocení studijních výsledků na stupni-
ci 1,0 až 4,0 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0; F= 
4,0) a výpočet shody v pořadí bude v dalším období 
přesnější: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru úspěšnosti přijímacího řízení 
[[ výpočtem poměru počtu uchazečů, kteří splnili pod-

mínky pro přijetí ke studiu z počtu uchazečů, kteří 
byli zařazeni do přijímacího řízení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 93): hod-
nota 0,81 (57/70) zahrnující všechny studijní pro-
gramy dokládá zájem uchazečů o studium na uni-
verzitě vytvářející převis zájmu o studium nad mož-
nostmi univerzity (univerzita nemůže naplnit zá-
jem u 100-81=19% uchazečů): splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru úspěšnosti v přijetí ke studiu
[[ výpočtem poměru počtu uchazečů, kteří byli přijati 

a zapsáni ke studiu z počtu uchazečů, kteří byli zařa-
zeni do přijímacího řízení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 94): hod-

nota 0,81 (57/70) zahrnující všechny studijní pro-
gramy dokládá poměr výběru z uchazečů o studi-
um na univerzitě (univerzita vybírá ke studiu 81% 
uchazečů ke studiu z počtu přihlášených ke stu-
diu), jedná se o výběrové studium: splnění stano-
veného požadavku.

Průběh výuky
VFU Brno má pro každý studijní program 
[[ stanovena pravidla pro studium vnitřním předpisem 

Studijní a zkušební řád v doktorských studijních pro-
gramech,

[[ pro studenty dostupné informace o studijním progra-
mu a pravidlech studia v něm – informace o studijním 
plánu, informace o jednotlivých předmětech a způso-
bech jejich hodnocení, požadavky na disertační prá-
ce, požadavky na státní doktorské zkoušky, informa-
ce o výsledcích učení, 

[[ v provozu informační a komunikační prostředky pro po-
skytování informací spojených se studiem studentům,

[[ pro studenty dostupné informační a poradenské služ-
by týkající se studia a uplatnění v praxi,

[[ možnost specifického způsobu studia ve zvláště odů-
vodněných případech, 

[[ postupy pro vyřizování stížností studentů spojených 
se studiem,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 95): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru neúspěšnosti studia studentů 
[[ výpočtem poměru počtu studentů, kteří neúspěšně 

zakončili studium příslušného akademického roku 
studia, z počtu studentů, kteří zahájili studium toho-
to akademického roku studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 96): hod-
nota 0,14 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá úroveň studia doktorských veterinárních 
a farmaceutických programů, kdy okolo 14% stu-
dentů ročně nepostupuje do dalšího ročníku a nebo 
opouští studium; tato hodnota dokládá skutečnost, 
že univerzita umožňuje postup do dalšího ročníku 
studia jen kvalitním studentům, kteří splní stano-
vená postupová kritéria do dalšího ročníku: splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
míru neúspěšnosti v zakončování studia studentů 
[[ výpočtem poměru počtu studentů, kteří neúspěšně za-

končili celé studium v daném akademickém roce stu-
dia, z počtu studentů, kteří zahájili studium v akade-
mickém roce, který předchází danému akademické-
mu roku studia v počtu roků odpovídajícímu počtu 
roků standardní doby studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 97): hod-
nota 0,37 zahrnující všechny studijní programy 
dokládá náročnost doktorského studia veterinár-
ních a farmaceutických programů, kdy okolo 37% 
studentů neukončí studium úspěšně; tato hodnota 
dokládá skutečnost, že úspěšně absolvuje doktor-
ské veterinární a farmaceutické studijní programy 
okolo 63% nejkvalitnějších studentů: splnění sta-
noveného požadavku.

Ověřování znalostí, zkušeností a dovedností 
studentů
Znalosti, zkušenosti a dovednosti studentů jsou hodno-
ceny. Hodnocení umožňuje vyjádřit do jaké míry studen-
ti dosáhli očekávaného výsledku. 

VFU Brno pro každý studijní program 
[[ má stanovena pravidla pro hodnocení studentů vnitř-

ním předpisem v Studijním a zkušebním řádu doktor-
ského vzdělávání,

[[ má předem zveřejněny kritéria hodnocení studentů,
[[ má stanoveno hodnocení, které umožňuje vyjádřit 

(zpravidla stanovenou stupnicí), do jaké míry studen-
ti dosáhli očekávaného výsledku,

[[ uskutečňuje hodnocení, které provádí kvalifikova-
ní zkoušející schválení příslušným postupem (zkou-
šejícího navrhuje garant programu a  schvaluje dě-
kan fakulty),

[[ umožňuje přezkoumání hodnocení studenta,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 98): spl-

nění stanovených požadavků.
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VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocu-
je provádění zkoušení studentů z pohledu míry zkouše-
ní, které je založeno na úsudku více, než jednoho zkou-
šejícího 
[[ výpočtem poměru počtu předmětů studijního progra-

mu, v nichž se provádí zkoušení, ve kterých je zkouše-
ní založeno na úsudku více než jednoho zkoušejícího 
nebo lze úsudek ověřit jiným zkoušejícím (např. u tes-
tů), z počtu předmětů studijního programu, v nichž 
se provádí zkoušení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 99): hod-

nota 0,74 zahrnující všechny studijní programy do-
kumentuje výraznou míru objektivity ve zkoušení 
studentů v jednotlivých předmětech veterinárních 
a farmaceutických doktorských studijních progra-
mech; pro další období dochází ke změně v náplni 
jednotlivých předmětů doktorského studia tak, že 
předměty jsou více orientovány na problematiku 
poznatků ze světových databází a součástí zkouš-
ky bude rešerše k zadané problematice, která doloží 
dosaženou úroveň poznatků získaných studentem 
a tím zvýší míru objektivity hodnocení studenta: 
splnění stanoveného požadavku.

Zabezpečení výuky studijními zdroji 
a oporami
VFU Brno pro každý studijní program pro jednotlivé 
předměty poskytuje studentům informace o jejich zajiš-
tění informačními zdroji a oporami – např. prezentace, 
studijní literatura, případové studie aj.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 100): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
dostupnost literatury pro předměty zásadního významu 
pro profil absolventa 
[[ výpočtem poměru počtu předmětů studijního progra-

mu zásadního významu pro profil absolventa, u nichž 
je ověřena dostupnost studijní literatury pro studen-
ty, k počtu předmětů studijního programu zásadního 
významu pro profil absolventa,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 101): 

hodnota 1,00 zahrnující všechny studijní progra-
my dokládá vysokou míru zajišťování studijní lite-
ratury (učebnice, skripta, učební texty, prezentace 
z přednášek, učební opory, výukové programy, svě-
tové databáze aj.) potřebné pro studium jednotli-
vých předmětů zásadního významu (předměty TZ 
a PZ) ve veterinárních a farmaceutických doktor-

ských studijních programech: splnění stanovené-
ho požadavku.

Návaznost na činnosti související se 
vzděláváním
VFU Brno pro doktorský studijní program uskutečňu-
je vědeckou činnost s  mezinárodním rozměrem, kte-
rá odpovídá oblasti vzdělávání, ve které je studijní pro-
gram realizován,
[[ vyhodnocuje počet vědeckých projektů v České repub-

lice nebo v zahraničí, které se odborně vztahují k ob-
lasti vzdělávání, ve které je studijní program realizován,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 102): dok-

torské studijní programy se realizují ve vzdělávací 
oblasti Veterinární lékařství, Veterinární hygiena, 
a ve vzdělávací oblasti Farmacie, v nichž univer-
zita realizuje vědeckou činnost dokumentovanou 
vědeckými projekty v počtu 31 a množstvím uzna-
telných výstupů tvůrčí činnosti, zejména na úrovni 
publikací v impaktovaných vědeckých časopisech: 
splnění stanoveného požadavku.

Zabezpečení výuky akademickými 
pracovníky
VFU Brno má pro každý studijní program zajištění aka-
demickými pracovníky s příslušnou kvalifikací pro jed-
notlivé předměty studijního programu, který odpovídá 
počtu studentů, specifikám studijního programu, meto-
dám výuky a hodnocení
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků se vzděláním v doktorském studij-
ním programu zajišťujících výuku v doktorském stu-
dijním programu k celkovému přepočtenému počtu 
akademických pracovníků zajišťujících výuku v dok-
torském studijním programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 103): 

hodnota 1,00 zahrnující všechny studijní progra-
my naplňuje požadavek na 100% zajištění výuky 
v doktorských studijních programech na univerzi-
tě akademickými pracovníky se vzděláním v dok-
torských studijních programech: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovída-
jící strukturu akademických pracovníků studijního pro-
gramu z hlediska kvalifikace,
[[ vyhodnocuje poměr počtu docentů, profesorů a dal-

ších odborníků s vědeckou hodností schválených obo-
rovou radou působících jako školitelé studentů dok-
torského studijního programu k  celkovému počtu 
školitelů studentů doktorského studijního programu,
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 104): hod-
nota 1,00 zahrnující všechny studijní programy na-
plňuje požadavek na 100% zajištění školiteli v dok-
torských studijních programech na univerzitě aka-
demickými pracovníky s kvalifikací profesor, do-
cent a nebo odborník s vědeckou hodností schvále-
ný oborovou radou: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program zajištění aka-
demickými pracovníky s příslušnou kvalifikací pro jed-
notlivé předměty studijního programu, který odpovídá 
počtu studentů, specifikám studijního programu, meto-
dám výuky a hodnocení
[[ vyhodnocuje poměr počtu studentů doktorského stu-

dijního programu k počtu akademických pracovníků – 
hlavních školitelů doktorského studijního programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 105): hod-

nota 2,43 (221/91) zahrnující všechny studijní pro-
gramy naplňuje požadavek na zajištění školiteli 
v doktorských studijních programech na univerzi-
tě souborem akademických pracovníků – školitelů, 
jejichž kapacita časová i pracovní umožňuje odpo-
vídající rozložení počtu studentů doktorandů mezi 
tyto školitele tak, aby počet doktorandů nepřesáhl 
limitující počet 5 doktorandů na jednoho školite-
le: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program odpovídají-
cí strukturu akademických pracovníků z hlediska doby 
pracovních úvazků,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků docentů a profesorů podílejících se 
na zabezpečování studijního programu s pracovním 
úvazkem na dobu odpovídající alespoň standardní 
době studia studijního programu, k celkovému pře-
počtenému počtu akademických pracovníků docen-
tů a profesorů podílejících se na zabezpečování stu-
dijního programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 106): hod-

nota 0,77 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá podíl počtu docentů a profesorů s pracovním 
úvazkem na dobu odpovídající standardní době 
studia studijního programu; při přihlédnutí ke sku-
tečnosti, že ve většině případů dochází k opakova-
nému prodlužování doby pracovních úvazků, tato 
hodnota neovlivňuje stabilitu v zajišťování studij-
ních programů ve smyslu podílu pracovníků s vyšší 
akademickou kvalifikací při vzdělávání doktoran-
dů: splnění stanoveného požadavku.
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VFU Brno má pro každý studijní program odpovída-
jící strukturu akademických pracovníků z hlediska výše 
pracovních úvazků,
[[ vyhodnocuje poměr přepočteného počtu akademic-

kých pracovníků podílejících se na zabezpečování stu-
dijního programu, u nichž součet pracovní doby ze 
všech pracovních poměrů na akademického pracov-
níka na téže nebo jiné vysoké škole přesáhne 1,5 náso-
bek týdenní pracovní doby stanovené zákoníkem prá-
ce, k celkovému přepočtenému počtu akademických 
pracovníků podílejících se na zabezpečování studij-
ního programu (pracovní poměry sjednané na dobu 
nejvýše jednoho roku s rozsahem pracovní doby ne-
přesahující 0,2 násobek týdenní pracovní doby se do 
posuzování rozsahu pracovní doby nezapočítávají),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 107): hod-

nota 0,00 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá u všech akademických pracovníků naplně-
ní požadavku dostatečné časové pracovní kapaci-
ty pro zajišťování vzdělávací, tvůrčí a souvisejících 
činností na VFU Brno ve veterinárních a farmace-
utických doktorských studijních programech: spl-
nění stanoveného požadavku.

Disertační práce (včetně odhalování 
plagiátorství)
Disertační práce je závěrečnou prací doktorského stu-
dia. Veřejná obhajoba disertační práce je součástí řádné-
ho ukončení doktorského studia. Disertační práce musí 
obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsled-
ky přijaté k uveřejnění. Obhajobou disertační práce se 
prokazuje schopnost samostatné činnosti v oblasti vý-
zkumu nebo vývoje.

VFU Brno má pro každý studijní program zaměření 
disertačních prací, které je v souladu se zaměřením stu-
dijního programu a profilem absolventa a odpovídají vě-
deckému zaměření VFU Brno,
[[ vyhodnocuje poměr počtu disertačních prací, kte-

ré jsou v souladu se zaměřením studijního programu 
a profilem absolventa a odpovídají vědeckému zamě-
ření VFU Brno, k celkovému počtu disertačních prací, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 108): hod-

nota 1,00 zahrnující všechny studijní programy do-
kumentuje skutečnost, že zaměření všech disertač-
ních prací je v souladu se zaměřením vzdělávací ob-
lasti, se zaměřením doktorského studijního progra-
mu a se zaměřením profilu absolventa: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno má stanoven nejvyšší přípustný počet diser-
tačních prací na jednoho akademického pracovníka,

[[ vyhodnocuje počet akademických pracovníků, u nichž 
počet vedení disertačních prací přesahuje nejvyšší pří-
pustný počet 5,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 109): hod-

nota 0,00 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá skutečnost, že u žádného akademického pra-
covníka nebyla překročena hodnota nejvyššího pří-
pustného počtu 5 při vedení disertačních prací: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program stanove-
ny kvalifikační požadavky na osoby, které vedou diser-
tační práce,
[[ vyhodnocuje poměr počtu akademických pracovníků, 

kteří vedou disertační práce (hlavní školitelé) a kteří 
nesplňují požadavky na osoby, které mohou vést di-
sertační práce, k celkovému počtu akademických pra-
covníků, kteří vedou disertační práce (hlavní školitelé),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 110): 

hodnota 0,00 zahrnující všechny studijní progra-
my dokládá skutečnost, že není na fakultách aka-
demický pracovník, který vede disertační práce 
a který by nesplňoval požadavky na osoby, kte-
ré mohou vést disertační práce: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro každý studijní program opatření 
k ochraně duševního vlastnictví,
[[ vyhodnocuje poměr počtu hodnocených disertačních 

prací, které byly posouzeny z hlediska plagiátorství po-
stupy stanovenými na vysoké škole, k celkovému po-
čtu hodnocených disertačních prací,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 111): hod-

nota 1,00 zahrnující všechny studijní programy do-
kládá skutečnost, že závěrečné práce jsou posuzová-
ny z pohledu případného plagiátorství, v hodnoce-
ném období bylo toto posuzování realizováno ško-
litelem, oponenty a komisí pro obhajoby disertač-
ních prací, kdy s ohledem na úzké zaměření obo-
ru a nízký počet prací souvisejících s daným téma-
tem disertační práce a s ohledem na složení komi-
se posuzující disertační práci byla zajištěna vysoká 
míra spolehlivosti v případném odhalování plagi-
átorství, od roku 2018 byl do systému posuzování 
disertačních prací z hlediska plagiátorství zahrnut 
také systém počítačového porovnání textu diser-
tační práce s jinými texty závěrečných prací a dal-
ších publikovaných tvůrčích výstupů: splnění sta-
noveného požadavku.
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Státní doktorské zkoušky
VFU Brno má pro každý studijní program stanoveny 
státní doktorské zkoušky 
[[ jejichž zaměření je v souladu se zaměřením studijní-

ho programu,
[[ jejichž obsah je v souladu s cíli studia v daném stu-

dijním programu 
[[ jejichž obsah vytváří logický celek odpovídající dané-

mu studijnímu programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 112): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý studijní program pro státní 
doktorské zkoušky stanoveny zkušební komise, jejichž 
členové jsou složeni z profesorů, docentů a odborníků 
schválených příslušnou vědeckou radou, případně z dal-
ších členů jmenovaných Ministerstvem školství, mláde-
že a tělovýchovy, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 113): spl-
nění stanoveného požadavku.

Uplatnění absolventů
VFU Brno sleduje pro každý studijní program ukaza-
tele v uplatnitelnosti absolventů,
[[ vyhodnocuje na dostupném vzorku absolventů poměr 

počtu absolventů, kteří získali pracovní uplatnění, ve 
kterém jim bylo uznáno úspěšné absolvování doktor-
ského studia, do 6 měsíců od ukončení studia, k cel-
kovému počtu dostupného vzorku absolventů, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 114): 

hodnota 0,95 zahrnující všechny studijní progra-
my dokládá skutečnost, že absolventi doktorských 
studijních programů v naprosté většině uplatňu-
jí své vzdělání na pozicích, kde je toto postgradu-
ální vzdělávání akceptováno, tzn. jako akademič-
tí pracovníci na univerzitách, jako výzkumní pra-
covníci ve výzkumných institucích, jako pracovníci 
ve státní správě, kde doktorské vzdělání je započí-
táváno do systému profesních atestací apod., zjiš-
těná hodnota vychází z dostupného vzorku absol-
ventů: splnění stanoveného požadavku.

Distanční a kombinovaná forma studia
VFU Brno pro každý studijní program zabezpečuje pro 
jeho distanční formu studia soubor informací, které na-
hradí studentovi přímou výuku,
[[ zejména má pro každý předmět specifikovány studijní 

opory (např. výuka s využitím výpočetní techniky, in-
ternetu, kontakt s vyučujícím, systém konzultací, ko-

munikace mezi studenty navzájem),
[[ má pro každý předmět popsán a zajištěn způsob se-

známení se s předmětem, s požadavky na jeho úspěš-
né absolvování a způsobem sledování studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 115): spl-

nění stanovených požadavků.

Studijní program v cizím jazyce
VFU Brno má pro každý studijní program v cizím ja-
zyce
[[ k dispozici příslušné vnitřní předpisy,
[[ informace pro přijímací řízení, včetně jejich přístupu 

na internetových stránkách VFU Brno, 
[[ informace pro průběh studia, včetně jejich přístupu 

na internetových stránkách VFU Brno,
[[ výuku zabezpečenu akademickými pracovníky s do-

statečnými jazykovými schopnostmi, 
[[ zabezpečenu odbornou praxi, je-li součástí studijní-

ho programu,
[[ vypracovávány disertační práce, vypracovávání opo-

nentských posudků v cizím jazyce a dále v anglickém 
nebo českém jazyce, 

[[ přístup k  informačním zdrojům, odborné literatuře 
a potřebný software,

[[ zabezpečenu možnost jednání v cizím jazyce na pří-
slušných útvarech VFU Brno (studijních odděleních),

[[ vede informace o studiu (včetně rozvrhu studia), o po-
vinnostech vyplývajících ze studia ve studijním pro-
gramu, o dokladech o studiu, a další informace sou-
visející se studiem,

[[ poradenské služby pro studenty,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 116): spl-

nění stanovených požadavků.

Studijní program uskutečňovaný  
mimo sídlo VFU Brno
VFU Brno pro každý studijní program realizovaný 
mimo sídlo VFU Brno zabezpečuje jako v sídle VFU Brno
[[ totožně obsah studijního programu,
[[ v obdobné struktuře kvalifikační personální zajištění 

studijního programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 117): VFU 

Brno nerealizuje doktorský studijní program mimo 
sídlo univerzity.

VFU Brno má pro každý studijní program uskutečňo-
vaný ve spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR rám-
covou dohodou s AVČR a smlouvou s příslušným praco-
vištěm AVČR s postavením veřejné výzkumné instituce,
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 118): VFU 
Brno nerealizuje doktorský studijní program ve 
spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR.

Hodnocení studenty a absolventy 
doktorského studijního programu
VFU Brno pro každý studijní program uskutečňuje sys-
tém hodnocení výuky studenty
[[ vypočítává střední hodnotu z hodnocení od jednot-

livých studentů doktorského studijního programu, 
kteří ukončili úspěšně studium ročníku v příslušném 
roce hodnocení.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 119): hodno-

ta 2,1 zahrnující všechny studijní programy dokládá 
skutečnost, že na stupnici hodnocení (1 až 5) dosáhlo 
hodnocení výuky studenty pozitivní hodnoty v hor-
ní polovině hodnocení (lepší než 3,0): splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program uskutečňuje sys-
tém hodnocení výuky absolventy
[[ vypočítává střední hodnotu z hodnocení od jednot-

livých absolventů doktorského studijního programu, 
kteří ukončili úspěšně studium v  příslušném roce 
hodnocení.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 120): 

hodnocení výuky absolventy doktorských studij-
ních programů univerzita ve významnější míře 
nerealizovala: požadavek hodnocení výuky ab-
solventy nebyl naplněn, pro další období je proto 
stanoven požadavek na zahrnutí hodnocení vý-
uky absolventy doktorských studijních progra-
mů do systému vnitřního hodnocení kvality čin-
ností univerzity.

HODNOCENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Pravidla pro celoživotní vzdělávání
VFU Brno uskutečňuje celoživotní vzdělávání. Pravidla 
pro zajišťování kvality celoživotního vzdělání má VFU 
Brno zpracována v Pravidlech zajišťování kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností a dalších vnitřních předpisech VFU Brno 
a v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno 
a dále v Řádu celoživotního vzdělávání VFU Brno, pra-
vidla byla posouzena Radou pro vnitřní hodnocení a to 
s následujícím zjištěním (požadavek 121): 
[[ pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení celoživot-

ního vzdělávání: pravidla odpovídají požadavku na-

stavení pravidel zajišťování a  hodnocení kvality ce-
loživotního vzdělávání vzdělání: bez návrhu změn.

Sestavování programu celoživotního 
vzdělávání 
Program celoživotního vzdělávání je sestavován jako pro-
gram celoživotního vzdělávání orientovaný na výkon po-
volání nebo jako program celoživotního vzdělávání ori-
entovaný zájmově.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdě-
lávání při jeho sestavování 
[[ dodržela soulad obsahu programu celoživotního vzdě-

lávání s obsahem příslušné oblasti vzdělávání, poslá-
ním a strategickým záměrem VFU Brno,

[[ komunikovala program celoživotního vzdělávání 
s představiteli zaměstnavatelů a monitorovala jejich 
očekávání a požadavky na absolventy,

[[ přihlížela ke společenským potřebám a monitorovala 
jeho zpětnou vazbu ve společnosti,

[[ vymezila rámcové uplatnění absolventů a pracovní po-
zice, které může budoucí absolvent zastávat,

[[ vymezila případné návaznosti na další typy programů 
v téže nebo příbuzné oblasti vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 122): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má sestavování programu celoživotního vzdě-
lávání zajištěno tak, že program 
[[ navrhuje garant programu celoživotního vzdělávání,
[[ schvaluje Rada pro celoživotní vzdělávání,
[[ schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 123): spl-
nění stanovených požadavků.

Standardní doba vzdělávání
VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdělá-
vání stanovenu standardní dobu vzdělávání, odpovídají-
cí průměrné vzdělávací zátěži , obsahu a cílům vzdělává-
ní a profilu absolventa,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 124): spl-
nění stanoveného požadavku.

Obsah programu celoživotního vzdělávání 
VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání určeny 
[[ název programu celoživotního vzdělávání, 
[[ oblast vzdělávání, v níž je program celoživotního vzdě-

lávání uskutečňován, 
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[[ formu (prezenční, kombinovaná, distanční) progra-
mu celoživotního vzdělávání, 

[[ cíle programu celoživotního vzdělávání, 
[[ profil absolventa programu celoživotního vzdělávání 

(příslušný podle dané oblasti vzdělávání), 
[[ charakteristiku vzdělávacích předmětů, 
[[ délku praxe,
[[ podmínky pro řádné ukončení vzdělávání,
[[ obsah závěrečných zkoušek,
[[ udělované osvědčení o absolvování programu celoži-

votního vzdělávání, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 125): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání vymezenu zátěž účastníků vzdělávání, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 126): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání zpracovány vzdělávací plány, jejichž součástí je 
zejména časová a  obsahová posloupnost vzdělávacích 
předmětů, forma vzdělávání pro jednotlivé vzděláva-
cí předměty, způsob ověřování výsledků vzdělávání pro 
jednotlivé vzdělávací předměty,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 127): spl-
nění stanoveného požadavku.

Garant programu celoživotního vzdělávání 
VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdělá-
vání stanoveného garanta programu celoživotního vzdě-
lávání, 
[[ který je akademických pracovníkem příslušné VFU 

Brno,
[[ který má pracovní dobu v rozsahu týdenní pracovní 

doby na vysoké škole podle zákoníku práce, přičemž 
nejméně polovina této týdenní pracovní doby musí 
být sjednána na VFU Brno, na které se uskutečňuje 
příslušný programu celoživotního vzdělávání, a jehož 
celkový součet týdenní pracovní doby v ostatních pra-
covně právních vztazích na téže nebo jiných vysokých 
školách na pozici akademického pracovníka s povin-
ností výkonu práce a nebo přítomnosti na pracovišti 
nepřesahuje polovinu týdenní pracovní doby stano-
vené zákoníkem práce,

[[ který má odbornou kvalifikaci v  daném programu 
nebo programu blízkého nebo příbuzného obsaho-
vého zaměření, 

[[ který je garantem nejvýše jednoho programu celo-
životního vzdělávání (včetně cizojazyčných variant 
těchto programů),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 128): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání zajištěno, že 
[[ vzdělávání v programu celoživotního vzdělávání ko-

ordinuje garant programu celoživotního vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 129): spl-
nění stanoveného požadavku.

Předměty programu celoživotního 
vzdělávání a garanti předmětů
VFU Brno má pro program celoživotního vzdělávání
[[ stanovenu strukturu vzdělávacích předmětů, 
[[ určeny jednotlivé předměty a jejich časovou dotaci, 
[[ pro jednotlivé předměty vypracované sylaby a popsán 

způsob výuky, 
[[ jasně specifikovanou délku případné praxe realizova-

né u jiné fyzické nebo právnické osoby,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 130): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro program celoživotního vzdělávání
[[ určeny garanty pro zásadní předměty, kteří se podí-

lí na výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 131): spl-

nění stanoveného požadavku.

Přijímání uchazečů
VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání
[[ stanovena pravidla pro přijímání uchazečů vnitřním 

předpisem Řád celoživotního vzdělávání,
[[ pro uchazeče dostupné informace o programech ce-

loživotního vzdělávání, informace týkající se vzdělá-
vání, profilu absolventa a uplatnění v praxi,

[[ pro uchazeče dostupné informační a poradenské služ-
by VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním(požadavek 132): spl-

nění stanovených požadavků.
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VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělávání
[[ uskutečňuje přijímání uchazečů na základě přijíma-

cího řízení,
[[ zveřejňuje informace o požadavcích na přijímací ří-

zení, 
[[ má stanovena pravidla pro způsob vyhodnocování při-

jímacího řízení a pravidla pro sdělování výsledků při-
jímacího řízení a možnost odvolání ve vnitřním před-
pise VFU Brno,

[[ poskytuje přijatým účastníkům celoživotního vzdělá-
vání informace o vstupních procedurách pro vzdělá-
vání na VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 133): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělává-
ní zajišťuje rovný přístup k uchazečům v rámci přijíma-
cího řízení 
[[ výpočtem shody v pořadí podle výsledků přijímací-

ho řízení uchazečů zapsaných k vzdělávání a pořadí 
uchazečů přijatých k vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 134): pro 

programy celoživotního vzdělávání je prováděn vý-
počet porovnávající pořadí podle výsledků přijíma-
cího řízení uchazečů zapsaných ke studiu a pořa-
dí uchazečů přijatých ke studiu a jeho hodnota od-
povídá s přijatelnou diferencí vyplývající z podsta-
ty výpočtu požadované hodnotě 1,0: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělávání 
vyhodnocuje míru úspěšnosti přijímacího řízení 
[[ výpočtem poměru počtu uchazečů, kteří splnili pod-

mínky pro přijetí ke vzdělávání z počtu uchazečů, kte-
ří byli zařazeni do přijímacího řízení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 135): hod-

nota 1,00 dokládá vysokou míru úspěšnosti přijí-
macího řízení, kdy jsou přijímáni do celoživotní-
ho vzdělávání všichni přihlášení uchazeči: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělává-
ní vyhodnocuje míru úspěšnosti v přijetí ke vzdělávání
[[ výpočtem poměru počtu uchazečů, kteří byli přija-

ti a zapsáni ke vzdělávání z počtu uchazečů, kteří byli 
zařazeni do přijímacího řízení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 136): hod-
nota 1,00 dokládá vysokou míru úspěšnosti přijí-
macího řízení, kdy jsou zapsáni do celoživotního 
vzdělávání všichni přihlášení uchazeči: splnění sta-
noveného požadavku.

Průběh výuky
VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání
[[ stanovena pravidla pro vzdělávání vnitřním předpi-

sem Řád celoživotního vzdělávání,
[[ pro účastníky celoživotního vzdělávání dostupné in-

formace o programu celoživotního vzdělávání a pra-
vidlech vzdělávání v něm – informace o plánu vzdě-
lávání, informace o jednotlivých předmětech a způso-
bech jejich hodnocení, požadavky na kvalifikační prá-
ce, požadavky na závěrečné zkoušky, informace o vý-
sledcích učení, informace o možnostech pokračová-
ní ve vzdělávání,

[[ v provozu informační a komunikační prostředky pro 
poskytování informací spojených se vzděláváním 
účastníků celoživotního vzdělávání,

[[ pro účastníky celoživotního vzdělávání dostupné in-
formační a poradenské služby týkající se vzdělávání 
a uplatnění v praxi,

[[ možnost specifického způsobu vzdělávání ve zvláště 
odůvodněných případech, 

[[ postupy pro vyřizování stížností účastníků celoživot-
ního vzdělávání spojených se vzděláváním,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 137): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělává-
ní vyhodnocuje míru neúspěšnosti v zakončování vzdě-
lávání účastníků 
[[ výpočtem poměru počtu účastníků, kteří neúspěšně 

zakončili celé vzdělávání, z počtu účastníků, kteří za-
hájili vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 138): hod-
nota 0,09 dokládá skutečnost, že 9% účastníků ce-
loživotního vzdělávání neúspěšně ukončí své vzdě-
lávání, nicméně tuto hodnotu lze považovat za níz-
kou: splnění stanoveného požadavku.

Ověřování znalostí, zkušeností a dovedností 
účastníků celoživotního vzdělávání
Znalosti, zkušenosti a dovednosti účastníků celoživotní-
ho vzdělávání mohou být hodnoceny. Hodnocení umož-
ňuje vyjádřit, do jaké míry účastníci celoživotního vzdě-
lávání dosáhli očekávaného výsledku.
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VFU Brno pro každý program celoživotního vzdě-
lávání
[[ má stanovena pravidla pro hodnocení účastníků ce-

loživotního vzdělávání vnitřním předpisem Řádu ce-
loživotního vzdělávání,

[[ má předem zveřejněny kritéria hodnocení účastníků 
celoživotního vzdělávání,

[[ má stanoveno hodnocení, které umožňuje vyjádřit 
(zpravidla stanovenou stupnicí), do jaké míry účast-
níci celoživotního vzdělávání dosáhli očekávaného 
výsledku,

[[ uskutečňuje hodnocení, které provádí kvalifikovaní 
zkoušející schválení příslušným postupem (zkouše-
jícího navrhuje garant programu a schvaluje vedoucí 
Institutu celoživotního vzdělávání,

[[ umožňuje přezkoumání hodnocení účastníka celoži-
votního vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 139): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělávání 
vyhodnocuje provádění zkoušení účastníků celoživotní-
ho vzdělávání z pohledu míry zkoušení, které je založeno 
na úsudku více, než jednoho zkoušejícího 
[[ výpočtem poměru počtu předmětů programu, v nichž 

se provádí zkoušení, ve kterých je zkoušení založe-
no na úsudku více než jednoho zkoušejícího nebo lze 
úsudek ověřit jiným zkoušejícím (např. u testů), z po-
čtu předmětů programu, v nichž se provádí zkoušení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 140): hod-

nota 1,00 dokládá naplnění požadavku objektivity 
ověřování znalostí, zkušenost a dovedností: splně-
ní stanoveného požadavku.

Zabezpečení výuky zdroji a oporami pro 
vzdělávání
VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělávání 
pro jednotlivé předměty poskytuje účastníkům vzdělává-
ní informace o jejich zajištění informačními zdroji a opo-
rami – např. prezentace, literatura, případové studie aj.,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 141): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý program celoživotního vzdělávání 
vyhodnocuje dostupnost literatury pro předměty zásad-
ního významu pro profil absolventa 
[[ výpočtem poměru počtu předmětů programu celoži-

votního vzdělávání zásadního významu pro profil ab-
solventa, u nichž je ověřena dostupnost literatury pro 
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účastníky celoživotního vzdělávání, k počtu předmě-
tů programu celoživotního vzdělávání zásadního vý-
znamu pro profil absolventa,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 142): hod-

nota 1,00 dokládá naplnění požadavku dostupnos-
ti učebních textů pro účastníky: splnění stanove-
ného požadavku.

Návaznost na činnosti související se 
vzděláváním
VFU Brno má program celoživotního vzdělávání napo-
jen na oblast vzdělávání, v níž VFU Brno uskutečňuje 
studijní programy,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 143): spl-
nění stanoveného požadavku.

Zabezpečení výuky výukovými pracovníky
VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdělá-
vání zajištění výukovými pracovníky s příslušnou kvali-
fikací pro jednotlivé předměty programu celoživotního 
vzdělávání, který odpovídá počtu účastníků, specifikám 
programu, metodám výuky a hodnocení
[[ vyhodnocuje poměr počtu účastníků k počtu výuko-

vých pracovníků programu celoživotního vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 144): hod-

nota 6,9 dokládá dostatečný počet výukových pra-
covníků ve vztahu k účastníkům v programech ce-
loživotního vzdělávání: splnění stanoveného po-
žadavku.

VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdělá-
vání zajištění výukovými pracovníky s příslušnou kvali-
fikací pro jednotlivé předměty programu celoživotního 
vzdělávání, který odpovídá počtu účastníků, specifikám 
programu, metodám výuky a hodnocení
[[ vyhodnocuje poměr počtu odučených hodin přímé vý-

uky k celkovému počtu výukových pracovníků v pro-
gramu celoživotního vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 145): hod-

nota 4,09 dokládá dostatečný počet výukových pra-
covníků různého zaměření v programech celoživot-
ního vzdělávání: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro každý program celoživotního vzdě-
lávání odpovídající strukturu akademických pracovníků 
mající vysokoškolské vzdělání alespoň v magisterském 
studijním programu,

[[ vyhodnocuje poměr počtu výukových pracovníků 
s vysokoškolským vzděláním alespoň v magisterském 
studijním programu, k celkovému počtu výukových 
pracovníků v programu celoživotního vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 146): hod-

nota 1,00 dokládá naplnění požadavku odpovída-
jící kvalifikace výukových pracovníků v  progra-
mech celoživotního vzdělávání: splnění stanove-
ného požadavku.

Kvalifikační práce  
(včetně odhalování plagiátorství)
Součástí programu celoživotního vzdělávání může být 
kvalifikační práce.

VFU Brno má pro daný program celoživotního vzdělá-
vání zaměření kvalifikačních prací, které je v souladu se 
zaměřením programu celoživotního vzdělávání a profi-
lem absolventa,
[[ vyhodnocuje poměr počtu kvalifikačních prací, které 

jsou v souladu se zaměřením programu celoživotního 
vzdělávání a profilem absolventa, k celkovému počtu 
kvalifikačních prací, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 147): hod-

nota 1,00 zahrnující všechny programy celoživot-
ního vzdělávání dokumentuje skutečnost, že za-
měření všech závěrečných prací je v souladu se za-
měřením vzdělávací oblastí, se zaměřením progra-
mu celoživotního vzdělávání a se zaměřením pro-
filu absolventa: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro daný program celoživotního vzdě-
lávání stanoven nejvyšší přípustný počet kvalifikačních 
prací v programech celoživotního vzdělávání na jedno-
ho výukového pracovníka,
[[ vyhodnocuje počet výukových pracovníků, u  nichž 

počet vedení kvalifikačních prací přesahuje nejvyšší 
přípustný počet 10,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 148): hod-

nota 0,00 zahrnující všechny programy celoživot-
ního vzdělávání dokládá skutečnost, že u žádného 
výukového pracovníka nebyla překročena hodno-
ta nejvyššího přípustného počtu 10 při vedení zá-
věrečných prací (atestačních a jiných prací): splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro daný program celoživotního vzdělá-
vání stanoveny kvalifikační požadavky na osoby, které 
vedou kvalifikační práce,
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[[ vyhodnocuje poměr počtu výukových pracovníků, 
kteří vedou kvalifikační práce programu celoživot-
ního vzdělávání a kteří nesplňují požadavky na oso-
by, které mohou vést kvalifikační práce, k celkové-
mu počtu výukových pracovníků, kteří vedou kva-
lifikační práce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 149): hod-
nota 0,00 zahrnující všechny programy celoživot-
ního vzdělávání dokládá skutečnost, že není v ce-
loživotním vzdělávání pracovník, který vede závě-
rečné práce a  který by nesplňoval požadavky na 
osoby, které mohou vést kvalifikační práce: splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro daný program opatření k ochraně du-
ševního vlastnictví,
[[ vyhodnocuje poměr počtu kvalifikačních prací, které 

byly posouzeny z hlediska plagiátorství postupy sta-
novenými na vysoké škole, k celkovému počtu kvali-
fikačních prací,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 150): 
hodnota 1,00 zahrnující všechny programy celoži-
votního vzdělávání dokládá skutečnost, že kvalifi-
kační práce jsou posuzovány z pohledu případné-
ho plagiátorství, v hodnoceném období bylo toto 
posuzování realizováno školitelem, oponentem 
a komisí pro obhajoby kvalifikačních prací, kdy 
s ohledem na úzké zaměření oboru a nízký počet 
prací souvisejících s daným tématem kvalifikační 
práce a s ohledem na nízký počet komisí posuzu-
jících kvalifikační práce v programu celoživotní-
ho vzdělávání byla zajištěna vysoká míra spoleh-
livosti v případném odhalování plagiátorství, od 
roku 2018 byl do systému posuzování kvalifikač-
ních prací z  hlediska plagiátorství zahrnut také 
systém počítačového porovnání textu kvalifikač-
ní práce s jinými texty závěrečných prací a dalších 
publikovaných tvůrčích výstupů: splnění stanove-
ného požadavku.

Závěrečné zkoušky
Program celoživotního vzdělávání může být zakončen 
závěrečnou zkouškou.

VFU Brno má pro příslušný program celoživotního vzdě-
lávání stanoveny závěrečné zkoušky 
[[ jejichž zaměření je v souladu se zaměřením programu,
[[ jejichž obsah je v souladu s cíli vzdělávání v daném 

programu, 

[[ jejichž obsah vytváří logický celek odpovídající da-
nému programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 151): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro příslušný program celoživotního 
vzdělávání závěrečné zkoušky stanoveny zkušební ko-
mise, jejichž členové jsou složeni z profesorů, docentů 
a odborníků navržených garantem programu celoživot-
ního vzdělávání a schválených vedoucím Institutu celo-
životního vzdělávání. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 152): spl-
nění stanoveného požadavku.

Uplatnění absolventů
VFU Brno sleduje pro příslušný program celoživotního 
vzdělávání ukazatele v uplatnitelnosti absolventů,
[[ vyhodnocuje na dostupném vzorku absolventů po-

měr počtu absolventů, kteří získali pracovní uplatně-
ní využívající vzdělání získané v programu celoživot-
ního vzdělávání do 6 měsíců od ukončení vzdělává-
ní, k celkovému počtu dostupného vzorku absolventů, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 153): hod-

nota 0,96 zahrnující všechny programy celoživot-
ního vzdělávání dokládá skutečnost, že i při zvá-
žení omezenosti dostupnosti údajů o  pracovním 
uplatnění absolventů, z dostupného vzorku absol-
ventů celoživotního vzdělávání je zřejmé, že uplat-
nitelnost absolventů programů celoživotního vzdě-
lávání je vysoká, protože absolventi získanou kva-
lifikaci a nebo poznatky uplatňují v další své čin-
nosti: splnění stanoveného požadavku.

Distanční a kombinovaná forma vzdělávání
VFU Brno pro příslušný program celoživotního vzdě-
lávání zabezpečuje pro jeho distanční formu vzdělává-
ní soubor informací, které nahradí účastníkovi přímou 
výuku,
[[ zejména má pro každý předmět specifikovány opory 

pro vzdělávání (např. výuka s využitím výpočetní tech-
niky, internetu, kontakt s vyučujícím, systém konzul-
tací, komunikace mezi účastníky navzájem),

[[ má pro každý předmět popsán a zajištěn způsob se-
známení se s předmětem, s požadavky na jeho úspěšné 
absolvování a způsobem sledování vzdělávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 154): spl-

nění stanovených požadavků.
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Program celoživotního  
vzdělávání v cizím jazyce
VFU Brno má pro příslušný program celoživotního vzdě-
lávání v cizím jazyce,
[[ k dispozici příslušné vnitřní předpisy,
[[ informace pro přijímací řízení, včetně jejich přístupu 

na internetových stránkách VFU Brno, 
[[ informace pro průběh vzdělávání, včetně jejich přístu-

pu na internetových stránkách VFU Brno,
[[ výuku zabezpečenu výukovými pracovníky s dosta-

tečnými jazykovými schopnostmi, 
[[ zabezpečenu odbornou praxi, je-li součástí programu,
[[ vypracovávány kvalifikační práce, vypracovávání opo-

nentských posudků v cizím jazyce a dále v anglickém 
nebo českém jazyce, 

[[ přístup k  informačním zdrojům, odborné literatuře 
a potřebný software,

[[ zabezpečenu možnost jednání v cizím jazyce na pří-
slušných útvarech VFU Brno (studijních odděleních),

[[ vede informace o vzdělávání (včetně rozvrhu vzdělá-
vání), o povinnostech vyplývajících ze vzdělávání ve 
programu vzdělávání, o dokladech o vzdělávání, a dal-
ší informace související se vzdělávání,

[[ poradenské služby pro účastníky celoživotního vzdě-
lávání,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 155): VFU 

Brno nerealizuje program celoživotního vzdělává-
ní v cizím jazyce.

Program celoživotního vzdělávání 
uskutečňovaný mimo sídlo VFU Brno
VFU Brno pro daný program celoživotního vzdělává-
ní realizovaný mimo sídlo VFU Brno zabezpečuje jako 
v sídle VFU Brno
[[ totožně obsah programu celoživotního vzdělávání,
[[ v obdobné struktuře kvalifikační personální zajištění 

programu celoživotního vzdělávání,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 156): VFU 
Brno nerealizuje program celoživotního vzdělává-
ní mimo sídlo VFU Brno.

VFU Brno má pro daný program celoživotního vzdělá-
vání uskutečňovaný ve spolupráci s pracovišti Akademie 
věd ČR rámcovou dohodou s AVČR a smlouvou s pří-
slušným pracovištěm AVČR s  postavením veřejné vý-
zkumné instituce,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 157): VFU 
Brno nerealizuje program celoživotního vzdělává-
ní ve spolupráci s AV ČR.

Hodnocení účastníky programu 
celoživotního vzdělávání
VFU Brno pro daný program celoživotního vzdělávání 
uskutečňuje systém hodnocení výuky účastníky progra-
mu celoživotního vzdělávání
[[ vypočítává střední hodnotu z hodnocení od jednotli-

vých absolventů programu celoživotního vzdělávání, 
kteří ukončili úspěšně vzdělávání v příslušném roce 
hodnocení,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 158): 
v programech celoživotního vzdělávání hodnoce-
ní na stupnici hodnocení (1 až 5) nebylo v všech 
programů realizováno a u některých bylo realizo-
váno jen částečně: k naplnění stanoveného poža-
davku nedošlo, je doporučení realizovat hodnoce-
ní výuky účastníky programu celoživotního vzdě-
lávání ve všech programech celoživotního vzdělá-
vání, které uskutečňuje VFU Brno.

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 



45

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost. Tvůrčí činnost 
představuje zejména vědeckou, výzkumnou, vývojovou 
a inovační činnost.

Pravidla pro tvůrčí činnost
VFU Brno má stanovena pravidla pro zajišťování kvality 
v tvůrčí činnosti v Pravidlech zajišťování kvality vzdě-
lávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní-
ho hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-
visejících činností a dalších vnitřních předpisech VFU 
Brno, v  dokumentu Hodnocení výsledků tvůrčí čin-
nosti na VFU Brno a v Souboru požadavků a ukazatelů 
výkonu VFU Brno, pravidla byla posouzena Radou pro 
vnitřní hodnocení a to s následujícím zjištěním (poža-
davek 159): 
[[ pravidla pro tvůrčí činnost: pravidla odpovídají po-

žadavku nastavení pravidel zajišťování a hodnocení 
kvality tvůrčí činnosti VFU Brno: bez návrhu změn.

Mezinárodní projekty
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni mezi-
národních projektů. Mezinárodní projekty jsou projekty 
získané na základě soutěže u mezinárodních poskytova-
telů prostředků na tvůrčí činnost. 

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni me-
zinárodních projektů 
[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-

to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 160): 
hodnota 6,72 (1774/263,9) dokládá zapojení 
VFU Brno do řešení mezinárodních projektů, 
a  to na úrovni 6,72 tis. Kč na jednoho akade-
mického pracovníka, s ohledem na velikost VFU 
Brno a specifitu řešených výzkumný problematik 
lze dosažený rozsah řešení mezinárodních pro-
jektů považovat za dostačující: splnění stanove-
ného požadavku.

Velké národní projekty
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni velkých 
národních projektů. Velké národní projekty jsou projek-
ty získané na základě soutěže u národních poskytovate-

lů prostředků z veřejných zdrojů na tvůrčí činnost, a to 
ve výši od 50 mil. (včetně) na jeden projekt.
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni velkých 
národních projektů 
[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-

to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 161): 

v  současné době nejsou možnosti zapojení VFU 
Brno do velkých národních projektů, protože ne-
jsou poskytovateli vyhlášeny. 

Projekty grantových agentur 
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni projek-
tů grantových agentur a dalších poskytovatelů. Projekty 
grantových agentur a dalších poskytovatelů jsou projek-
ty získané na základě soutěže u grantových agentur a dal-
ších poskytovatelů prostředků z veřejných zdrojů na tvůr-
čí činnost, a to do výše 50 mil. na jeden projekt.

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni pro-
jektů grantových agentur 
[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-

to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 162): hod-

nota 152,3 (40189/263,9) dokládá zapojení VFU 
Brno do řešení projektů grantových agentur, a to 
na úrovni 152,3 tis. Kč na jednoho akademického 
pracovníka, což lze považovat za odpovídající úro-
veň řešení grantových projektů na VFU Brno: spl-
nění stanoveného požadavku.

Projekty Institucionálního výzkumu
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni projek-
tů Institucionálního výzkumu. Projekty Institucionálního 
výzkumu jsou projekty řešené z prostředků institucio-
nální podpory výzkumným organizacím získané soutěží 
na základě ohodnocení výsledků uplatnitelných výstupů 
z předchozího období a poskytnuté Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy. 

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni pro-
jektů institucionálního výzkumu 

O D D Í L  PÁT Ý
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[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-
to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 163): hod-

nota 217,1 (57290/263,9) dokládá zapojení VFU 
Brno do řešení projektů institucionálního výzku-
mu, a to na úrovni 217,1 tis. Kč na jednoho aka-
demického pracovníka, což lze považovat za vel-
mi dobrou úroveň získávání prostředků VFU Brno 
v soutěži s jinými VŠ a AVČR a jinými výzkumný-
mi institucemi a dokládá velmi dobrou úroveň v ře-
šení projektů institucionálního výzkumu: splnění 
stanoveného požadavku.

Projekty Specifického  
vysokoškolského výzkumu
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni pro-
jektů Specifického vysokoškolského výzkumu. Projekty 
Specifického vysokoškolského výzkumu jsou projekty 
řešené z  prostředků Specifického vysokoškolského vý-
zkumu poskytnuté vysoké škole Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy na vysokoškolský výzkum za 
účasti studentů doktorských studijních programů a ma-
gisterských studijních programů získané soutěží na zá-
kladě ohodnocení tvůrčí činnosti, tvůrčího potenciálu 
VFU Brno a  výsledků uplatnitelných výstupů z  před-
chozího období. 

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni 
projektů specifického vysokoškolského výzkumu 
[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-

to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 164): hod-

nota 46,6 (12299/263,9) dokládá zapojení VFU 
Brno do řešení projektů specifického vysokoškol-
ského výzkumu, a to na úrovni 46,6 tis. Kč na jed-
noho akademického pracovníka, což lze považo-
vat za velmi dobrou úroveň získávání prostředků 
VFU Brno v soutěži s jinými VŠ a dokládá velmi 

dobrou úroveň v řešení projektů specifického vy-
sokoškolského výzkumu (na VFU prostřednictvím 
Interní grantové agentury VFU Brno): splnění sta-
noveného požadavku.

Projekty smluvní výzkumné činnosti
VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni pro-
jektů smluvní výzkumné činnosti. Projekty smluvní vý-
zkumné činnosti jsou projekty získané u poskytovatele 
prostředků na tvůrčí činnost na základě smlouvy o vý-
zkumné činnosti pro poskytovatele prostředků z neve-
řejných zdrojů.

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni 
projektů smluvní výzkumné činnosti 
[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-

to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 165): hod-

nota 27,8 (7327/263,9) dokládá zapojení VFU Brno 
do řešení projektů smluvního výzkumu, a  to na 
úrovni 27,8 tis. Kč na jednoho akademického pra-
covníka, což lze považovat za velmi dobrou úroveň 
získávání prostředků VFU Brno v rámci smluvního 
výzkumu s ohledem na velikost VFU Brno a speci-
fitu řešených výzkumný problematik: splnění sta-
noveného požadavku.

Další tvůrčí činnost
VFU Brno uskutečňuje další tvůrčí činnost na úrovni 
další činnosti, jejímž základem je zejména vědecká, vý-
zkumná, vývojová a inovační činnost.

VFU Brno uskutečňuje tvůrčí činnost na úrovni pro-
jektů další tvůrčí činnosti 
[[ vypočítává poměr výše prostředků získaných v těch-

to projektech v Kč k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 166): VFU 

Brno neuskutečňuje další tvůrčí činnost na úrovni 
projektů další tvůrčí činnosti.
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VFU Brno uskutečňuje spolupráci s  praxí. Spolupráce 
s praxí představuje zejména odbornou činnost vykoná-
vanou vysokou školou pro státní a veřejné instituce, ne-
ziskové organizace, podniky a další právnické a fyzické 
osoby a zapojení praxe do činnosti VFU Brno.

VFU Brno uskutečňuje činnosti naplňující její spo-
lečenskou odpovědnost. Naplňování společenské odpo-
vědnosti představuje zejména činnosti spojené se šířením 
poznatků odborného zaměření univerzity a dále šíření 
obecných společenských hodnot ve společnosti s příno-
sem kultivace regionálního, národního i mezinárodního 
společenského prostředí. Naplňování společenské odpo-
vědnosti se uskutečňuje v celé šíři poslání VFU Brno jako 
vysokoškolské instituce.

Pravidla pro spolupráci s praxí a pro 
naplňování společenské odpovědnosti
VFU Brno má stanovena pravidla pro zajišťování kvality 
ve spolupráci s praxí a pro naplňování společenské odpo-
vědnosti v Pravidlech zajišťování kvality vzdělávací, tvůr-
čí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
a v dalších vnitřních předpisech VFU Brno, v dokumentu 
Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společenské 
odpovědnosti VFU Brno a v Souboru požadavků a uka-
zatelů výkonu VFU Brno, pravidla byla posouzena Radou 
pro vnitřní hodnocení a to s následujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro spolupráci s praxí a pro naplňování spo-

lečenské odpovědnosti: pravidla odpovídají požadav-
ku nastavení pravidel zajišťování a hodnocení kvali-
ty ve spolupráci s praxí a pro naplňování společen-
ské odpovědnosti VFU Brno (požadavek 167): bez 
návrhu změn.

Spolupráce s praxí 
VFU Brno uskutečňuje spolupráci s  praxí v  následují-
cí činnosti
[[ poskytuje praxi odborné služby vysokého profesního 

standardu (zejména v rámci veterinární, hygienické 
a farmaceutické činnosti uskutečňované univerzitou 
v areálu univerzity i mimo ni, a dále realizací země-
dělské činnosti na ŠZP aj.), 

[[ poskytuje odborné poradenství pro subjekty praxe 
(zejména v rámci veterinárním hygienické a farma-
ceutické činnosti), 

[[ zapojuje praxi do formování vzdělávání na vysoké ško-
le a do konkrétní výuky k předávání praktických zku-

šeností a dovedností z praxe v rámci vzdělávání (ze-
jména účast zástupců praxe ve Vědecké radě VFU, se 
Správní radě VFU, a v dalších orgánech VFU a fakult; 
a účast zástupců praxe na výuce studentů při přednáš-
kách a vybraných praktických cvičeních),

[[ zapojuje praxi do zajišťování stáží a praxí studentů na 
pracovištích, v nichž absolventi nachází své uplatnění 
(zejména široké zapojení praxe do výuky studentů for-
mou praxí studentů na pracovištích soukromých vete-
rinárních lékařů, státní veterinární správy, diagnostic-
kých laboratoří, provozů jatek, a lékáren),

[[ zapojuje praxi do orgánů VFU Brno k pozitivnímu 
ovlivňování směrování činnosti univerzity a do proce-
sů ověřování znalostí studentů (zejména účast zástup-
ců praxe v komisích státních závěrečných zkoušek),

[[ společně s  praxí organizuje vzdělávací aktivity pro 
studenty, absolventy a  veřejnost (zejména volitelné 
přednášky zástupů z praxe pro studenty na univerzi-
tě, a společné přednášky zástupců univerzity a praxe 
pro absolventy – např. VetFair, Salima aj.).
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 168, 169, 

170, 171, 172, 173): splnění stanovených poža-
davků.

VFU Brno vyhodnocuje spolupráci s praxí počtem aka-
demických pracovníků zapojených do spolupráce s praxí 
[[ výpočtem poměru přepočteného počtu akademických 

pracovníků zapojených do spolupráce s praxí posky-
továním odborné služby nebo odborného poradenství 
pro subjekty praxe k celkovému přepočtenému počtu 
akademických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 174): hod-

nota 0,30 (79/263,9) dokládá zapojení 30% aka-
demických pracovníků VFU Brno do spolupráce 
s  praxí (zejména realizace veterinární, hygienic-
ké a farmaceutické činnosti na VFU Brno): splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje spolupráci s praxí počtem od-
borníků z praxe zapojených do činnosti VFU Brno
[[ výpočtem poměru počtu odborníků z praxe zapoje-

ných do konkrétní výuky, do zajišťování stáží a praxí 
studentů na pracovištích, v nichž absolventi nachází 
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své uplatnění, a do procesů ověřování znalostí studen-
tů a do organizace vzdělávacích aktivit VFU Brno pro 
studenty, absolventy a veřejnost, k celkovému přepo-
čtenému počtu akademických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 175): hod-

nota 0,61 (160/236,9) dokládá poměrně široké za-
pojení pracovníků praxe do zajišťování stáží a pra-
xí studentů na pracovištích 61% ve vztahu k počtu 
akademických pracovníků univerzity: splnění sta-
noveného požadavku.

Naplňování společenské odpovědnosti 
VFU Brno uskutečňuje naplňování společenské odpo-
vědnosti v následující činnosti
[[ realizuje šíření poznatků odborného zaměření uni-

verzity a dále šíření obecných společenských hodnot 
na úrovni státní a  veřejné správy, regionální samo-
správy, organizací, institucí, podniků a dalších práv-
nických a fyzických osob s přínosem kultivace regio-
nálního, národního i mezinárodního společenského 
prostředí (zejména v rámci širších společenských ak-
tivit ve spolupráci s magistrátem města Brna a Jiho-
moravským krajem profesního zaměření – oslavy za-
ložení státu, aj.),

[[ vytváří příležitosti kultivované výměny informa-
cí a názorů v oblasti odborného zaměření univerzity 
a  také obecných společenských hodnot (uskutečňo-
vání přednášek ve vzdělávacích oblastech univerzi-
ty s diskusí dostupných pro veřejnost – např. ochrana 
zvířat pro veřejnost, účast na seminářích v Poslanec-
ké sněmovně a v Senátu ČR a u Ombusmana ČR aj.),

[[ zapojuje vysokou školu do připomínkových rozho-

dovacích procesů státní a veřejné správy a samosprá-
vy (připomínkování právních předpisů na úrovni zá-
konů, nařízení vlády a vyhlášek pro MZe a SVS, a pro 
MZd, týkajících se zejména veterinární péče, ochra-
ny zvířat proti týrání, léčiv a farmaceutické činnosti),

[[ organizuje sportovní, kulturní, zájmové a společen-
ské aktivity zvyšující standard obecných společen-
ských hodnot a jejich vnímání veřejností se zaměře-
ním na zvyšování kultury společenského prostředí 
(organizace sportovních aktivit meziuniverzitních, 
plesů, majálesů, kynologických a hipologických a my-
sliveckých soutěží, koncertů, a dalších akcí v areálu 
VFU i mimo něj), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 176, 177, 

178, 179): splnění stanovených požadavků.

VFU Brno vyhodnocuje naplňování společenské odpo-
vědnosti počtem akademických pracovníků zapojených 
do jednotlivých aktivit naplňování společenské odpo-
vědnosti
[[ výpočtem poměru přepočteného počtu akademických 

pracovníků zapojených do jednotlivých aktivit napl-
ňování společenské odpovědnosti VFU Brno k  cel-
kovému přepočtenému počtu akademických pracov-
níků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 180): hod-

nota 0,21 (55/263,9) dokládá zapojení 21% akade-
mických pracovníků VFU Brno do naplňování ak-
tivit společenské odpovědnosti VFU Brno: splnění 
stanoveného požadavku.
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VFU Brno uskutečňuje mezinárodní činnost. Mezinárodní 
činnost představuje zejména vzdělávací, tvůrčí činnost 
a činnost naplňující spolupráci s praxí a společenskou od-
povědnost VFU Brno s mezinárodním dopadem.

Pravidla pro mezinárodní činnost
VFU Brno má stanovena pravidla pro zajišťování kvality 
v mezinárodní činnosti v Pravidlech zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitř-
ního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-
visejících činností a v dalších vnitřních předpisech VFU 
Brno a v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU 
Brno, pravidla byla posouzena Radou pro vnitřní hod-
nocení a to s následujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro mezinárodní činnost: pravidla odpovída-

jí požadavku nastavení pravidel zajišťování a hodno-
cení kvality v mezinárodní činnosti VFU Brno (po-
žadavek 181): bez návrhu změn.

Mezinárodní činnost ve vzdělávání
VFU Brno uskutečňuje výuku vlastního celého studijního 
programu v cizím jazyce. VFU Brno vyhodnocuje počet 
studentů studujících v cizím jazyce celý studijní program 
[[ výpočtem poměru počtu studentů studujících v  ci-

zím jazyce celý studijní program k počtu všech stu-
dentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a  to s  následujícím zjištěním: hodnota 0,09 
(255/2878) dokládá rozsah studia pregraduálních 
i  postgraduálních studijních programů studen-
ty samoplátci studujícími celý studijní program 
v anglickém jazyce na VFU Brno představující 9% 
všech studentů (požadavek 182): splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje výuku společného studijního 
programu v cizím jazyce se zahraniční vysokou školou. 

VFU Brno vyhodnocuje počet studentů studujících 
společný studijní program v  cizím jazyce se zahranič-
ní vysokou školou 
[[ vypočítává poměr počtu studentů studujících společ-

ný studijní program v cizím jazyce k počtu všech stu-
dentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 183): VFU 
Brno společný studijní program v cizím jazyce se 
zahraniční vysokou školou nerealizuje.

VFU Brno uskutečňuje výuku některých předmětů vlast-
ního studijního programu v cizím jazyce.

VFU Brno vyhodnocuje počet předmětů vlastního 
studijního programu uskutečňovaných v cizím jazyce 
[[ vypočítává poměr počtu předmětů vlastních studij-

ních programů uskutečňovaných v cizím jazyce k po-
čtu předmětů vlastních studijních programů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 184): hod-

nota 0,91 (530/580) dokládá skutečnost, že většina 
pregraduálních i postgraduálních studijních pro-
gramů je akreditována pro studium v anglickém ja-
zyce a proto předměty v těchto studijních progra-
mech lze studovat v anglickém jazyce:splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje výuku v rámci mezinárodní let-
ní školy v cizím jazyce
[[ vyhodnocuje počet mezinárodních letních škol v ci-

zím jazyce, organizovaných vysokou školou,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 185): 

hodnota 4 dokumentuje skutečnost, že VFU Brno 
v roce 2017 organizovala 4 mezinárodní letní ško-
ly v cizím jazyce pro zahraniční účastníky: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje spolupráci se zahraničními vzdě-
lávacími institucemi
[[ vyhodnocuje počet smluv o spolupráci se zahraniční-

mi vzdělávacími institucemi (nebo smluv s převahou 
spolupráce ve vzdělávací činnosti),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 186): hod-

nota 6 dokumentuje skutečnost, že VFU Brno je za-
pojena do spolupráce s nejvýznamnějšími meziná-
rodními institucemi a organizacemi, které ovlivňu-
jí trendy ve veterinárním a nebo farmaceutickém 
vzdělávání (EAEVE – Evropská asociace veterinár-
ních fakult a univerzit, EAFP – Evropská asociace 
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farmaceutických fakult, EUA – Evropská univerzit-
ní asociace, FVE: EVERI – Federace veterinárních 
lékařů Evropy – evropští veterináři ve vzdělávání, 
výzkumu a průmyslu, EUCEN – Evropská síť ce-
loživotního univerzitního vzdělávání, VetNEST – 
Veterinární síť pro mobility studentů a akademic-
kých pracovníků): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno je zapojena do členství v mezinárodních vzdě-
lávacích společenstvích
[[ vyhodnocuje počet členství VFU Brno nebo jejích 

součástí nebo jednotlivých akademických pracovníků 
v mezinárodních vzdělávacích společenstvích (nebo 
smluv s převahou spolupráce ve vzdělávací činnosti),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 187): hod-

nota 6 dokumentuje skutečnost, že VFU Brno je za-
pojena do členství nejvýznamnějších mezinárod-
ních institucí a organizací, které ovlivňují trendy 
ve veterinárním a nebo farmaceutickém vzdělávání 
(EAEVE, EAFP, EUA, EVERI, EUCEN, VetNEST): 
splnění stanoveného požadavku.

Mezinárodní činnost v tvůrčí činnosti
VFU Brno řeší projekty mezinárodních grantových 
agentur
[[ vyhodnocuje poměr počtu projektů tvůrčí činnos-

ti v  mezinárodních grantových agenturách k  počtu 
všech projektů tvůrčí činnosti VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 188): hod-

nota 0,03 (1/31) dokládá rozsah počtu projektů 
tvůrčí činnosti v mezinárodních grantových agen-
turách představující 3% všech projektů, což s ohle-
dem na specifičnost zaměření VFU Brno je hodno-
ta odpovídající: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno řeší národní projekty s mezinárodními výstupy
[[ vyhodnocuje poměr počtu projektů tvůrčí činnos-

ti s mezinárodními výstupy k počtu všech projektů 
tvůrčí činnosti VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 189): hodno-

ta 1,00 (31/31) dokládá rozsah počtu projektů s mezi-
národními výstupy (pravidla publikace ve vědeckých 
časopisech s impakt faktorem a nebo společné výstu-
py se zahraniční institucí) představující 100% všech 
projektů, což je hodnota vysoká: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno uskutečňuje spolupráci se zahraničními vě-
deckými a výzkumnými institucemi

[[ vyhodnocuje počet smluv o spolupráci se zahraniční-
mi vědeckými a výzkumnými institucemi (nebo smluv 
s převahou spolupráce v tvůrčí činnosti),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 190): hod-

nota 17 dokládá počet smluv s univerzitami, vyso-
kými školami, výzkumnými institucemi a dalšími 
tvůrčími organizacemi v zahraničí:, splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno je zapojena do členství v mezinárodních vě-
deckých a výzkumných společenstvích
[[ vyhodnocuje počet členství VFU Brno nebo jejích 

součástí nebo jednotlivých akademických pracovní-
ků v mezinárodních vědeckých a výzkumných spole-
čenstvích (nebo smluv s převahou spolupráce v tvůr-
čí činnosti),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 191): hod-

nota 21 dokládá počet členství VFU Brno nebo je-
jích součástí nebo jednotlivých akademických pra-
covníků v mezinárodních vědeckých a výzkumných 
společenstvích (např. mezinárodní oborové asocia-
ce, mezinárodní profesní asociace organizující kon-
ference a vědecké spolupráce apod.): splnění sta-
noveného požadavku.

Mezinárodní činnost na úrovni spolupráce 
s mezinárodní praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti VFU Brno 
VFU Brno uskutečňuje spolupráci se zahraničními od-
bornými institucemi a  subjekty na úrovni spoluprá-
ce s praxí
[[ vyhodnocuje počet aktivit v rámci mezinárodní spo-

lupráce s praxí (nebo aktivit s převahou mezinárodní 
spolupráce s praxí),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 192): hod-

nota 1 dokládá počet aktivit v rámci mezinárod-
ní spolupráce s  praxí (např. společná organizace 
v oblasti spolupráce s praxí se zahraniční institu-
cí – např. podíl na organizaci veterinárního vele-
trhu s mezinárodní účastí aj.), aktivity univerzity 
jsou na úrovni vzdělávací a tvůrčí, a odborné mezi-
národní aktivity jsou i v zahraničí spíše výjimkou, 
dosažená hodnota je odpovídající: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno je zapojena do členství v mezinárodních spo-
lečnostech odborné praxe
[[ vyhodnocuje počet členství VFU Brno nebo jejích 

součástí nebo jednotlivých akademických pracovní-
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ků v mezinárodních společnostech s činností souvi-
sejících s  odbornou činností VFU Brno (nebo čin-
nostech s převahou mezinárodní spolupráce s praxí),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 193): hod-

nota 0 dokládá skutečnost, že mezinárodní aktivi-
ty univerzit v oblasti veterinární nebo farmaceu-
tické na úrovni odborných mezinárodních aktivit 
jsou i v zahraničí spíše výjimkou, dosažená hod-
nota je proto odpovídající: splnění stanoveného 
požadavku.

VFU Brno uskutečňuje spolupráci se subjekty na úrovni 
naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno
[[ vyhodnocuje počet aktivit v rámci naplňování spole-

čenské odpovědnosti VFU Brno (nebo aktivit s převa-
hou naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno) 
s mezinárodním dopadem,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 194): hod-

nota 1 dokládá skutečnost, že mezinárodní aktivi-
ty univerzit v oblasti veterinární nebo farmaceutic-
ké na úrovni společenské odpovědnosti jsou i v za-
hraničí spíše výjimkou (ojedinělým příkladem mo-
hou být aktivity organizace Veterináři bez hranic 
a nebo aktivity zpravidla spojené s nějakým výro-
čím), dosažená hodnota je proto odpovídající: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno je zapojena do členství v mezinárodních spo-
lečenstvích souvisejících se společenskou odpovědnos-
tí VFU Brno
[[ vyhodnocuje počet členství VFU Brno nebo jejích 

součástí nebo jednotlivých akademických pracovní-
ků v mezinárodních společnostech s činností souvise-
jících se společenskou odpovědností VFU Brno (nebo 
s činností s převahou činností souvisejících se spole-
čenskou odpovědností VFU Brno),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 195): hod-
nota 1 dokládá skutečnost, že mezinárodní aktivity 
univerzit v oblasti veterinární nebo farmaceutické 
jsou na úrovni vzdělávací a tvůrčí, a členství v or-
ganizacích úrovni společenské odpovědnosti jsou 
i v zahraničí spíše výjimkou (ojedinělým příkladem 
může být členství v organizaci Veterináři bez hra-
nic) splnění stanoveného požadavku.

Mezinárodní činnost v rámci mobilit
VFU Brno uskutečňuje vysílání studentů na zahranič-
ní pracoviště 
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[[ vyhodnocuje poměr počtu studentodnů studentů vy-
slaných vysokou školou na zahraniční pracoviště k po-
čtu všech studentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 196): hod-
nota 3,21 (9243/2878) dokládá rozsah mobilit pře-
počtený na 1 studenta, kdy dosažená hodnota do-
kumentuje průměrnou délku vyslaných mobilit 
3,21 dnů na jednoho studenta VFU, hodnota je po-
važována s ohledem na možnosti ve veterinárních 
a farmaceutických oblastech za odpovídající: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje přijímání studentů ze zahranič-
ních pracovišť
[[ vyhodnocuje poměr počtu studentodnů studentů při-

jatých vysokou školou ze zahraničních pracovišť k po-
čtu všech studentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 197): hod-

nota 6,47 (18618/2878) dokládá rozsah mobilit pře-
počtený na 1 studenta, kdy dosažená hodnota do-
kumentuje průměrnou délku přijatých mobilit 6,47 
dnů na jednoho studenta VFU, hodnota je považo-
vána s ohledem na možnosti VFU Brno za odpoví-
dající: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje vysílání pracovníků na zahra-
niční pracoviště 
[[ vyhodnocuje poměr počtu učitelodnů akademických 

pracovníků vyslaných vysokou školou na zahranič-

ní pracoviště k počtu všech akademických pracovní-
ků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 198): hod-

nota 0,26 (68,5/263,9) dokládá rozsah mobilit pře-
počtený na 1 akademického pracovníka, kdy dosa-
žená hodnota dokumentuje průměrnou délku vy-
slaných mobilit 0,26 dnů na jednoho akademické-
ho pracovníka VFU, hodnota i při zvážení velmi 
omezených možností zahraničních pobytů na ve-
terinárních a farmaceutických pracovištích je níz-
ká, je proto doporučení zvýšit počet vysílaných aka-
demických pracovníků, splnění stanoveného poža-
davku je částečné.

VFU Brno uskutečňuje přijímání pracovníků ze zahra-
ničních pracovišť
[[ vyhodnocuje poměr počtu učitelodnů akademických 

pracovníků přijatých vysokou školou ze zahranič-
ních pracovišť k počtu všech akademických pracov-
níků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 199): hodnota 

0,18 (47/263,9) dokládá rozsah mobilit přepočtený na 
1 akademického pracovníka, kdy dosažená hodnota 
dokumentuje průměrnou délku přijatých mobilit 0,18 
dnů na jednoho akademického pracovníka VFU, hod-
nota i při zvážení velmi omezených možností zahra-
ničních výměn ve veterinární a farmaceutické oblas-
ti je nízká, je proto doporučení zvýšit počet přijíma-
ných akademických pracovníků, splnění stanoveného 
požadavku je částečné.
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VFU Brno uskutečňuje činnosti zaměřené na hodnocení 
studentů, doktorandů a účastníků celoživotního vzdělá-
vání a dále činnosti naplňující péči o studenty.

Pravidla týkající se studentů a účastníků 
celoživotního vzdělávání
VFU Brno má stanovena pravidla pro činnosti k zajiš-
ťování kvality týkající se studentů a účastníků celoživot-
ního vzdělávání na vysoké škole v Pravidlech zajišťování 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a v dalších vnitřních předpisech 
VFU Brno a v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu 
VFU Brno a dále v Stipendijním řádu VFU Brno, pra-
vidla byla posouzena Radou pro vnitřní hodnocení a to 
s následujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro činnosti k zajišťování kvality týkající se 

studentů a účastníků celoživotního vzdělávání: pravi-
dla odpovídají požadavku nastavení pravidel pro hod-
nocení kvality týkající se studentů a účastníků celo-
životního vzdělávání na VFU Brno (požadavek 200): 
bez návrhu změn.

Stipendijní programy pro studenty
VFU Brno nabízí stipendijní programy pro studenty sou-
visející s obsahem studijního programu
[[ vypočítává poměr výše prostředků na stipendijní pro-

gramy pro studenty zahrnující prospěchová stipendia, 
stipendia v souvislosti s tvůrčí činností, stipendia po-
skytovaná v  souvislosti mobilitami studentů, a  jim 
obdobná stipendia související s obsahem studijního 
programu, k celkovému počtu studentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 201): hod-

nota 8,5 (24469/2878) dokládá výši prostředků na 
stipendijní programy ve vzdělávání, tvůrčí činnos-
ti a mezinárodní činnosti na 1 studenta, kdy dosa-
žená hodnota dokumentuje průměrnou výši sti-
pendia pro 1 studenta VFU 8,5 tis. Kč, hodnota je 
považována za odpovídající: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno nabízí stipendijní programy pro studen-
ty podporující další náležitosti související se studiem 
(ubytovací stipendia, sociální stipendia a  jim obdob-
ná stipendia)

[[ vypočítává poměr výše prostředků (v tis. Kč) na sti-
pendijní programy pro studenty podporující další ná-
ležitosti související se studiem, k celkovému počtu stu-
dentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 202): hod-
nota 3,7 (10579/2878) dokládá výši prostředků na 
stipendijní programy v ubytování a sociální stipen-
dia na 1 studenta, kdy dosažená hodnota dokumen-
tuje průměrnou výši stipendia pro 1 studenta VFU 
3,7 tis. Kč, hodnota je považována s ohledem na vel-
mi nízká počet sociálně slabých studentů ve vete-
rinární a nebo farmaceutické oblasti za odpovída-
jící: splnění stanoveného požadavku.

Ubytování studentů
VFU Brno nabízí studentům možnosti ubytování nebo 
zprostředkování ubytování v souvislosti s jejich studiem
[[ vypočítává poměr počtu ubytovaných studentů nebo 

počtu zprostředkování ubytování pro studenty k cel-
kovému počtu studentů, kteří podali žádost o ubyto-
vání vysoké škole,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 203): hod-
nota 1,00 (689/689) dokládá skutečnost, že VFU 
Brno umožní ubytování všem studentům v uby-
tovacích kapacitách VFU Brno a nebo v univerzi-
tou sjednaných, kteří o ně požádají: splnění stano-
veného požadavku.

Stravování studentů
VFU Brno nabízí možnosti stravování studentům v sou-
vislosti s jejich studiem
[[ vypočítává nabízenou kapacitu ve stravování studen-

tů vyjádřenou možným počtem obědových jídel pro 
studenty ve stravovacím zařízení univerzity k celko-
vému počtu studentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 204): VFU 

Brno nabídku stravování studentům nerealizuje 
z důvodu, že nevlastní stravovací zařízení pro stu-
denty: nerelevantní požadavek. 

O D D Í L  O S M Ý
H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T Ý K A J Í C Í 
S T U D E N T Ů  A  Ú Č A S T N Í K Ů  C E L O Ž I V O T N Í H O 
V Z D Ě L Á V Á N Í
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Péče o studenty se specifickými potřebami
VFU Brno poskytuje studentům zvláštní péči v souvis-
losti s jejich specifickými potřebami (např. péče o handi-
capované studenty aj.), současně však zajišťuje, aby tato 
péče nevedla ke snižování studijních nároků na studen-
ty. Je zajištěn poučený a  lidskou důstojnost respektují-
cí přístup všech zaměstnanců ke studentům se speciál-
ními potřebami 
[[ vyhodnocuje poměr počtu studentů, kterým VFU 

Brno poskytuje zvláštní péči v souvislosti s jejich spe-
cifickými potřebami (např. péče o handicapované stu-
denty a obdobnou péči) k počtu studentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 205): hod-

nota 0 (0/2878) dokládá skutečnost, že na VFU 
Brno nestudují studenti požadující specifickou 
péči ve smyslu realizace specifických potřeb spo-
jených s jejich vzděláváním: splnění stanoveného 
požadavku.

Péče o nadané studenty
VFU Brno poskytuje zvláštní péči nadaným studentům 
[[ vyhodnocuje poměr počtu nadaných studentů, kte-

rým VFU Brno poskytuje zvláštní péči, k počtu stu-
dentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 206): hod-
nota 0,11 (323/2878) dokládá skutečnost, že VFU 
Brno poskytuje zvláštní péči okolo 11% studentů 
univerzity (zejména v rámci speciálních programů 
Interní vzdělávací agentury IVA, Interní grantové 
agentury IGA, Interní mobilitní agentury IMA): 
splnění stanoveného požadavku.

Poradenská péče pro studenty
VFU Brno poskytuje studentům poradenské služby v sou-
vislosti s průběhem jejich studia, v souvislosti s řešením 
adaptace na prostředí VFU Brno a života mimo rodinné 
zázemí, sociálních problémů, těžkých životních situací, 
v souvislosti s uplatněním v praxi,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 207): spl-
nění stanoveného požadavku.

Lékařská péče pro studenty
VFU Brno nabízí zprostředkování lékařské péče pro stu-
denty,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 208): spl-
nění stanoveného požadavku.

Bezpečnost a ochrana zdraví pro studenty
VFU Brno zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studen-
tů v průběhu studia (např. proškolování v oblasti ochrany 
zdraví a bezpečnosti práce, ochranné pracovní pomůc-
ky, bezpečnostní opatření při praktické činnosti studen-
tů, odborné vedení a dohled kvalifikovanými a odpověd-
nými pracovníky apod.),

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 209): spl-
nění stanoveného požadavku.

Pojištění studentů
VFU Brno nabízí pojištění pro studenty,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 210): spl-
nění stanoveného požadavku.

Sportovní aktivity studentů
VFU Brno nabízí sportovní aktivity pro studenty,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 211): spl-
nění stanoveného požadavku.

Zájmové aktivity studentů
VFU Brno nabízí zájmové aktivity pro studenty (profes-
ní, kulturní, společenské aj.),

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 212): spl-
nění stanoveného požadavku.

Jiné oblasti podpory studentů
VFU Brno nabízí případně další péči o studenty,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 213): spl-
nění stanoveného požadavku.

Hodnocení studentů bakalářských 
a magisterských studijních programů
VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje vý-
sledky studia studentů bakalářských a navazujících ma-
gisterských studijních programů
[[ vypočítává pro každý studijní program střední hodno-

tu v ověřování znalostí a dovedností studentů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 214): hod-

nota 2,20 dokládá skutečnost, že na stupnici 1 až 4 
(A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0; F=4) se střed-
ní hodnota v ověřování znalostí a dovedností stu-
dentů pohybuje okolo středu hodnotící stupnice 
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(2,5), což dokumentuje vyvážené využívání hod-
notící stupnice akademickými pracovníky a sou-
časně odpovídající střední hodnotu v  znalostech 
a dovednostech studentů v průběhu studia: splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje vý-
sledky studia studentů bakalářských a navazujících ma-
gisterských studijních programů
[[ vypočítává pro každý studijní program poměr počtu 

studentů, kteří úspěšně zakončili studium příslušné-
ho akademického roku studia, z počtu studentů, kte-
ří zahájili studium tohoto akademického roku studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 215): hod-

nota 0,90 dokládá skutečnost, že okolo 90% studen-
tů bakalářských a magisterských studijních progra-
mů úspěšně ukončí studia příslušného roku stu-
dia, univerzita umožňuje postup do dalšího roč-
níku studia jen kvalitním studentům: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje 
výsledky studia studentů bakalářských a magisterských 
studijních programů 
[[ výpočtem poměru počtu studentů, kteří úspěšně za-

končili celé studium v daném akademickém roce stu-
dia, z počtu studentů, kteří zahájili studium v akade-
mickém roce, který předchází danému akademickému 
roku studia v počtu roků odpovídajícím počtu roků 
standardní doby studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 216): hod-

nota 0,62 dokládá skutečnost, že okolo 62% studen-
tů bakalářských a  magisterských studijních pro-
gramů úspěšně ukončí celá studia, úspěšně absol-
vují veterinární a  farmaceutické studijní progra-
my jen nejkvalitnější studenti: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program výsledky studia 
studentů bakalářských a navazujících magisterských stu-
dijních programů
[[ výpočtem poměru střední hodnoty délky studia z dél-

ky studia všech studentů, kteří úspěšně zakončili celé 
studium v daném akademickém roce studia, k stan-
dardní délce studia studijního programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 217): 

hodnota 1,00 dokumentuje poměr skutečné délky 
studia bakalářských a navazujících magisterských 
a magisterských studijních programů k standard-

ní délce studia studijního programu, hodnota do-
kládá, že studenti pregraduálních studijních pro-
gramů studují v průměru 100% standardní délky 
studia, což je hodnota, která nesignalizuje ani nad-
měrné krácení a ani nadměrné prodloužení studia 
studijních programů, tzn. hodnota je odpovídající: 
splnění stanoveného požadavku. 

Hodnocení studentů doktorských studijních 
programů
VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje vý-
sledky studia studentů doktorských studijních programů
[[ vypočítává pro každý studijní program střední hodno-

tu v ověřování znalostí a dovedností studentů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 218): pro 

studijní programy v  uplynulém období nemohl 
být prováděn výpočet střední hodnoty v ověřová-
ní znalostí a dovedností studentů, protože studij-
ní výsledky byly hodnoceny pouze stupněm pro-
spěl/neprospěl; nicméně od roku 2018 byl změ-
něn vnitřní předpis tak, že bude umožněno hod-
nocení studijních výsledků na stupnici 1,0 až 4,0 
(A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0; F= 4,0) a bude 
tak umožněn výpočet střední hodnoty v ověřová-
ní znalostí a dovedností studentů, současný orien-
tační výpočet odpovídá hodnotě 2,00: splnění sta-
noveného požadavku. 

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje vý-
sledky studia studentů doktorských studijních programů
[[ vypočítává pro každý studijní program poměr počtu 

studentů, kteří úspěšně zakončili studium příslušné-
ho akademického roku studia, z počtu studentů, kte-
ří zahájili studium tohoto akademického roku studia, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 219): hod-

nota 0,86 dokládá skutečnost, že okolo 86% stu-
dentů doktorských studijních programů úspěšně 
ukončí studia příslušného roku studia, univerzi-
ta umožňuje postup do dalšího ročníku studia jen 
kvalitním studentům, kteří splní stanovená postu-
pová kritéria do dalšího ročníku: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program vyhodnocuje vý-
sledky studia studentů doktorských studijních programů 
[[ výpočtem poměru počtu studentů, kteří úspěšně za-

končili celé studium v daném akademickém roce stu-
dia, z počtu studentů, kteří zahájili studium v akade-
mickém roce, který předchází danému akademickému 
roku studia v počtu roků odpovídajícím počtu roků 
standardní doby studia,
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 220): hod-
nota 0,63 dokládá skutečnost, že okolo 63% stu-
dentů doktorských studijních programů úspěš-
ně ukončí celá studia, úspěšně absolvují doktor-
ské veterinární a  farmaceutické studijní progra-
my jen nejkvalitnější studenti: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno pro každý studijní program výsledky studia 
studentů doktorských studijních programů
[[ výpočtem poměru střední hodnoty délky studia z dél-

ky studia všech studentů, kteří úspěšně zakončili celé 
studium v daném akademickém roce studia k stan-
dardní délce studia studijního programu,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 221): hod-

nota 1,11 dokumentuje poměr skutečné délky stu-
dia doktorských studijních programů k standard-
ní délce studia doktorského studijního programu, 
hodnota dokládá, že studenti doktorského studij-
ního programu studují v průměru 1,11x déle, než 
je standardní délky studia, což je hodnota odpoví-
dající: splnění stanoveného požadavku.

Hodnocení účastníků celoživotního 
vzdělávání
VFU Brno pro daný program celoživotního vzdělává-
ní vyhodnocuje výsledky vzdělávání účastníků celoži-
votního vzdělávání
[[ vypočítává pro daný program celoživotního vzdělává-

ní střední hodnotu v ověřování znalostí a dovednos-
tí účastníků celoživotního vzdělávání v daném aka-
demickém roce,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 222): 
pro programy celoživotního vzdělávání v uplynu-
lém období nemohl být prováděn výpočet střed-
ní hodnoty v ověřování znalostí a dovedností stu-
dentů, protože studijní výsledky byly hodnoceny 
pouze stupněm prospěl/neprospěl; nicméně od 
roku 2018 byl systém nastaven tak, že v progra-
mech, kde to bude možné, bude uskutečňováno 
hodnocení studijních výsledků na stupnici 1,0 až 
4,0 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0; F= 4,0) 
a  bude tak umožněn výpočet střední hodnoty 
v ověřování znalostí a dovedností účastníků ce-
loživotního vzdělávání, současný orientační vý-
počet odpovídá hodnotě 2,00: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno pro daný program celoživotního vzdělává-
ní vyhodnocuje výsledky vzdělávání účastníků celoži-
votního vzdělávání
[[ vypočítává pro daný program celoživotního vzdělává-

ní poměr počtu účastníků celoživotního vzdělávání, 
kteří úspěšně zakončili vzdělávání příslušného akade-
mického roku z počtu účastníků, kteří zahájili vzdělá-
vání v tomto akademickém roce studia,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 223): hod-

nota 0,90 dokládá skutečnost, že okolo 90% účastní-
ků celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí studia 
(i roku studia), což ukazuje, že v oblasti vzdělávání 
zaměřené na veterinární a farmaceutickou proble-
matiku programy celoživotní vzdělávání úspěšně 
ukončuje vysoký podíl účastníků vzdělávání: spl-
nění stanoveného požadavku.

8H O D N O C E N Í  K V A L I T Y  T Ý K A J Í C Í  S T U D E N T Ů





59

VFU Brno uskutečňuje činnosti týkající zajišťování kva-
lity pracovníků. Jedná se o činnosti zaměřené na přijímá-
ní pracovníků, činnost pracovníků, motivace pracovníků, 
kvalifikaci a kompetence pracovníků a hodnocení pra-
covníků, a to na úrovni akademických pracovníků a dále 
neakademických pracovníků.

Pracovníci působí na fakultách a v rámci nich na jed-
notlivých organizačních složkách (ústavy a kliniky a dal-
ší fakultní pracoviště) a dále na celouniverzitních pra-
covištích. 

Pravidla týkající se pracovníků
VFU Brno má stanovena pravidla pro činnosti k  za-
jišťování kvality týkající se pracovníků na vysoké ško-
le v  Pravidlech zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činnos-
tí a v dalších vnitřních předpisech VFU Brno, v doku-
mentu Hodnocení akademických a  neakademických 
pracovníků a v Souboru požadavků a ukazatelů výko-
nu VFU Brno a dále v Řádu výběrového řízení pro ob-
sazování míst akademických pracovníků VFU Brno 
a ve Vnitřním mzdovém předpise VFU Brno, pravidla 
byla posouzena Radou pro vnitřní hodnocení a to s ná-
sledujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro činnosti k zajišťování kvality týkající se 

pracovníků: pravidla odpovídají požadavku nastave-
ní pravidel pro hodnocení kvality týkající se pracov-
níků (požadavek 224): bez návrhu změn.

Přijímání akademických pracovníků
VFU Brno uskutečňuje transparentní procesy příjímání 
akademických pracovníků 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků přijatých do pracovního poměru na zákla-
dě otevřeného výběrového řízení k celkovému přepo-
čtenému počtu akademických pracovníků přijatých do 
pracovního poměru,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 225): hod-
nota 1,00 dokládá naplnění požadavku přijímání 
akademických pracovníků do pracovního poměru 
na základě otevřeného výběrového řízení na úrov-
ni 100%: splnění stanoveného požadavku.

Činnost akademických pracovníků
VFU Brno podporuje činnost akademických pracovní-
ků v rozvoji výuky 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků, kteří vytvořili oponovaný výstup v inovaci 
výuky zahrnující obsahovou modernizaci výuky pod-
le nejnovějších poznatků vědy a výzkumu a moderni-
zaci výukových metod a nebo vytvořili oponovaný vý-
stup tvůrčí činnosti využitelný ve výuce VFU Brno do 
výuky, k celkovému přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 226): hod-

nota 0,23 dokumentuje roční rozsah zapojení aka-
demických pracovníků do modernizaci výuky, a to 
na úrovni 23% akademických pracovníků (zejmé-
na v rámci projektů IVA), hodnota je odpovídají-
cí: splnění stanoveného požadavku.

Motivace akademických pracovníků
VFU Brno uskutečňuje finanční motivaci činnosti aka-
demických pracovníků 
[[ vypočítává poměr výše prostředků vynaložených na 

finanční motivaci činnosti akademických pracovní-
ků (např. nadtarifní složka mzdy, odměny aj.) k cel-
kové výši prostředků vynaložených na mzdy akade-
mických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 227): hod-

nota 0,33 dokumentuje možnosti VFU pro finanční 
motivaci akademických pracovníků na úrovni 33% 
celkových prostředků na mzdy akademických pra-
covníků, hodnota je odpovídající: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje karierní motivaci činnosti aka-
demických pracovníků 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků, u  kterých byl realizován karierní růst 
(např. přeřazení akademického pracovníka na vyšší 
akademickou nebo řídící pozici) k celkovému přepo-
čtenému počtu akademických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

O D D Í L  D E V ÁT Ý
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 228): hod-
nota 0,14 dokumentuje rozsah karierní motivace 
akademických pracovníků na úrovni 14% akade-
mických pracovníků, hodnota je odpovídající: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje nefinanční společenskou moti-
vaci činnosti akademických pracovníků 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků, u kterých byla realizována nefinanční spo-
lečenská motivace činnosti akademických pracovní-
ků (např. oceňování pracovních výkonů akademic-
kých pracovníků formou institucionálního zveřejnění 
nadstandardních výkonů akademických pracovníků, 
a dále např. formou pamětních listů, čestných uzná-
ní, medailí VFU Brno aj.) k celkovému přepočtené-
mu počtu akademických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 229): hod-

nota 0,11 dokumentuje rozsah nefinanční společen-
ské motivace akademických pracovníků na úrovni 
11% akademických pracovníků, hodnota je odpo-
vídající: splnění stanoveného požadavku.

Kvalifikace a kompetence akademických 
pracovníků
VFU Brno zajišťuje činnosti akademickými pracovníky 
s odpovídající kvalifikací 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků, u kterých došlo ke kvalifikačnímu rozvoji 
(získáním titulu PhD. nebo doc. nebo prof.) k celkové-
mu přepočtenému počtu akademických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 230): hod-

nota 0,13 dokumentuje rozsah kvalifikačního roz-
voje akademických pracovníků formou vědeckých 
nebo akademických kvalifikací na úrovni 13% aka-
demických pracovníků, hodnota je odpovídající: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno podporuje rozvoj kompetence akademických 
pracovníků
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků, u kterých došlo k zvýšení úrovně kompe-
tence (absolvováním kursu nebo jiné formy zvyšování 
kompetence pracovníků) k celkovému přepočtenému 
počtu akademických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 231): 

hodnota 0,41 dokumentuje rozsah kvalifikačního 
rozvoje akademických pracovníků formou kursů 
a nebo obdobného dalšího vzdělávání na úrovni 

41% akademických pracovníků, hodnota je odpo-
vídající: splnění stanoveného požadavku.

Přijímání neakademických pracovníků
VFU Brno uskutečňuje transparentní procesy příjímání 
neakademických pracovníků
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu neakademic-

kých pracovníků přijatých do pracovního poměru na 
základě otevřeného výběrového řízení k  celkovému 
přepočtenému počtu neakademických pracovníků 
přijatých do pracovního poměru,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 232): hod-

nota 0,08 dokládá rozsah přijímání neakademic-
kých pracovníků do pracovního poměru na zákla-
dě otevřeného výběrového řízení na úrovni 8%, 
při zohlednění skutečnosti, že přijímání neakade-
mických pracovníků na základě otevřeného výbě-
rového řízení se uskutečňuje pouze na řídící pozi-
ce, je tato hodnota odpovídající: splnění stanove-
ného požadavku.

Činnost neakademických pracovníků
VFU Brno podporuje činnost neakademických pracov-
níků v rozvoji výuky
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu neakademic-

kých pracovníků, kteří se podíleli na inovaci výuky za-
hrnující obsahovou modernizaci výuky podle nejno-
vějších poznatků vědy a výzkumu a modernizaci vý-
ukových metod a nebo na zavádění výsledků tvůrčí 
činnosti VFU Brno do výuky k přepočtenému počtu 
neakademických pracovníků vysoké školy,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 233): hod-

nota 0,10 dokumentuje roční rozsah zapojení ne-
akademických pracovníků do modernizaci výuky, 
a  to na úrovni 10% neakademických pracovníků 
(zejména v rámci projektů IVA), hodnota je odpo-
vídající splnění stanoveného požadavku.

Motivace neakademických pracovníků
VFU Brno uskutečňuje finanční motivaci činnosti ne-
akademických pracovníků
[[ vypočítává poměr výše prostředků vynaložených na 

finanční motivaci činnosti neakademických pracov-
níků (např. nadtarifní složka mzdy, odměny aj.) k cel-
kové výši prostředků vynaložených na mzdy neakade-
mických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 234): hod-

nota 0,21 dokumentuje možnosti VFU pro finanč-
ní motivaci neakademických pracovníků na úrovni 
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21% celkových prostředků na mzdy neakademic-
kých pracovníků, hodnota je odpovídající: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje karierní motivaci činnosti neaka-
demických pracovníků
[[ vypočítává poměr počtu neakademických pracovní-

ků, u kterých byl realizován karierní růst (např. pře-
řazení neakademického pracovníka na vyšší neakade-
mickou nebo řídící pozici) k celkovému počtu neaka-
demických pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 235): hod-

nota 0,03 dokumentuje rozsah karierní motivace 
akademických pracovníků na úrovni 3% akade-
mických pracovníků, při zvážení skutečnosti stabi-
lity organizační struktury pro neakademické pra-
covníky je tato hodnota odpovídající: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje nefinanční společenskou moti-
vaci činnosti neakademických pracovníků
[[ vypočítává poměr počtu neakademických pracovní-

ků, u kterých byla realizována nefinanční společenská 
motivace činnosti neakademických pracovníků (např. 
oceňování pracovních výkonů neakademických pra-
covníků formou institucionálního zveřejnění nadstan-
dardních výkonů neakademických pracovníků, a dále 
např. formou pamětních listů, čestných uznání, me-
dailí VFU Brno aj.) k celkovému počtu neakademic-
kých pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 236): hod-

nota 0,03 dokumentuje rozsah nefinanční společen-
ské motivace akademických pracovníků na úrovni 
3% akademických pracovníků, při zvážení skuteč-
nosti, že rozvoj univerzity je není vytvářen na úrov-
ni neakademických pracovníků ale akademickými 
pracovníky, je tato hodnota odpovídající: splnění 
stanoveného požadavku.

Kvalifikace a kompetence neakademických 
pracovníků
VFU Brno podporuje rozvoj kompetence neakademic-
kých pracovníků
[[ vypočítává poměr počtu neakademických pracovní-

ků, u kterých došlo k zvýšení úrovně kompetence (ab-
solvováním kursu nebo jiné formy zvyšování kompe-
tence pracovníků) k  celkovému počtu neakademic-
kých pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;
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[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 237): 
hodnota 0,12 dokumentuje rozsah kvalifikačního 
rozvoje neakademických pracovníků formou kur-
sů a nebo obdobného dalšího vzdělávání na úrov-
ni 12% neakademických pracovníků, hodnota je 
s  ohledem na činnosti vykonávané neakademic-
kými pracovníky odpovídající: splnění stanovené-
ho požadavku.

Hodnocení pracovníků
VFU Brno uskutečňuje hodnocení činnosti akademic-
kých pracovníků systémem HAP (hodnocení akademic-
kých pracovníků)
[[ vypočítává střední hodnotu (bodovou hodno-

tu) v  hodnocení činnosti akademických pracovní-
ků v  rámci systému hodnocení akademických pra-
covníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 238): hod-
nota 3,1 dokumentuje úroveň hodnocení činnosti 
akademických pracovníků systémem HAP (s vyu-
žitím stupnice 5 = velmi nadstandardní, 4 = nad-
standardní, 3 = standardní, 2 = podstandardní, 1 
= velmi podstandardní, 0 = podstandardní se zá-
sadními výhradami) a dokládá standardní úroveň 
v  hodnocení akademických pracovníků: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje hodnocení činnosti akademic-
kých pracovníků nadřízenými pracovníky

[[ vypočítává střední hodnotu (bodovou hodnotu) 
v  hodnocení činnosti akademických pracovníků 
v rámci hodnocení nadřízenými pracovníky,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 239): hod-

nota 3,4 dokumentuje úroveň hodnocení činnosti 
akademických pracovníků nadřízenými pracovní-
ky (s využitím stupnice 5 = velmi nadstandardní, 4 
= nadstandardní, 3 = standardní, 2 = podstandard-
ní, 1 = velmi podstandardní, 0 = podstandardní se 
zásadními výhradami) a dokládá standardní úro-
veň v hodnocení akademických pracovníků: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno uskutečňuje hodnocení činnosti neakademic-
kých pracovníků 
[[ vypočítává střední hodnotu (bodovou hodnotu) 

v  hodnocení činností neakademických pracovníků 
v  rámci systému hodnocení neakademických pra-
covníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 240): hod-

nota 3,2 dokumentuje úroveň hodnocení činnosti 
neakademických pracovníků nadřízenými pracov-
níky (s využitím stupnice 5 = velmi nadstandard-
ní, 4 = nadstandardní, 3 = standardní, 2 = podstan-
dardní, 1 = velmi podstandardní, 0 = podstandard-
ní se zásadními výhradami) a dokládá standardní 
úroveň v hodnocení neakademických pracovníků: 
splnění stanoveného požadavku.
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VFU Brno uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jme-
nování profesorem. 

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace 
uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její 
obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho 
pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitač-
ní přednášky a předcházející pedagogické praxe; na zá-
kladě úspěšného habilitačního řízení může být uchazeč 
jmenován docentem. 

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje peda-
gogická a vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na 
základě předchozí pedagogické, vědecké a odborné práce, 
hodnocení přednášky o koncepci vědecké práce a výuky 
v daném oboru a uznání uchazeče význačnou osobností 
ve svém oboru; na základě úspěšného řízení ke jmenová-
ní profesorem může být uchazeč jmenován profesorem.

Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem
VFU Brno má stanovena pravidla pro habilitační ří-
zení a řízení ke jmenování profesorem na vysoké ško-
le v  Pravidlech zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí 
a  s  nimi souvisejících činností a  vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
a v dalších vnitřních předpisech VFU Brno, v dokumentu 
Požadavky na uchazeče pro habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na VFU Brno a v Souboru poža-
davků a ukazatelů výkonu VFU Brno a dále v Řádu ha-
bilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VFU 
Brno, a Jednacím řádu Vědecké rady VFU Brno, pravidla 
byla posouzena Radou pro vnitřní hodnocení a to s ná-
sledujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na vysoké škole: pravidla odpovídají po-
žadavku nastavení pravidel pro habilitační řízení a ří-
zení ke jmenování profesorem (požadavek 241): bez 
návrhu změn.

Návaznost habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na vzdělávací a tvůrčí 
činnost VFU Brno
VFU Brno uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jme-
nování profesorem v oborech, které odpovídají oblasti 
vzdělávání realizované na VFU Brno,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 242): spl-
nění stanoveného požadavku.

Pro každý obor habilitačního řízení a případně řízení ke 
jmenování profesorem uskutečňuje VFU Brno doktor-
ský studijní program, a to po dobu odpovídající dvojná-
sobku jeho standardní doby studia,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 243): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno je dlouhodobě řešitelem vědeckých projek-
tů, které se odborně vztahují k oboru habilitačního říze-
ní a oboru řízení ke jmenování profesorem 
[[ vypočítává počet vědeckých projektů, jichž je řešite-

lem, které se odborně vztahují k oboru habilitačního 
řízení a oboru řízení ke jmenování profesorem, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 244): 

hodnota 31 dokumentuje počet projektů, které se 
odborně vztahují k  oborům habilitačního řízení 
a oborům řízení ke jmenování profesorem na VFU 
Brno, hodnota je odpovídající oblasti vzdělávání 
zaměřené na veterinární lékařství, veterinární hy-
gienu a farmacii: splnění stanoveného požadavku.

V oboru habilitačního řízení a případně řízení ke jmeno-
vání profesorem uskutečňuje a vykazuje dlouhodobě VFU 
Brno tvůrčí činnost s mezinárodním rozsahem v kvalitě, 
intenzitě a rozsahu, který odpovídá povaze habilitačního 
řízení, případně povaze řízení ke jmenování profesorem
[[ vykazuje poměr počtu oborů habilitačního řízení a ří-

zení ke jmenování profesorem, u nichž počet výstupů 
tvůrčí činnosti, které se odborně vztahují k oboru ha-
bilitačního řízení a oboru řízení ke jmenování profe-
sorem s počtem vědeckých prací v impaktových vě-
deckých časopisech jeden a více pro daný obor, k po-
čtu oborů habilitačního řízení a oboru řízení ke jme-
nování profesorem (shodné obory habilitačního ří-
zení a řízení ke jmenování profesorem se započítáva-
jí jaké společný obor),
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 245): hod-

nota 1,00 dokumentuje naplnění požadavku vědec-
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ké tvůrčí činnosti ve všech oborech habilitačního ří-
zení a řízení ke jmenování profesorem s výstupem 
do vědeckých časopisů s impakt faktorem na úrov-
ni 100% oborů: splnění stanoveného požadavku.

Obor habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem
Obor habilitačního řízení je zajištěn alespoň dvěma aka-
demickými pracovníky, kteří byli na základě habilitač-
ních řízení jmenováni docentem v daném nebo příbuz-
ném oboru.

Obor řízení ke jmenování profesorem je zajištěn ales-
poň dvěma pracovníky, z nichž jeden je jmenován profe-
sorem v daném nebo příbuzném oboru a druhý byl jme-
nován profesorem nebo na základě habilitačního řízení 
jmenován docentem v daném nebo příbuzném oboru,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 246): spl-
nění stanoveného požadavku.

Akademičtí pracovníci zajišťující obor habilitačního ří-
zení nebo obor řízení ke jmenování profesorem 
[[ mají odpovídající publikační činnost za posledních 5 

let související s oborem (podle povahy jednotlivých 
vědních oborů se  jedná zejména o publikace ve vý-
znamných impaktovaných časopisech, recenzovaných 
odborných časopisech, monografie, zvané plenární 
přednášky na zahraničních konferencích),

[[ lze přepokládat jejich vědecké působení na fakultě 
v oboru po dobu akreditace oboru,

[[ působí na příslušné fakultě jako akademičtí pracovníci 
na základě pracovního poměru s týdenní pracovní do-
bou odpovídající alespoň 0,6 násobku týdenní pracov-
ní doby stanovené zákoníkem práce a součet týdenní 
pracovní doby ze všech uzavřených pracovních pomě-
rů na činnost akademického pracovníka na téže nebo 
jiné vysoké škole nepřesáhne 1,5 násobek týdenní pra-
covní doby stanovené zákoníkem práce, přičemž pra-
covní poměry akademického pracovníka sjednané na 
dobu nejvýše jednoho roku s rozsahem týdenní pra-
covní doby nepřesahující 0,2 násobek týdenní pracov-
ní doby stanovené v zákoníku práce se nezohledňují, 

[[ nezajišťují obory habilitačního řízení ani obory řízení 
ke jmenování profesorem na jiné vysoké škole,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 247): spl-
nění stanovených požadavků.

V oboru habilitačního řízení působí na příslušné fakultě 
odborní asistenti s odpovídající vědeckou činností a s per-
spektivou habilitačního řízení v daném nebo příbuzném 
oboru habilitačního řízení. 

V oboru řízení ke jmenování profesorem působí na 
příslušné fakultě odborní asistenti s odpovídající vědec-
kou činností a s perspektivou habilitačního řízení v da-
ném nebo příbuzném oboru habilitačního řízení,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 248): spl-
nění stanoveného požadavku.

Pro obor habilitačního řízení alespoň dva členové vědec-
ké rady příslušné fakulty musí být významnými odbor-
níky v daném oboru habilitačního řízení,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 249): spl-
nění stanoveného požadavku.

Požadavky na uchazeče pro habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem
Jsou vymezeny požadavky na uchazeče o habilitační říze-
ní ve vzdělávací činnosti, v tvůrčí činnosti, v mezinárodní 
činnosti a případně v dalších činnostech s vyjádřením mi-
nimálních kritérií v jednotlivých činnostech a s vyjádře-
ním potřebné celkové bodové hodnoty ze všech činností,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 250): spl-
nění stanoveného požadavku.

Jsou vymezeny požadavky na uchazeče o řízení ke jme-
nování profesorem ve vzdělávací činnosti, v tvůrčí čin-
nosti, v mezinárodní činnosti a případně v dalších čin-
nostech s vyjádřením minimálních kritérií v jednotlivých 
činnostech a s vyjádřením potřebné celkové bodové hod-
noty ze všech činností,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 251): spl-
nění stanoveného požadavku.

Je umožněno účastnit se habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem i uchazečům z jiných institucí než 
je příslušná VFU Brno,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 252): spl-
nění stanoveného požadavku.

Průběh habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem
Pro průběh habilitačního řízení a  řízení ke jmenování 
profesorem 
[[ jsou stanoveny podmínky a postupy na vysoké ško-

le pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmeno-
vání profesorem,
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VFU Brno vyhodnocuje habilitační řízení 
[[ VFU Brno je vykazuje poměr přepočteného počtu 

úspěšných habilitačních řízení k  celkovému přepo-
čtenému počtu akademických pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 254): hod-

nota 0,004 dokumentuje roční rozsah habilitačních 
řízení na VFU Brno na úrovni 0,4% z počtu aka-
demických pracovníků, při zohlednění celkového 
počtu vyšších akademických kvalifikací na univer-
zitě je tato hodnota odpovídající: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje řízení ke jmenování profesorem 
[[ VFU Brno je vykazuje poměr přepočteného počtu 

úspěšných řízení ke jmenování profesorem k celko-
vému přepočtenému počtu akademických pracovní-
ků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 255): hod-

nota 0,004 dokumentuje roční rozsah řízení ke jme-
nování profesorem na VFU Brno na úrovni 0,4% 
z počtu akademických pracovníků, při zohlednění 
celkového počtu vyšších akademických kvalifikací 
na univerzitě je tato hodnota odpovídající: splnění 
stanoveného požadavku.

[[ je záruka jednoznačného a nestranného ověření plně-
ní požadavků na uchazeče o habilitační řízení a říze-
ní ke jmenování profesorem v průběhu habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

[[ jsou vymezeny pravomoci a  odpovědnost jednotli-
vých orgánů působících v habilitačním řízení a říze-
ní ke jmenování profesorem a je vymezen případný 
střet zájmů zejména rektora, prorektorů, děkana, pro-
děkanů a členů komisí působících v habilitačním ří-
zení a řízení ke jmenování profesorem a je stanoven 
postup řešení střetu zájmů v habilitačním řízení a ří-
zení ke jmenování profesorem, 

[[ jsou určeny následnosti jednotlivých činností při ko-
nání habilitačního řízení a řízení ke jmenování pro-
fesorem,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 253): ve 

vymezených podmínkách není v předpisech VFU 
Brno vymezen případný střet zájmů zejména rek-
tora, prorektorů, děkana, proděkanů a členů ko-
misí působících v habilitačním řízení a řízení ke 
jmenování profesorem a je stanoven postup řeše-
ní střetu zájmů v habilitačním řízení a řízení ke 
jmenování profesorem: částečné splnění stanove-
ného požadavku, s doporučením změny v Řádu 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profe-
sorem VFU Brno.
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VFU Brno vytváří podmínky pro zajišťování kvality 
vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce s  pra-
xí a  naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno 
a mezinárodní činnost, a to na úrovni prostorového, pří-
strojového, materiálního, informačního, administrativ-
ního zabezpečení. 

Pravidla pro prostorové, přístrojové 
vybavení, materiálové zabezpečení, 
informační zabezpečení (IT, knihovna, 
informační zdroje), administrativní 
zabezpečení a další zabezpečení
VFU Brno má stanovena pravidla pro prostorové, pří-
strojové, materiální, informační, administrativní zabez-
pečení na vysoké škole v Pravidlech zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitř-
ního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-
visejících činností a v dalších vnitřních předpisech VFU 
Brno a v Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU 
Brno, pravidla byla posouzena Radou pro vnitřní hod-
nocení a to s následujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro prostorové, přístrojové, materiální, infor-

mační, administrativní zabezpečení na vysoké škole: 
pravidla odpovídají požadavku nastavení pravidel pro 
prostorové, přístrojové, materiální, informační, admi-
nistrativní zabezpečení na VFU Brno (požadavek 256): 
bez návrhu změn.

Prostorové zabezpečení
VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro zabez-
pečení teoretické výuky (přednášek)
[[ vypočítává poměr počtu hodin teoretické týdenní 

výuky k  počtu poslucháren určených pro teoretic-
kou výuku.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 59 dokumen-

tuje týdenní hodinové vytížení 8 hlavních posluchá-
ren VFU Brno, hodinová kapacita hlavních poslu-
cháren je limitní ale reálná (59/5=12 hodin denně) 
(požadavek 257): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro zabez-
pečení teoretické výuky (přednášek)

[[ vypočítává poměr počtu studentů k počtu míst v po-
sluchárnách určených pro teoretickou výuku.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 258): hod-

nota 2,58 dokumentuje kapacitu míst u posluchá-
ren VFU Brno, kapacita míst poslucháren doklá-
dá, že na jedno místo v posluchárně připadá 2,58 
studenta, hodnota je dostatečná: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro za-
bezpečení praktické seminární výuky (seminární výuka 
v malých skupinách)
[[ vypočítává poměr počtu hodin praktické seminární 

týdenní výuky k počtu cvičeben pro seminární výuku 
(a nezapočítaných do počtu poslucháren).
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 259): hod-

nota 41 dokumentuje týdenní hodinové vytížení se-
minárních místností VFU Brno, hodinová kapaci-
ta seminárních místností je reálná (41/5=8 hodin 
denně): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro za-
bezpečení praktické seminární výuky (seminární výuka 
v malých skupinách)
[[ vypočítává poměr počtu studentů k počtu míst v cvi-

čebnách pro praktickou seminární výuku.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 260): hod-

nota 3,00 dokumentuje kapacitu míst pro seminární 
výuku VFU Brno, kapacita míst pro seminární vý-
uku dokládá, že na jedno místo v seminární míst-
nosti připadá 3,00 studenta, hodnota je dostateč-
ná: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro zabez-
pečení praktické laboratorní výuky (laboratorní výuka 
v malých skupinách)
[[ vypočítává poměr počtu hodin praktické laboratorní 

týdenní výuky k počtu cvičeben pro laboratorní výuku.
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 261): hod-
nota 29 dokumentuje týdenní hodinové vytížení 
výukových laboratoří VFU Brno, hodinová kapa-
cita výukových laboratoří je reálná (29/5=6 hodin 
denně): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro zabez-
pečení praktické laboratorní výuky (laboratorní výuka 
v malých skupinách)
[[ vypočítává poměr počtu studentů k počtu míst v labo-

ratořích pro praktickou laboratorní výuku.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 262): hod-
nota 4,74 dokumentuje kapacitu míst pro labora-
torní výuku VFU Brno, kapacita míst pro labora-
torní výuku dokládá, že na jedno místo ve výuko-
vé laboratoři připadá 4,74 studenta, hodnota je do-
statečná: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro zabez-
pečení praktické výuky nelaboratorní výuky (např. po-
loprovozní výuka v malých skupinách)
[[ vypočítává poměr počtu hodin praktické nelaborator-

ní týdenní výuky k počtu provozů pro nelaboratorní 
praktickou výuku.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 263): hod-
nota 19 dokumentuje týdenní hodinové vytížení 
nelaboratorních výukových provozů VFU Brno, 
hodinová kapacita nelaboratorních výukových pro-
vozů je reálná (19/5=4 hodin denně): splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno má zajištěny odpovídající prostory pro zabez-
pečení praktické výuky nelaboratorní výuky (např. po-
loprovozní výuka v malých skupinách)
[[ vypočítává poměr počtu studentů k počtu míst ve vý-

ukových nelaboratorních provozech pro nelaborator-
ní praktickou výuku.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 264): hod-

nota 5,64 dokumentuje kapacitu míst nelaborator-
ních výukových provozů VFU Brno, kapacita míst 
v nelaboratorních výukových provozech pro výu-
ku dokládá, že na jedno místo v těchto výukových 
provozech připadá 5,64 studenta, hodnota je dosta-
tečná: splnění stanoveného požadavku.

Provozy, přístrojové vybavení
VFU Brno má zajištěny odpovídající provozy a přístro-
jové vybavení pro činnosti VFU Brno. Odpovídajícími 
provozy a přístrojovým vybavením jsou technologie jako 
součásti budov nebo samostatné a dále přístroje v ma-
jetku nebo v užívání VFU Brno určené k vzdělávací čin-
nosti, tvůrčí činnosti, pro spolupráci s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti VFU Brno a pro mezinárod-
ní činnost VFU Brno.

VFU Brno má zajištěny odpovídající běžné i  specific-
ké výukové provozy a přístrojové vybavení pro činnos-
ti VFU Brno. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 265): spl-
nění stanoveného požadavku.

Materiálové zabezpečení
VFU Brno má zajištěno odpovídající materiálové vybave-
ní pro činnosti VFU Brno. Odpovídající materiálové vy-
bavením představuje drobný hmotný majetek a materiál 
VFU Brno určené k vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, 
pro spolupráci s praxí a naplňování společenské odpověd-
nosti VFU Brno a pro mezinárodní činnost VFU Brno.

VFU Brno má zajištěno odpovídající materiálové vyba-
vení pro činnosti VFU Brno.
[[ vypočítává poměr výše nákladů vynaložených na ma-

teriálové zabezpečení výuky a s ní související tvůrčí 
činnost k počtu studentů VFU Brno.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 266): hod-

nota 8,63 dokumentuje, že na 1 studenta je v roz-
počtu ročně vynaloženo 8,63 tis. Kč přímých ma-
teriálových nákladů (biologický materiál, chemi-
kálie, sklo, spotřební materiál aj.) ve výuce, uvede-
né náklady zajišťují výuku v odpovídajícím rozsa-
hu: splnění stanoveného požadavku.

Informační zabezpečení  
(IT, knihovna, informační zdroje)
VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vyba-
vení pro činnosti VFU Brno. Odpovídajícími informační 
vybavením představuje informační technologie na úrov-
ni dostatečného počítačového vybavení standardní úrov-
ně s napojením na informační sítě, počítačové progra-
my a provozy umožňující informační provoz VFU Brno 
a fungování počítačového vybavení VFU Brno, dále in-
formační zdroje odpovídající oblasti vzdělávání před-
stavované zejména databázemi vědeckých a odborných 
informací, a dále knihovnu VFU Brno s dostupností tiš-
těných i elektronických informací pro vzdělávací, tvůr-
čí a další činnost VFU Brno. Toto informační vybavení 
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umožňuje vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, spoluprá-
ci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti VFU 
Brno a mezinárodní činnost VFU Brno.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vyba-
vení pro činnosti VFU Brno, má vybudovánu počítačo-
vou síť VFU Brno s přístupem na internet, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním(požadavek 267): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vyba-
vení pro činnosti VFU Brno, má programy a další vyba-
vení umožňující informační provoz VFU Brno na úrovni 
[[ informací pro uchazeče o studium,
[[ informací pro studenty a  účastníky celoživotního 

vzdělávání, 
[[ informací o studiu studentů,
[[ informací o výuce,
[[ informací o tvůrčí činnosti,
[[ informací o činnosti související se vzdělávací a tvůr-

čí činností,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 268): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vybave-
ní pro činnosti VFU Brno, má odpovídající kapacitu fun-
gujících počítačů propojených do počítačové sítě s přístu-
pem na internet pro akademické pracovníky
[[ vypočítává poměr počtu počítačů propojených do 

počítačové sítě s  přístupem na internet pro akade-
mické pracovníky k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 269): hod-

nota 2,00 dokládá počet počítačů na 1 akademic-
kého pracovníka (v této hodnotě jsou započítány 
také počítače pro neakademické pracovníky, při 
přednostním používání počítačů akademickými 
pracovníky by však hodnota neměla klesnout pod 
1,00): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vybave-
ní pro činnosti VFU Brno, má odpovídající kapacitu fun-
gujících počítačů propojených do počítačové sítě s pří-
stupem na internet pro studenty
[[ vypočítává poměr počtu počítačů v  počítačových 

učebnách a počítačových studovnách propojených do 
počítačové sítě s přístupem na internet pro studenty 
k počtu studentů,
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 270): hod-
nota 47,97 dokládá počet studentů na 1 počítač 
(při vybavení studentů jejich soukromými note-
booky je hodnota dostačující): splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vybave-
ní pro činnosti VFU Brno, má internet prostřednictvím 
WIFI pro akademické pracovníky a studenty,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 271): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vybavení 
pro činnosti VFU Brno, má knihovnu vědeckých a odbor-
ných informací přístupnou pro akademické pracovníky 
i  studenty s dostatečnou kapacitou tištěných i  elektro-
nicky přístupných vědeckých a odborných informacemi,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 272): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vyba-
vení pro činnosti VFU Brno, má knihovnu vědeckých 
a odborných informací s dostatečnou studijní kapacitou 
[[ vypočítává poměr počtu studentů VFU Brno k počtu 

studijních míst v knihovně,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 273): hod-

nota 22,48 dokumentuje počet studentů na 1 stu-
dijní místo v knihovně, při zohlednění dostupnos-
ti studijních textů a studijních opor v elektronické 
formě, je tato kapacita dostačující: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající informační vyba-
vení pro činnosti VFU Brno, má přístup pro akademic-
ké pracovníky a pro studenty do vědeckých a odborných 
databází Web of Knowledge a případně do dalších ob-
dobných databází,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 274): spl-
nění stanoveného požadavku.

Administrativní zabezpečení
VFU Brno má zajištěno odpovídající administrativní vy-
bavení pro činnosti VFU Brno. Odpovídající administ-
rativní vybavení představuje administrativní prostory, 
administrativní pracovníky, administrativní postupy, ad-

ministrativní informační systémy na úrovni umožňují-
cí vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, spolupráci s praxí 
a naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno a me-
zinárodní činnost VFU Brno.

VFU Brno zajišťuje v  souvislosti s  vzdělávací, tvůrčí 
a související činností VFU Brno administrativní činnos-
ti, správní činnosti, právní činnosti, ekonomické činnos-
ti, kontrolní činnosti,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 275): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající administrativní per-
sonální zajištění pro administrativní, správní, právní, eko-
nomické a kontrolní činnosti VFU Brno
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu pracovníků 

zajišťujících administrativní, správní, právní, ekono-
mické, kontrolní a jim obdobné činnosti VFU Brno 
k přepočtenému počtu akademických i neakademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 276): 

hodnota 0,16 dokládá rozsah administrativního 
personálního zajištění, kdy 16,0% představuje ad-
ministrativní pracovníky z počtu všech pracovní-
ků, v administrativní přetíženosti činností univer-
zity je hodnota odpovídající: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má odpovídající informační systémy, pro-
gramy a  další vybavení umožňující provoz VFU Brno 
na úrovni 
[[ administrativní činnosti,
[[ správní činnosti, 
[[ právní činnosti, 
[[ ekonomické činnosti,
[[ kontrolní činnosti,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 277): spl-
nění stanovených požadavků.

Podpůrné provozy
VFU Brno disponuje adekvátními podpůrnými provo-
zy pro činnosti VFU Brno. Odpovídajícími podpůrnými 
provozy jsou zejména provozy výukových zařízení, pro-
vozy tvůrčího zaměření, energetického zabezpečení VFU 
Brno, provozy úklidu, čištění a odpadového hospodářství, 
bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany, autopro-
vozu VFU Brno, údržby budov a pozemků, obhospoda-
řování pozemkových ploch a další na úrovni umožňují-
cí vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, spolupráci s praxí 
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a naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno a me-
zinárodní činnost VFU Brno.

VFU Brno disponuje adekvátními podpůrnými provozy 
pro činnosti VFU Brno a zajišťuje jejich činnost,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 278): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má zajištěno odpovídající personální zajiště-
ní pro podpůrné provozy VFU Brno
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu neakademic-

kých pracovníků zajišťujících podpůrné činnosti k pře-
počtenému počtu akademických i  neakademických 
pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 279): hod-

nota 0,40 dokládá rozsah neadministrativního pod-
půrného personálního zajištění, kdy 40,0% předsta-
vuje neadministrativní pracovníky a neakademické 
pracovníky z počtu všech pracovníků, s ohledem na 
charakter veterinární, hygienické a farmaceutické 
výuky vyžadující značné množství neučebnových 
provozů, je hodnota odpovídající: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má odpovídající informační systémy, progra-
my a  další vybavení umožňující provoz VFU Brno na 
úrovni podpůrných činností,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 280): spl-
nění stanoveného požadavku.

Jiné zabezpečení
VFU Brno disponuje jiným zabezpečením pro činnosti 
VFU Brno. Jiným zabezpečením je zejména zabezpečení 
odpovídající požadavkům zvláštních předpisů, například 
pro nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny, 
geneticky modifikovanými organismy, radioizotopy, pro-
vozy zobrazovací diagnostiky, ionizujícího záření, nebez-
pečných chemických látek a přípravků, návykových lá-
tek, pro používání pokusných zvířat a další v rozsahu na 
úrovni zajišťování činnosti VFU Brno. 

VFU Brno disponuje jiným zabezpečením pro činnosti 
VFU Brno, zejména 
[[ vybavením odpovídajícím požadavkům zvláštních 

předpisů, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 281): spl-
nění stanoveného požadavku.

Ostatní zabezpečení
VFU Brno disponuje ostatním zabezpečením pro čin-
nosti VFU Brno. Ostatním zabezpečením je ostatní za-
bezpečení nezbytné pro činnost VFU Brno v oblastech 
vzdělávání na úrovni zabezpečení obdobných vysokých 
škol a pracovišť v srovnatelném zahraničí. 

VFU Brno disponuje ostatním zabezpečením pro čin-
nosti VFU Brno,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 282): VFU 
Brno v současné době nevykazuje ostatní zabezpe-
čení pro činnost VFU Brno.
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Pravidla pro akademické prostředí
VFU Brno má stanovena pravidla pro zajištění kvality 
akademického prostředí na vysoké škole v  Pravidlech 
zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a v dalších vnitřních 
předpisech VFU Brno a v Souboru požadavků a ukazate-
lů výkonu VFU Brno, pravidla byla posouzena Radou pro 
vnitřní hodnocení a to s následujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro zajištění kvality akademického prostře-

dí: pravidla odpovídají požadavku nastavení pravidel 
pro zajištění kvality akademického prostředí na VFU 
Brno (požadavek 283): bez návrhu změn.

Areál a prostory VFU Brno
VFU Brno zajišťuje akademické prostředí udržováním 
a rozvíjením areálu VFU Brno (kampus), tvořeného sou-
borem budov VFU Brno s  pozemky okolo těchto bu-
dov tvořících jednotný celek, který je oddělen od okol-
ních prostor. 

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory a zařízení univerzity a zařízení jed-

notlivých součástí VFU Brno. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 284): VFU 

Brno disponuje areálem, souborem budov a  po-
zemky a zařízeními univerzity i jejích součástí, kte-
ré umožňují zabezpečení činností univerzity a dal-
ší prostorový rozvoj univerzity: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro řízení univerzity a řízení jed-

notlivých součástí vysoké školy. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 285): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro uskutečňování výuky a tvůrčí 

činnost tvořící logicky propojený celek. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 286): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro studijní činnosti a  získávání 

informací ke studiu, pro výuku a pro tvůrčí činnost 
(knihovna VFU Brno). 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 287): VFU 

disponuje odpovídajícím Studijním a informačním 
centrem (SIC) pro studijní činnosti a získávání in-
formací ke studiu, pro výuku a pro tvůrčí činnost: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a  prostory pro sportovní činnosti studentů 

a akademických pracovníků. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 288): VFU 

disponuje odpovídající sportovní halou pro spor-
tovní činnosti studentů: splnění stanoveného po-
žadavku.

VFU Brno má 
[[ prostory pro stravování studentů a  akademických 

pracovníků. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 289): 

VFU disponuje prostory pro stravování studen-
tů a akademických pracovníků v areálu univerzity, 
tyto prostory nedosahují potřebné kapacity odpo-
vídající počtu studentů a akademických pracovní-
ků VFU Brno: částečné splnění stanoveného poža-
davku, doporučení na vytvoření záměru rozšíření 
kapacity prostor pro stravování studentů a akade-
mických pracovníků.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro ubytování studentů. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 290): VFU 
disponuje odpovídajícími prostory pro ubytování 
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studentů (Kaunicovy studentské koleje) pro ubyto-
vávání studentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro správu a provoz informačních 

technologií. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 291): 

VFU disponuje odpovídajícími prostory pro sprá-
vu a  provoz informačních technologií (budova 
SIC v areálu univerzity): splnění stanoveného po-
žadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro poskytování informací uchaze-

čům, studentům a absolventům VFU Brno a provozy 
poradenského centra. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 292): VFU 

disponuje odpovídajícími prostory pro poskytová-
ní informací uchazečům, studentům a absolven-
tům VFU Brno (studijní oddělení fakult v budo-
vě SIC) a provozy poradenského centra (poraden-
ské centrum v budově rektorátu): splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má 
[[ přiměřené prostory pro akademická jednání, setkání 

a akademické obřady (slavnostní místnost pro konání 
zasedání akademického senátu, vědecké rady, správní 
rady, aula pro akademické obřady aj.). 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 293): VFU 

disponuje přiměřenými prostory pro akademická 
jednání, setkání a akademické obřady (slavnostní 
místnost pro konání zasedání akademického sená-
tu, vědecké rady, správní rady v budově rektorátu), 
aula pro akademické obřady v areálu VFU Brno: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má 
[[ budovy a prostory pro činnosti poskytující úplné zá-

zemí a podporu výukové a tvůrčí činnosti VFU Brno 
(např. centrum a  rozvody energetických zařízení, 
provozy odpadového hospodářství, provozy ostra-
hy a ochrany akademického prostředí, provozy zajiš-
ťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, skla-
dové provozy, silniční síť areálu, vozový park a jeho 
správu aj.).
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 294): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má 
[[ realizován informační orientační systém areálu, bu-

dov a prostor VFU Brno.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 295): spl-

nění stanoveného požadavku.

Akademický statut studenta a akademického 
pracovníka
VFU Brno poskytuje studentům statut studenta s právy 
a povinnostmi, které z tohoto postavení vyplývají, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 296): Sta-
tut VFU Brno a vnitřní předpisy VFU Brno zajišťu-
jí studentům odpovídající postavení studentů uni-
verzity: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno poskytuje akademickým pracovníkům statut 
akademického pracovníka s právy a povinnostmi, kte-
ré z tohoto postavení vyplývají, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 297): Sta-
tut VFU Brno a vnitřní předpisy VFU Brno zajiš-
ťují akademickým pracovníkům odpovídající po-
stavení akademických pracovníků univerzity: spl-
nění stanoveného požadavku.

Akademická otevřenost VFU Brno
VFU Brno je prostředím studia, výuky, tvůrčí činnosti, 
spolupráce s praxí a naplňování společenské odpověd-
nosti VFU Brno respektující dosavadní poznatky, rozví-
jející poznání o další poznatky získávané vysokou školou 
a podporující nové poznání. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 298): ze 
Statutu VFU Brno a vnitřních předpisů VFU Brno 
a dále ze strategických dokumentů a aktuálních do-
kumentů VFU Brno a z Výroční zprávy o činnos-
ti VFU Brno dokládající naplňování strategických 
a aktuálních dokumentů vyplývá, že VFU Brno na-
plňuje požadavek akademického prostředí: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno je prostředím otevřeným regionálně, ná-
rodně i nadnárodně pro šíření a přijímání znalostí, zku-
šeností a dovedností v oblastech působení VFU Brno. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 299): ze 
Statutu VFU Brno a vnitřních předpisů VFU Brno 
a dále ze strategických dokumentů a aktuálních do-
kumentů VFU Brno a z Výroční zprávy o činnos-
ti VFU Brno dokládající naplňování strategických 
a  aktuálních dokumentů vyplývá, že VFU Brno 
naplňuje požadavek regionálně, národně i nadná-
rodně otevřeného prostředí: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno je prostředím mezinárodního působení
[[ nabízí studium v cizím jazyce pro zahraniční studenty, 
[[ přijímá zahraniční studenty k studijním a tvůrčím po-

bytům na vysoké škole,
[[ umožňuje výukové a tvůrčí pobyty zahraničním aka-

demickým pracovníkům a  odborníkům na vyso-
ké škole, 

[[ porovnává vzdělávací činnost VFU Brno s vzděláva-
cí činností na srovnatelných stejně nebo obdobně za-
měřených vysokých školách, 

[[ zveřejňuje významné výsledky tvůrčí činnosti VFU 
Brno v mezinárodních informačních systémech,

[[ prostředí VFU Brno je přizpůsobeno činnosti v čes-
kém a anglickém jazyce.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 300): z Vý-

roční zprávy o činnosti VFU Brno vyplývá naplně-
ní požadavku mezinárodního působení VFU Brno: 
splnění stanovených požadavků.

Akademické řízení a samospráva
VFU Brno při řízení VFU Brno uplatňuje akademic-
ké principy 
[[ akademické řízení vykonávané ve svěřené pravomo-

ci akademickými funkcionáři VFU Brno (rektor, pro-
rektor, kvestor, děkan, proděkan, tajemník), 

[[ akademická samospráva vykonávaná ve svěřené pra-
vomoci akademickým senátem složeným ze zástupců 
akademické obce a vědeckou radou složenou ze zá-
stupců tvůrčích oblastí, v nichž VFU Brno vykonává 
svoji činnost, a správní radou složenou z významných 
zástupců odborné a další veřejnosti, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 301): ze 

Statutu VFU Brno a vnitřních předpisů VFU Brno 
a také ze zápisů z akademického řízení (zápisy Ko-
legia rektora, zápisy Kolegia děkana, zápisy porad 
přednostů aj.) a dále ze zápisů akademického sa-
mosprávného řízení (zápisy Akademického sená-
tu VFU, zápisy Akademického senátu fakult, zápi-
sy Správní rady, zápisy Rady pro vnitřní hodnoce-
ní, zápisy Vědecké rady VFU Brno, zápisy vědec-

kých rad fakult aj.) vyplývá uplatňování akademic-
kých principů řízení a samosprávy na VFU Brno: 
splnění stanovených požadavků.

Akademické tradice
VFU Brno dodržuje akademické tradice realizací zejména 
[[ slavnostního přijímání studentů do akademické obce 

(imatrikulace studentů),
[[ slavnostního zakončování studia na vysoké škole a vy-

řazování absolventů z akademické obce (promoce ab-
solventů),

[[ slavnostního udělování titulů absolventům doktor-
ských studijních programů (na zasedání vědeckých 
rad fakult), 

[[ slavnostního udělování vyšších pedagogicko vědec-
kých titulů docent a  profesor (na zasedání vědecké 
rady univerzity),

[[ případné slavnostního udělování vyšších čestných ti-
tulů emeritní profesor, čestný doktor (Dr.h.c.),

[[ slavnostního udělování čestných zlatých diplomů (di-
plomů po 50 letech od promoce),

[[ slavnostního shromáždění akademické obce při vý-
znamných příležitostech a výročích VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 302): spl-

nění stanovených požadavků.

Akademické působení VFU Brno na 
společnost
VFU Brno akademicky působí ve společnosti zejména 
prostřednictvím 
[[ marketingových dokumentů VFU Brno, 
[[ univerzitního časopisu VFU Brno, 
[[ provozováním www stránek VFU Brno, 
[[ provozováním kontaktního místa pro poskytování in-

formací médiím, 
[[ pořádáním akademických aktivit VFU Brno,
[[ pořádáním sportovních, kulturních a společenských 

aktivit VFU Brno, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním(požadavek 303): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno podporuje uchovávání historie VFU Brno 
a poznatků z odborných oblastí působení VFU Brno pro-
střednictvím archivu zaměřeného na činnost VFU Brno 
a poznání v oblastech působení VFU Brno,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 304): splně-

ní stanoveného požadavku.
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VFU Brno uskutečňuje odpovídající finanční zajišťová-
ní kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, spoluprá-
ce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti VFU 
Brno a mezinárodní a další činnosti VFU Brno. 

Pravidla pro finanční zabezpečení
VFU Brno má stanovena pravidla pro finanční zajiště-
ní kvality vzdělávací činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce 
s praxí a naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno 
a mezinárodní a další činnosti VFU Brno v Pravidlech za-
jišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůr-
čí a s nimi souvisejících činností, v dokumentu Pravidla 
pro sestavování rozpočtu VFU Brno a v dalších vnitřních 
předpisech VFU Brno a v Souboru požadavků a ukazate-
lů výkonu VFU Brno, pravidla byla posouzena Radou pro 
vnitřní hodnocení a to s následujícím zjištěním: 
[[ pravidla pro finanční zajištění kvality vzdělávací čin-

nosti, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování 
společenské odpovědnosti VFU Brno a mezinárodní 
a další činnosti VFU Brno: pravidla odpovídají poža-
davku nastavení pravidel pro finanční zajištění kvality 
činností VFU Brno (požadavek 305): bez návrhu změn.

Finanční zabezpečení vzdělávací činnosti
VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdě-
lávací činnost, zejména na realizaci studijních progra-
mů bakalářských a magisterských a doktorských studij-
ních programů; vyhodnocuje finanční zabezpečení této 
vzdělávací činnosti 
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na vzdělávací 

činnost v bakalářských a magisterských a doktorských 
studijních programech k celkové výši všech prostřed-
ků na činnost VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 306): hod-

nota 0,56 dokumentuje, že prostředky na vzděláva-
cí činnost v bakalářských a magisterských a dok-
torských studijních programech činí 56% rozpoč-
tu na vzdělávací, tvůrčí, odbornou a mezinárodní 
činnost, tj. že vzdělávací činnost ve finančním vy-
jádření činí na VFU Brno okolo 50%: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdě-
lávací činnost v bakalářských a magisterských a doktor-

ských studijních programech, vyhodnocuje finanční za-
bezpečení na tuto vzdělávací činnost z jiných prostředků 
než poskytnutých MŠMT 
[[ vypočítává poměr výše prostředků na vzdělávací čin-

nost v  bakalářských a  magisterských a  doktorských 
studijních programech z jiných prostředků, než po-
skytnutých MŠMT, k celkové výši všech prostředků 
na vzdělávací činnost,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 307): hod-

nota 0,19 dokumentuje, že prostředky na vzděláva-
cí činnost v bakalářských a magisterských a dok-
torských studijních programech z  jiných zdrojů 
než MŠMT činí 19% rozpočtu na vzdělávání, tzn. 
že téměř pětina prostředků na vzdělávání mimo 
MŠMT činností VFU Brno (anglický studijní pro-
gram): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdě-
lávací činnost; vyhodnocuje výši všech prostředků na 
vzdělávací činnost v bakalářských a magisterských a dok-
torských studijních programech (v Kč) k přepočtenému 
počtu akademických pracovníků VFU Brno
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na vzdělávací 

činnost v bakalářských a magisterských a doktorských 
studijních programech (v tis. Kč) k přepočtenému po-
čtu akademických pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 966 doku-

mentuje, že na 1 akademického pracovníka připa-
dá 966 tis. Kč prostředků na vzdělávání (v nichž je 
významný podíl prostředků mimo MŠMT) (poža-
davek 308): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdělá-
vací činnost na jednoho studenta; vyhodnocuje výši všech 
prostředků na vzdělávací činnost v bakalářských a ma-
gisterských a doktorských studijních programech (v Kč) 
k počtu studentů VFU Brno
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na vzděláva-

cí činnost v bakalářských a magisterských a doktor-
ských studijních programech (v tis. Kč) k počtu stu-
dentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 309): hod-
nota 89 dokumentuje, že na 1 studenta připadá 89 
tis. Kč prostředků na vzdělávání (v nichž je význam-
ný podíl prostředků mimo MŠMT): splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdělá-
vací činnost v programech celoživotního vzdělávání; vy-
hodnocuje finanční zabezpečení této vzdělávací činnosti 
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na vzdělá-

vací činnost v programech celoživotního vzdělávání 
k celkové výši všech prostředků na činnost VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 310): 

hodnota 0,011 dokumentuje, že prostředky na ce-
loživotní vzdělávání činí na VFU 1,1% rozpoč-
tu na vzdělávací, tvůrčí, odbornou a mezinárodní 
činnost, při zohlednění skutečnosti, že MŠMT na 
toto vzdělávání poskytuje jen minimální prostřed-
ky, je tato hodnota odpovídající: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdě-
lávací činnost v  programech celoživotního vzdělávání; 
vyhodnocuje finanční zabezpečení na tuto vzdělávací 
činnost z jiných prostředků než poskytnutých MŠMT
[[ vypočítává poměr výše prostředků na vzdělávací čin-

nost v programech celoživotního vzdělávání z jiných 
prostředků, než poskytnutých MŠMT, k celkové výši 
všech prostředků na celoživotní vzdělávací činnost 
VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 311): hod-

nota 0,936 dokumentuje, že prostředky na vzdě-
lávací činnost v programech celoživotního vzdě-
lávání z jiných zdrojů než MŠMT činí 93,6% roz-
počtu na celoživotní vzdělávání, tzn. že naprostou 
většinu prostředků na celoživotní vzdělávání zís-
kává VFU Brno mimo MŠMT: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na vzdě-
lávací činnost na jednoho účastníka celoživotního vzdě-
lávání; vyhodnocuje výši všech prostředků na vzděláva-
cí činnost v programech celoživotního vzdělávání (v Kč) 
k počtu účastníků celoživotního vzdělávání VFU Brno
[[ vypočítává poměr výše prostředků na vzdělávací čin-

nost v programech celoživotního vzdělávání (v tis. Kč) 
k počtu účastníků celoživotního vzdělávání VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 312): hod-

nota 2,181 dokumentuje, že na jednoho účastníka 

vzdělávání připadá 2,181 tis. Kč prostředků celoži-
votního vzdělávání (průměrná cena jednoho pro-
gramu celoživotního vzdělávání: splnění stanove-
ného požadavku.

Finanční zabezpečení tvůrčí činnosti
VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na tvůrčí 
činnost; vyhodnocuje finanční zabezpečení tvůrčí čin-
nosti 
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na tvůrčí 

činnost k  celkové výši všech prostředků na činnost 
VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 313): hod-

nota 0,26 dokumentuje, že prostředky na tvůrčí čin-
nost činí 26% rozpočtu na vzdělávací, tvůrčí, odbor-
nou a mezinárodní činnost, tj. že tvůrčí činnost ve 
finančním vyjádření činí na VFU Brno okolo 25%: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na tvůr-
čí činnost, vyhodnocuje finanční zabezpečení na tvůrčí 
činnosti z jiných prostředků, než poskytnutých MŠMT 
[[ vypočítává poměr výše prostředků na tvůrčí činnost 

z jiných zdrojů, než poskytnutých MŠMT, k celkové 
výši všech prostředků na tvůrčí činnost VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 314): hod-
nota 0,40 dokumentuje, že prostředky na tvůrčí 
činnost z jiných zdrojů než MŠMT činí 40% roz-
počtu na tvůrčí činnost (granty grantových agen-
tur, smluvní výzkum aj.): splnění stanoveného po-
žadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na tvůr-
čí činnost; vyhodnocuje výší všech prostředků na tvůr-
čí činnost (v Kč) k přepočtenému počtu akademických 
pracovníků VFU Brno
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na tvůrčí čin-

nost (v tis. Kč) k přepočtenému počtu akademických 
pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 315): 

hodnota 450 dokumentuje, že na 1 akademického 
pracovníka připadá 450 tis. Kč prostředků na tvůr-
čí činnost (v nichž je významný podíl prostředků 
mimo MŠMT): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na tvůrčí 
činnost; vyhodnocuje výši všech prostředků na tvůrčí 
činnost (v Kč) k počtu studentů VFU Brno
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[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na tvůrčí čin-
nost (v tis. Kč) k počtu studentů VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 316): hod-

nota 41 dokumentuje, že na 1 studenta připadá 41 
tis. Kč prostředků na tvůrčí činnost (v nichž je vý-
znamný podíl prostředků mimo MŠMT): splnění 
stanoveného požadavku.

Finanční zabezpečení spolupráce s praxí 
a naplňování společenské odpovědnosti
VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na spolu-
práci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti; vy-
hodnocuje finanční zabezpečení spolupráce s praxí a na-
plňování společenské odpovědnosti 
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na spolu-

práci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti 
k celkové výši všech prostředků na činnost VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 317): hod-

nota 0,147 dokumentuje, že prostředky na tvůrčí 
činnost činí 14,7% rozpočtu na vzdělávací, tvůrčí, 
odbornou a mezinárodní činnost, tj. že tvůrčí čin-
nost ve finančním vyjádření činí na VFU Brno oko-
lo 15%: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na spolu-
práci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti; vy-
hodnocuje finanční zabezpečení spolupráce s praxí a na-
plňování společenské odpovědnosti z jiných prostředků 
než poskytnutých MŠMT 
[[ vypočítává poměr výše prostředků na spolupráci s pra-

xí a  naplňování společenské odpovědnosti z  jiných 
zdrojů, než poskytnutých MŠMT k celkové výši všech 
prostředků na spolupráci s praxí a naplňování spole-
čenské odpovědnosti,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 318): hod-

nota 1,00 dokumentuje, že prostředky na spoluprá-
ci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti 
z jiných zdrojů než MŠMT činí 100% rozpočtu na 
spolupráci s praxí a naplňování společenské odpo-
vědnosti (odborná veterinární, hygienická a farma-
ceutická činnost): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na spo-
lupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti; 
vyhodnocuje výší všech prostředků na spolupráci s pra-
xí a naplňování společenské odpovědnosti (v Kč) k pře-
počtenému počtu akademických pracovníků VFU Brno
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na spolu-

práci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti 

(v tis. Kč) k přepočtenému počtu akademických pra-
covníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 319): hod-

nota 251 dokumentuje, že na 1 akademického pra-
covníka připadá 251 tis. Kč prostředků na spoluprá-
ci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti 
(v nichž je 100% podíl prostředků mimo MŠMT): 
splnění stanoveného požadavku.

Finanční zabezpečení mezinárodní činnosti
VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na mezi-
národní činnost; vyhodnocuje finanční zabezpečení me-
zinárodní činnosti
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na meziná-

rodní činnost k celkové výši všech prostředků na čin-
nost VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 320): hod-

nota 0,016 dokumentuje, že prostředky na mezi-
národní činnost (zejména Erasmus, IMA, podpo-
ra z IP aj., s výjimkou anglického studijního pro-
gramu) činí 1,6% rozpočtu na vzdělávací, tvůrčí, 
odbornou a mezinárodní činnost: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na mezi-
národní činnost; vyhodnocuje finanční zabezpečení me-
zinárodní činnosti z jiných prostředků, než poskytnu-
tých MŠMT 
[[ vypočítává poměr výše prostředků na mezinárod-

ní činnost z jiných zdrojů, než poskytnutých MŠMT 
k celkové výši všech prostředků na mezinárodní čin-
nost vysoké školy,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 321): hod-

nota 0,00 dokumentuje, že prostředky na meziná-
rodní činnost z jiných zdrojů než MŠMT činí 0% 
rozpočtu na mezinárodní činnost: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má přiměřené finanční prostředky na mezi-
národní činnost; vyhodnocuje výši všech prostředků na 
mezinárodní činnost (v Kč) k přepočtenému počtu aka-
demických pracovníků VFU Brno
[[ vypočítává poměr výše všech prostředků na meziná-

rodní činnost (v tis. Kč) k přepočtenému počtu aka-
demických pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 322): hod-

nota 28 dokumentuje, že na 1 akademického pra-
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covníka připadá 28 tis. Kč prostředků na mezi-
národní činnost (v nichž 100% podíl prostředků 
mimo MŠMT): splnění stanoveného požadavku.

Finanční stabilita VFU Brno
VFU Brno je schopna prokázat finanční stabilitu VFU 
Brno doložením finančních zdrojů odpovídajících roz-
sahu činnosti VFU Brno za poslední tři roky
[[ vypočítává průměrnou výši všech prostředků na čin-

nost VFU Brno (vzdělávací činnost, tvůrčí činnost, 
na spolupráci s praxí a naplňování společenské odpo-
vědnosti, na mezinárodní činnost) (v tis. Kč) za po-
slední tři roky,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 323): 

hodnota 452  301 dokládá průměrnou výši pro-
středků v tis. Kč na vzdělávací činnost, tvůrčí čin-
nost, na spolupráci s praxí a naplňování společen-
ské odpovědnosti, na mezinárodní činnost za po-
slední 3 roky s hodnotami uplynulých let pohybu-
jících se okolo této hodnoty: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno je schopna prokázat finanční stabilitu VFU 
Brno doložením finančních zdrojů odpovídajících roz-
sahu činnosti VFU Brno za poslední tři roky a oprávně-
ným předpokladem zajištění těchto finančních zdrojů 
odpovídajících obdobnému rozsahu VFU Brno na ná-
sledující dva roky
[[ vypočítává poměr průměrné odchylky všech prostřed-

ků na činnost VFU Brno za poslední tři roky (odchyl-
ka v příslušném roce vypočítaná jako absolutní hodno-
ta rozdílu mezi výší všech prostředků na činnost VFU 
Brno v příslušném roce a průměrnou hodnotou výše 
všech prostředků na činnost VFU Brno za poslední tři 
roky) k průměrné hodnotě všech prostředků na čin-
nost VFU Brno za poslední tři roky,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 324): hod-
nota 0,037 představuje průměrnou odchylku okolo 
3,7% od rozpočtu na vzdělávací, tvůrčí, odbornou 
a mezinárodní činnost, dokládá tak finanční sta-
bilitu VFU Brno v uplynulém období: splnění sta-
noveného požadavku.
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VFU Brno uskutečňuje specifické zabezpečení pro studij-
ní program Veterinární lékařství nebo Veterinární hygie-
na, které jsou regulovány nadnárodními právními před-
pisy (směrnice 36/2005 EU ve znění pozdějších předpisů) 
a jsou pod mezinárodní kontrolou uskutečňovanou sys-
témem mezinárodních evaluací veterinárního vzdělává-
ní realizovaných Evropskou asociací veterinárních fakult 
a univerzit (EAEVE) a dále jsou regulovány specifický-
mi národními předpisy (zákon č. 166/1999 Sb., o veteri-
nární péči, ve znění pozdějších předpisů a k němu pro-
vádějící vyhlášky). 

VFU Brno uskutečňuje specifické zabezpečení pro stu-
dijní program Farmacie, který je regulován nadnárodními 
právními předpisy (směrnice 36/2005 EU ve znění poz-
dějších předpisů) a specifickými národními předpisy (č. 
95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odbor-
né způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farma-
ceuta, ve znění pozdějších předpisů a k němu provádě-
jící předpisy). 

Specifické zabezpečení pro oblast 
vzdělávání Veterinární lékařství nebo 
Veterinární hygiena
Pravidla pro specifické zabezpečení pro oblast vzdě-
lávání Veterinární lékařství nebo Veterinární hygi-
ena 
VFU Brno má stanovena pravidla pro specifické za-
bezpečení pro studijní program Veterinární lékařství 
nebo Veterinární hygiena a ekologie v Pravidlech za-
jišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejí-
cích činností a  vnitřního hodnocení kvality vzdělá-
vací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a v dalších 
vnitřních předpisech VFU Brno a v Souboru požadav-
ků a ukazatelů výkonu VFU Brno, pravidla byla po-
souzena Radou pro vnitřní hodnocení a to s následu-
jícím zjištěním: 
[[ pravidla pro specifické zabezpečení pro studijní pro-

gram Veterinární lékařství nebo Veterinární hygie-
na a ekologie: pravidla odpovídají požadavku nasta-
vení pravidel pro specifické zabezpečení pro studijní 
program Veterinární lékařství nebo Veterinární hy-
giena a ekologie na VFU Brno (požadavek 325): bez 
návrhu změn.

Přijímání uchazečů a studijní program
VFU Brno má pro veterinární studijní programy zajiš-
těn systém výběru nejlepších uchazečů založený na pod-
mínce splnění minimálních požadavků v rámci přijíma-
cího řízení,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: přijímací řízení je zalo-

ženo na posouzení znalostí uchazeče z biologie, che-
mie, výsledků studia střední školy a případně dalších 
schopností a motivace ke studiu veterinárních studij-
ních programů (požadavek 326): splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy stano-
venu standardní dobu studia splňující podmínku zajiš-
tění kvalitní veterinární výuky (roky studia),

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním: standardní doba stu-
dia veterinárních programů je 6 let (12 semestrů) 
(požadavek 327): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy do-
statečný rozsah přímé výuky v  předmětech určených 
směrnicí EU
[[ vypočítává počet hodin přímé výuky v předmětech 

určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: rozsah přímé výuky 

představuje u FVL a FVHE 4753 a 4834 hodin vý-
uky (bez stáží mimo VFU) (požadavek 328): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy struktu-
ru předmětů určených směrnicí EU zahrnujících před-
měty základních věd, předměty chovu zvířat, preklinické 
předměty, klinické předměty, předměty hygieny potra-
vin, profesní předměty, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 329): před-

měty vytváří strukturu předměty základních věd, 
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předměty chovu zvířat, preklinické předměty, kli-
nické předměty, předměty hygieny potravin, profes-
ní předměty, (ostatní předměty): splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy všech-
ny předměty určené směrnicí EU, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 330): splně-

ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný rozsah přímé výuky v předmětech základních věd 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé výuky v před-

mětech základních věd k počtu hodin přímé výuky 
v předmětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 331): po-

měr přímé výuky v  předmětech základních věd 
představuje u FVL a FVHE 0,05 a 0,05: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný rozsah přímé výuky v předmětech chovu zvířat 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé výuky v před-

mětech chovu zvířat k  počtu hodin přímé výuky 
v předmětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 332): po-

měr přímé výuky v předmětech chovu zvířat před-
stavuje u FVL a FVHE 0,08 a 0,07: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dostateč-
ný rozsah přímé výuky v předmětech preklinické výuky 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé výuky v před-

mětech preklinické výuky k počtu hodin přímé výu-
ky v předmětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 333): po-

měr přímé výuky v předmětech preklinických před-
stavuje u FVL a FVHE 0,25 a 0,20: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný rozsah přímé výuky v předmětech klinické výuky 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé výuky v před-

mětech klinické výuky k počtu hodin přímé výuky 
v předmětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 334): po-
měr přímé výuky v předmětech klinických před-
stavuje u FVL a FVHE 0,52 a 0,40 a naplňuje po-
žadavek více než 40% klinické výuky ve veterinár-
ních studijních programech, a současně dokumen-
tuje diferenciační rozdíl v zaměření výuky v důra-
zem u FVL na klinickou veterinární medicínu: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný rozsah přímé výuky v předmětech hygieny potravin 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé výuky v před-

mětech hygieny potravin k počtu hodin přímé výu-
ky v předmětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 335): po-

měr přímé výuky v předmětech hygienických před-
stavuje u FVL a FVHE 0,06 a 0,20 a dokumentuje 
diferenciační rozdíl v zaměření výuky v důrazem 
u FVHE na hygienu potravin: splnění stanovené-
ho požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný rozsah přímé výuky v profesních předmětech 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé výuky v profes-

ních předmětech k počtu hodin přímé výuky v před-
mětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 336): po-

měr přímé výuky v předmětech profesních před-
stavuje u FVL a FVHE 0,03 a 0,06: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný rozsah přímé praktické výuky (v laboratořích, učeb-
nách, neklinické na zvířatech a klinické výuky) 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé praktické výu-

ky (v laboratořích, učebnách, neklinické na zvířatech 
a klinické výuky) k počtu hodin přímé teoretické vý-
uky v předmětech určených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 337): poměr 

přímé praktické výuky k teoretické výuce představuje 
u FVL a FVHE 1,86 a 1,93 a naplňuje požadavek ori-
entace výuky na praktickou činnost na klinikách, v la-
boratořích a dalších provozech ve veterinárních stu-
dijních programech: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dostateč-
ný rozsah přímé praktické klinické výuky (na zvířatech) 
[[ vypočítává poměr počtu hodin přímé praktické výu-

ky (v laboratořích, učebnách, neklinické na zvířatech) 
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k počtu hodin přímé klinické výuky v předmětech ur-
čených směrnicí EU,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 338): po-

měr přímé ostatní neklinické praktické výuky ke 
klinické výuce představuje u  FVL a  FVHE 0,94 
a 1,70 a dokumentuje vysoký podíl klinické výu-
ky ve veterinárních studijních programech: splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy zajiš-
těnu výuku tak, aby umožňovala přímou kontaktní čin-
nost studentů s živými zvířaty v klinické výuce, a to na 
úrovni velikosti výukových skupin 6 a méně studentů ve 
výukové skupině pro klinickou výuku. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 339): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy zajištěnu 
výuku tak, aby student získal znalosti, zkušenosti a doved-
nosti pro samostatný výkon veterinární profese od prv-
ního dne po ukončení studií na úrovni „day one skills“, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 340): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy zajiš-
těnu výuku tak, že státní zkoušky dávají odborné opráv-
nění k výkonu veterinární profese ve všech oblastech ve-
terinární činnosti
[[ klinická veterinární medicína, 
[[ infekční choroby zvířat, 
[[ hygiena potravin,
[[ veterinární správa, legislativa, administrativa, doku-

mentace a certifikace,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 341): spl-

nění stanoveného požadavku.

Personální zajištění
VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečné zabezpečení výuky akademickými pracovníky po-
krývající všechny oblasti výuky veterinární medicíny
[[ přepočtený počet akademických pracovníků ve ve-

terinární výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 150,35 před-

stavuje přepočtený počet akademických pracovní-
ků ve veterinární výuce a dokumentuje dostateč-

nou kapacitu akademických pracovníků k zajištění 
celého spektra předmětů veterinárních studijních 
programů různými pracovníky (požadavek 342): 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy do-
statečné zabezpečení výuky akademickými pracovníky, 
umožňující praktickou zejména klinickou výuku studen-
tů v malých skupinách 
[[ vypočítává poměr počtu veterinárních studentů k pře-

počtenému počtu akademických pracovníků ve ve-
terinární výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 9,01 doku-

mentuje skutečnost 9 studentů na 1 akademického 
pracovníka ve veterinární výuce a dokládá schop-
nost univerzity realizovat praktickou výuku v ma-
lých skupinách studentů (požadavek 343): splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečné zabezpečení výuky akademickými pracovníky s ve-
terinární vzděláváním (veterinárními lékaři) 
[[ vypočítává poměr počtu akademických pracovníků 

veterinárních lékařů k přepočtenému počtu akade-
mických pracovníků ve veterinární výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 0,80 doku-

mentuje podíl 80% veterinárních lékařů akademic-
kých pracovníků ze všech akademických pracovní-
ků a dokládá schopnost univerzity zabezpečit vete-
rinární orientaci studijního programu (požadavek 
344): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečné zabezpečení výuky akademickými pracovníky s ve-
terinární vzděláváním (veterinárními lékaři) 
[[ vypočítává poměr počtu veterinárních studentů k pře-

počtenému počtu akademických pracovníků veteri-
nárních lékařů ve veterinární výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním: hodnota 11,2 doku-

mentuje skutečnost počtu 11,2 studentů veterinár-
ních studijních programů na jednoho veterinárního 
lékaře akademického pracovníka a dokládá schop-
nost univerzity zabezpečit veterinární orientaci stu-
dijního programu (požadavek 345): splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dostateč-
né zabezpečení výuky akademickými pracovníky s vyš-
ším kvalifikačním stupněm (profesor a docent) 
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[[ vypočítává poměr počtu akademických pracovníků 
s vyšším kvalifikačním stupněm (profesor a docent) 
ve veterinární výuce k přepočtenému počtu akade-
mických pracovníků ve veterinární výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním: hodnota 0,27 do-

kumentuje podíl 27% akademických pracovníků 
s vyšším kvalifikačním stupněm ve výuce veteri-
nárních studentů, hodnota dosahuje rozmezí 0,25 
až 0,34 považovanou za odpovídající (požadavek 
346): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečné zabezpečení výuky neakademickými pracovníky 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu neakademic-

kých pracovníků k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků ve veterinární výuce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 347): hod-

nota 1,16 dokumentuje dostatečnou kapacitu uni-
verzity k zajištění podpůrných činností, které vy-
žaduje zejména praktická výuka veterinárních stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

Stavební, provozní, přístrojové 
a materiálové zajištění 
VFU Brno má pro veterinární studijní programy klinic-
ké provozy s dostupností veterinární péče pro klienty: 
[[ Klinika chorob koní s dostupností veterinární péče na 

klinice: počet hodin denně 24, 
[[ Klinika chorob přežvýkavců a  prasat s  dostupnos-

tí veterinární péče na klinice: počet hodin denně 24,
[[ Klinika chorob psů a koček s dostupností veterinární 

péče na klinice: počet hodin denně 24,
[[ Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců s do-

stupností veterinární péče na klinice: počet hodin 
denně 24,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 348): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy ambu-
lance v potřebném počtu na vysoké škole: 
[[ ambulance na Klinice chorob koní (min. 2), 
[[ ambulance na Klinice přežvýkavců a prasat (min. 2), 
[[ ambulance na Klinice chorob psů a koček (min. 10), 
[[ ambulance na Klinice chorob ptáků, plazů a  drob-

ných savců (min. 2), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 349): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy hospi-
talizace s potřebným počtem míst na vysoké škole: 
[[ hospitalizace na Klinice chorob koní (míst min. 25), 
[[ hospitalizace na Klinice přežvýkavců a prasat (míst 

min. 100), 
[[ hospitalizace na Klinice chorob psů a  koček (míst 

min. 25), 
[[ hospitalizace na Klinice chorob ptáků, plazů a drob-

ných savců (míst min. 25), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 350): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy operač-
ní sály v potřebném počtu na vysoké škole: 
[[ operační sály na Klinice chorob koní (min. 2), 
[[ operační sály na Klinice přežvýkavců a prasat (min. 2), 
[[ operační sály na Klinice chorob psů a koček (min. 5), 
[[ operační sály na Klinice chorob ptáků, plazů a drob-

ných savců (min. 2), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 351): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy izolační 
stáje s potřebným počtem míst na vysoké škole: 
[[ izolační stáje pro velká zvířata (koně, přežvýkavci, pra-

sata) (míst min. 2).
[[ izolační stáje pro malá zvířata (psi, kočky, ptáci, plazi, 

malí savci, drůbež, králíci) (míst min. 10), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 352): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy mobilní 
kliniku vykonávající veterinární činnost v chovech zví-
řat mimo vysokou školu: 
[[ mobilní klinika odpovídajícího vybavení pro velká 

zvířat (koně, přežvýkavci, prasata), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 353): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy do-
statečnou kapacitu automobilů pro zajištění mobil-
ní kliniky: 
[[ automobily pro mobilní kliniku (počet min. 5), 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 354): spl-
nění stanoveného požadavku.
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VFU Brno má pro veterinární studijní programy jízdár-
nu pro koně: 
[[ krytá jízdárna (počet min. 1), 
[[ nekrytá jízdárna (počet min. 1), 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 355): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dia-
gnostické laboratoře pro vyšetřování vzorků z klinic-
kých provozů: 
[[ diagnostické laboratoře pro vyšetřování vzorků z kli-

nických provozů (kapacita min. 25 000 vzorků), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 356): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy poráž-
ku jatečných zvířat (jatky) pro skot a prasata: 
[[ porážka jatečných zvířat (jatky) pro skot a  prasata 

(kapacita min. 10 prasat a 2 kusy skotu týdně) (po-
čet min. 1), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 357): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy techno-
logické potravinářské dílny (poloprovozní): 
[[ technologická dílna masa masných výrobků (počet 

min. 1), 
[[ technologická dílna ryb a  rybích výrobků (počet 

min. 1), 
[[ technologická dílna mléka a mléčných výrobků (va-

jec a vaječných výrobků) (počet min. 1), 
[[ technologická dílna medu a včelích výrobků (počet 

min. 1), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 358): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dia-
gnostické laboratoře pro vyšetřování vzorků z potravin: 
[[ diagnostické laboratoře pro vyšetřování vzorků z po-

travin (kapacita min. 5 000 vzorků). 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 359): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy pitev-
ny pro normální anatomické pitvy: 

[[ pitevny pro normální anatomické pitvy (počet pitev-
ních stolů min. 2), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 360): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy provoz 
pro zhotovování a vyhodnocování normální histologic-
kých preparátů: 
[[ provoz pro zhotovování a vyhodnocování normální 

histologických preparátů, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 361): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy patolo-
gii s pitevnami pro patologické pitvy: 
[[ pitevny pro patologické pitvy (počet pitevních sto-

lů min. 2), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 362): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy provoz 
pro zhotovování a vyhodnocování patologických histo-
logických preparátů: 
[[ provoz pro zhotovování patologických histologic-

kých preparátů, 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 363): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy před-
náškové sály pro teoretickou výuku (o kapacitě mini-
málně 50 výukových míst) (standardního vybavení) v do-
statečném počtu: 
[[ přednáškové sály pro teoretickou výuku (min. počet 5), 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 364): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy učeb-
ny pro seminární výuku (o kapacitě minimálně 5 vý-
ukových míst v učebně) (standardního vybavení) v do-
statečném počtu: 
[[ učebny pro seminární výuku (min. počet 20), 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 365): spl-
nění stanoveného požadavku.
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VFU Brno má pro veterinární studijní programy výuko-
vé laboratoře pro praktickou výuku (o kapacitě minimál-
ně 5 výukových míst v laboratoři) (chemické, mikrobio-
logické a jiné) v dostatečném počtu: 
[[ výukové laboratoře pro praktickou výuku (chemické, 

mikrobiologické a jiné) (min. počet 40), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 366): spl-

nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy provo-
zy zacházející s pokusnými zvířaty: 
[[ provozy zacházející s pokusnými zvířaty – malí hlo-

davci (min. počet 1), 
[[ provozy zacházející s  pokusnými zvířaty – králíci 

(min. počet 1), 
[[ provozy zacházející s pokusnými zvířaty – ptáci (min. 

počet 1), 
[[ provozy zacházející s pokusnými zvířaty – ryby (min. 

počet 1), 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 367): spl-

nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy provoz 
zemědělské produkce s odpovídající rostlinnou výrobou: 
[[ obilnin, 
[[ kukuřice, 
[[ siláží a senáží, 
[[ zeleného krmiva, 
[[ dalších plodin využívaných k výživě zvířat, 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 368): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy provoz 
chovu zvířat s odpovídajícím počtem zvířat: 
[[ provozy chovu koní (min. počet zvířat 2), 
[[ provozy chovu skotu (min. počet zvířat 1000), 
[[ provozy chovu prasat (min. počet zvířat 1000), 
[[ provozy chovu psů a koček (min. počet zvířat 2), 
[[ provozy chovu ptáků (ne drůbeže), plazů a  malých 

zvířat (ne králíků) (min. počet 50), 
[[ provozy chovu drůbeže (včetně farmových např. 

bažantů) a králíků (min. počet 500), 
[[ provozy chovu zvěře (min. počet zvířat 100 srstnatá 

a 100 pernatá), 
[[ provozy chovu ryb (min. počet zvířat 100), 
[[ provozy chovu včel (min. počet včelstev 5), 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 369): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno disponuje pro činnost VFU Brno vybave-
ním odpovídajícím požadavkům podle zvláštních před-
pisů zejména pro 
[[ provoz odpadového hospodářství splňující podmín-

ky pro zacházení s  odpadem a  rizikovým odpado-
vým materiálem,

[[ nakládání s rizikovými biologickými agens a toxiny,
[[ nakládání s geneticky modifikovanými organismy,
[[ provozy zobrazovací diagnostiky a ionizujícího záření,
[[ provozy nakládající s nebezpečnými chemickými lát-

kami a přípravky,
[[ provozy nakládajícími s návykovými látkami,
[[ provozy pro používání pokusných zvířat,

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 370): spl-
nění stanovených požadavků.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet pacientů koní na klinikách VFU Brno 
[[ vypočítává poměr počtu pacientů koní na klinikách 

VFU Brno k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 371): hod-

nota 5,32 dokumentuje dostatečnou kapacitu kli-
nických případů pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet pacientů potravinových zvířat (přežvýkavců 
a prasat) na klinikách VFU Brno 
[[ vypočítává poměr počtu pacientů potravinových zví-

řat (přežvýkavců a  prasat) na klinikách VFU Brno 
k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 372): hod-

nota 3,14 dokumentuje dostatečnou kapacitu kli-
nických případů pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet pacientů potravinových zvířat (přežvýkavců 
a prasat) mimo kliniky VFU Brno (bez ŠZP)
[[ vypočítává poměr počtu pacientů potravinových zví-

řat (přežvýkavců a prasat) mimo kliniky VFU Brno 
(bez ŠZP) k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 373): hod-

nota 97,88 dokumentuje vysokou kapacitu klinic-

Z P R Á V A  O  V N I T Ř N Í M  H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 



8787

1 4



kých případů pro výuku veterinárních studentů: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet stád různých chovů potravinových zvířat 
(přežvýkavců a prasat) mimo kliniky VFU Brno (bez ŠZP)
[[ vypočítává poměr počtu stád různých chovů potra-

vinových zvířat (přežvýkavců a prasat) k počtu ab-
solventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 374): hod-

nota 2,53 dokumentuje dostatečnou kapacitu kli-
nických případů pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet pacientů psů a koček na klinikách VFU Brno 
[[ vypočítává poměr počtu pacientů psů a koček na kli-

nikách VFU Brno k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 375): hod-

nota 54,94 dokumentuje dostatečnou kapacitu kli-
nických případů pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet pacientů ptáků (ne drůbeže), plazů a malých 
savců (ne králíků) na klinikách VFU Brno 
[[ vypočítává poměr počtu pacientů ptáků (ne drůbe-

že), plazů a malých savců (ne králíků) na klinikách 
VFU Brno k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 376): hod-

nota 17,60 dokumentuje dostatečnou kapacitu kli-
nických případů pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy do-
statečný počet pacientů drůbeže a králíků na klinikách 
VFU Brno 
[[ vypočítává poměr počtu pacientů drůbeže a králíků 

na klinikách VFU Brno k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 377): hod-

nota 11,97 dokumentuje dostatečnou kapacitu kli-
nických případů pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet hejn/chovů různých drůbeže (včetně farmo-
vých např. bažantů) a králíků mimo kliniky VFU Brno 

[[ vypočítává poměr počtu hejn/chovů různých drůbeže 
a králíků mimo kliniky VFU Brno k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 378): hod-

nota 0,01 dokumentuje nízkou kapacitu klinických 
případů pro výuku veterinárních studentů: nesplně-
ní stanoveného požadavku s doporučením navýšit 
počet návštěv chovů/hejn různých druhů drůbeže 
a králíků v rámci veterinární výuky.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dostateč-
ný počet kadaverů koní a potravinových zvířat (přežvý-
kavců a prasat)
[[ vypočítává poměr počtu kadaverů koní a potravino-

vých zvířat (přežvýkavců a prasat) pitvaných na vy-
soké škole k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 379): hod-

nota 4,46 dokumentuje dostatečnou kapacitu pa-
tologických případů pro výuku veterinárních stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet kadaverů psů a koček
[[ vypočítává poměr počtu kadaverů psů a koček pitva-

ných na vysoké škole k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 380): hod-

nota 1,03 dokumentuje nízkou kapacitu patologic-
kých případů pro výuku veterinárních studentů: 
částečné splnění stanoveného požadavku, s dopo-
ručením navýšit počet patologických případů (pi-
tev) psů a koček v rámci veterinární výuky.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet kadaverů ptáků (ne drůbeže), plazů a ma-
lých savců (ne králíků)
[[ vypočítává poměr počtu kadaverů ptáků (ne drůbe-

že), plazů a malých savců (ne králíků) pitvaných na 
vysoké škole k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 381): hod-

nota 0,70 dokumentuje dostatečnou kapacitu pa-
tologických případů pro výuku veterinárních stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet kadaverů drůbeže a králíků
[[ vypočítává poměr počtu kadaverů drůbeže (včetně 

farmových např. bažantů) a králíků pitvaných na vy-
soké škole k počtu absolventů,
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 382): hod-
nota 1,95 dokumentuje dostatečnou kapacitu pa-
tologických případů pro výuku veterinárních stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet kadaverů zvěře 
[[ vypočítává poměr počtu kadaverů zvěře (srstnaté 

i pernaté bez farmové zvěře) pitvaných vysokou ško-
lou k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 383): hod-
nota 1,25 dokumentuje dostatečnou kapacitu pa-
tologických případů pro výuku veterinárních stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet kadaverů ryb 
[[ vypočítává poměr počtu kadaverů ryb pitvaných vy-

sokou školou k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 384): hod-

nota 2,38 dokumentuje dostatečnou kapacitu pa-
tologických případů pro výuku veterinárních stu-
dentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet včelstev vyšetřovaných vysokou školou 
[[ vypočítává poměr počtu včelstev vyšetřovaných vyso-

kou školou k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 385): hod-

nota 0,03 dokumentuje dostatečnou kapacitu cho-
vů včel (včelstev) pro výuku veterinárních studen-
tů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet vzorků klinického materiálu vyšetřených 
v rámci laboratorního vyšetřování vzorků
[[ vypočítává poměr počtu vzorků klinického materiálu 

vyšetřených rámci laboratorního vyšetřování na vyso-
ké škole k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 386): hod-
nota 95,72 dokumentuje dostatečnou kapacitu la-
boratorních klinických vzorků pro výuku veteri-
nárních studentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet zvířat prohlédnutých na jatkách v rámci 
veterinární prohlídky jatečných zvířat (prasat a skotu) 
[[ vypočítává poměr počtu zvířat prohlédnutých na jat-

kách v rámci veterinární prohlídky jatečných zvířat 
(prasat a skotu) k počtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 387): hod-

nota 14,4 dokumentuje dostatečnou kapacitu pří-
padů veterinární prohlídky zvířat na jatkách po po-
ražení pro výuku veterinárních studentů: splnění 
stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet vzorků potravin vyšetřených v rámci labo-
ratorního vyšetřování vzorků
[[ vypočítává poměr počtu vzorků potravin vyšetřených 

rámci laboratorního vyšetřování na vysoké škole k po-
čtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 388): hod-

nota 21,60 dokumentuje dostatečnou kapacitu la-
boratorních klinických vzorků pro výuku veteri-
nárních studentů: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro veterinární studijní programy dosta-
tečný počet modelových případů řešených v rámci ve-
terinárního dozoru a kontroly
[[ vypočítává poměr počtu modelových případů řeše-

ných v rámci veterinárního dozoru a kontroly k po-
čtu absolventů,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 389): 

hodnota 1,59 dokumentuje dostatečnou kapaci-
tu modelových případů v rámci veterinárního do-
zoru a kontroly řešených studenty v rámci veteri-
nárních studijních programů: splnění stanovené-
ho požadavku.

Specifické zabezpečení pro oblast 
vzdělávání Farmacie
Pravidla pro specifické zabezpečení pro oblast vzdě-
lávání Farmacie
VFU Brno má stanovena pravidla pro zajištění kvality 
na úrovni specifického zabezpečení pro oblast vzdělá-
vání Farmacie v Pravidlech Systému zajišťování kvality 
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitř-
ního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi sou-
visejících činností a v dalších vnitřních předpisech vyso-
ké školy, a tato pravidla posoudila z pohledu porovnání 
se stanovenými požadavky na tato pravidla pro zajištění 
kvality činností vysoké školy.
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Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 390): pra-
vidla odpovídají požadavku nastavení pravidel pro 
specifické zabezpečení pro studijní program Far-
macie na VFU Brno

[[ splnění stanoveného požadavku.

Uskutečňování specifického zabezpečení pro 
magisterský studijní program Farmacie
Přijímání uchazečů a studijní program
VFU Brno má pro studijní program Farmacie zajištěn 
systém výběru nejlepších uchazečů založený na pod-
mínce splnění minimálních požadavků v  rámci přijí-
macího řízení.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 391): přijí-

mací řízení je založeno na posouzení znalostí uchaze-
če z biologie, chemie, fyziky a výsledků studia střední 
školy a případně dalších schopností a motivace ke stu-
diu farmacie: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanove-
nu standardní dobu studia splňující podmínku zajištění 
kvalitní farmaceutické výuky (roky studia) v souladu se 
zákonem č. 95/2004 Sb.
[[ vypočítává počet roků standardní doby studia.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 392): stan-
dardní doba studia veterinárních programů je 5 let 
(10 semestrů): splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostateč-
ný rozsah přímé výuky. 
[[ vypočítává počet hodin přímé výuky.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 393): roz-
sah přímé výuky představuje 4452 hodin výuky: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie struk-
turu předmětů naplňující tematické okruhy pro oblast 
Farmacie dané nařízením vlády č. 275/2016 Sb.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 394): splně-

ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoveny 
teoretické předměty profilujícího základu
[[ vypočítává počet teoretických předmětů profilující-

ho základu.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 395): hod-
nota 14 dokládá počet teoretických předmětů profi-
lujícího základu směřujících přímo k obsahu státní 
zkoušky: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanove-
ny předměty profilujícího základu
[[ vypočítává počet předmětů profilujícího základu.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 396): hod-
nota 29 dokládá počet předmětů profilujícího zá-
kladu směřujících k obsahu státní zkoušky: splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stano-
ven dostatečný rozsah výuky v  předmětech základ-
ních věd (zejména Úvod do studia a  dějiny farmacie, 
Biofyzika, Obecná a anorganická chemie, Organická che-
mie, Fyzikální chemie, Biologie, Botanika I, Botanika II)

[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky povinných 
předmětů základních věd k počtu hodin přímé vý-
uky ve studijním programu.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 397): po-
měr přímé výuky pro  předměty základních věd 
0,11 (11%) naplňuje požadavek výukového zákla-
du pro studijní program Farmacie: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoven 
dostatečný rozsah výuky v předmětech biomedicínských 
věd (zejména Morfologie člověka, Biochemie, Fyziologie 
a patofyziologie člověka I, Fyziologie a patofyziologie člo-
věka II, Molekulární biologie, Mikrobiologie, Toxikologie, 
Farmakologie I, Farmakologie II, Farmakoterapie a kli-
nická farmakologie, Předlékařská první pomoc)
[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky povinných před-

mětů biomedicínských věd k počtu hodin přímé výu-
ky ve studijním programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 398): po-

měr přímé výuky pro předměty biomedicínských 
věd 0,12 (12%) naplňuje požadavek výukového ob-
sahu biomedicínských věd pro studijní program 
Farmacie: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoven 
dostatečný rozsah výuky v předmětech z oblasti přírod-
ních a  chemických léčiv (zejména Analytická chemie 
I, Analytická chemie II, Analýza léčiv, Farmaceutická 
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chemie I, Farmaceutická chemie II, Fytochemie, 
Farmakognozie I, Farmakognozie II)
[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky povinných před-

mětů z oblasti přírodních a chemických léčiv k počtu 
hodin přímé výuky ve studijním programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 399): po-

měr přímé výuky pro předměty přírodních a che-
mických léčiv 0,13 (13%) naplňuje požadavek vý-
ukového obsahu přírodních a  chemických léčiv 
pro studijní program Farmacie: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoven 
dostatečný rozsah výuky v předmětech z oblasti techno-
logie léků (zejména Teorie lékových forem, Lékové formy 
a biofarmacie I, Lékové formy a biofarmacie II)
[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky povinných před-

mětů z oblasti technologie léků k počtu hodin přímé 
výuky ve studijním programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 400): po-

měr přímé výuky pro předměty technologie léčiv 
0,06 (6%) naplňuje požadavek výukového obsahu 
technologie léčiv pro studijní program Farmacie: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stano-
ven dostatečný rozsah výuky v  předmětech z  oblas-
ti lékárenství a  sociální farmacie (zejména Úvod do 
lékárenství, Právo a etika pro farmaceuty, Sociální far-
macie, Farmaceutická péče I, Farmaceutická péče II, 
Lékárenství),
[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky povinných před-

mětů z oblasti lékárenství a sociální farmacie k počtu 
hodin přímé výuky ve studijním programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 401): po-

měr přímé výuky pro předměty lékárenství a so-
ciální farmacie 0,05 (5%) naplňuje požadavek vý-
ukového obsahu lékárenství a  sociální farmacie 
pro studijní program Farmacie: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoven 
dostatečný rozsah povinné praktické výuky uskutečňo-
vané formou praxe v zařízeních lékárenské péče.
[[ vypočítává počet hodin výuky – stanovené povinné 

praktické výuky uskutečňované formou praxe v zaří-
zeních lékárenské péče.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 402): hod-
nota 1040 dokumentuje rozsah výuky uskutečňova-
né formou praxe v zařízeních lékárenské péče a na 
plnění požadavku 6 měsíční praxe: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stano-
ven dostatečný rozsah výuky v předmětech z ostatních 
oblastí (zejména Odborná latina I, Odborná latina II, 
Odborný jazyk)
[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky povinných před-

mětů z ostatních oblastí k počtu hodin přímé výuky 
ve studijním programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 403): po-

měr přímé výuky pro předměty z ostatních oblastí 
0,02 (2%) naplňuje požadavek výukového prosto-
ru pro další předměty v studijním programu Far-
macie: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stano-
ven dostatečný rozsah výuky směřující k sepsání diplo-
mové práce.
[[ vypočítává poměr počtu hodin výuky – cvičení di-

plomantů k počtu hodin přímé výuky ve studijním 
programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 404): po-

měr přímé výuky pro předměty směřující k sepsá-
ní diplomové práce 0,08 (8%) naplňuje požadavek 
výukového prostoru pro sepisování diplomové prá-
ce v studijním programu Farmacie:splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanovenu 
dostatečnou nabídku povinně volitelných a volitelných.
[[ vypočítává počet předmětů vytvářející nabídku po-

vinně volitelných a  volitelných předmětů studijní-
ho programu.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 405): hod-

nota 61 dokumentuje širokou nabídku povinně vo-
litelných předmětů v rámci studijního programu 
Farmacie: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie zajištěnu 
výuku tak, aby student získal znalosti, zkušenosti a do-
vednosti pro samostatný výkon farmaceutické profese od 
prvního dne po ukončení studií. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 
posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 406): vý-
uka zahrnuje všechny části oboru farmacie a roz-
sah teoretické i praktické výuky a také praxe v lé-
kárnách dává dostatečný předpoklad pro samostat-
ný výkon farmaceutické profese od prvního dne po 
ukončení studií: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie zajištěnu 
výuku tak, že státní zkoušky dávají odborné oprávnění 
k výkonu farmaceutické profese ve všech oblastech far-
maceutické činnosti.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 407): stát-
ní zkoušky zahrnují všechny části oboru farmacie 
a dávají tak odborné oprávnění k výkonu farma-
ceutické profese ve všech oblastech farmaceutické 
činnosti: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoveny 
pravidla pro rigorózní práce a jejich obhajobu a pro pří-
pravu a konání státní rigorózní zkoušky.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 408): pra-
vidla jsou stanovena na úrovni fakultní vnitřní nor-
my: částečné splnění stanoveného požadavku, do-
poručení stanovit pravidla pro rigorózní práce na 
úrovni univerzitního vnitřního předpisu (jedná se 
o udělování univerzitního titulu PharmDr).

VFU Brno má pro studijní program Farmacie stanoveny 
témata rigorózních prací a obsah státní rigorózní zkouš-
ky tak, že souvisí s magisterským studijním programem 
a odpovídají soudobému stavu vědeckého poznání a tvůr-
čí činnosti v oblasti Farmacie.

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 409): spl-
nění stanoveného požadavku.

Personální zajištění
VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostateč-
né zabezpečení výuky akademickými pracovníky pokrý-
vající všechny oblasti výuky Farmacie
[[ vypočítává přepočtený počet akademických pracov-

níků ve farmaceutické výuce.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 410): hod-

nota 53,3 představuje přepočtený počet akademic-
kých pracovníků ve farmaceutické výuce a doku-
mentuje dostatečnou kapacitu akademických pra-
covníků k zajištění celého spektra předmětů far-
maceutického studijního programu různými aka-

demickými pracovníky: splnění stanoveného po-
žadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostateč-
né zabezpečení výuky akademickými pracovníky ve vzta-
hu k počtu studentů
[[ vypočítává poměr počtu farmaceutických studentů 

k  přepočtenému počtu akademických pracovníků 
ve farmaceutické výuce.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 411): hod-

nota 14,88 dokumentuje skutečnost 15 studentů na 
1 akademického pracovníka ve farmaceutické výu-
ce a dokládá schopnost univerzity realizovat prak-
tickou výuku v menších skupinách studentů: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostateč-
né zabezpečení výuky akademickými pracovníky s far-
maceutickým vzděláním (farmaceuti) 
[[ vypočítává poměr počtu farmaceutických studentů 

k přepočtenému počtu akademických pracovníků far-
maceutů ve studijním programu farmacie.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 412): 

hodnota 20,15 dokumentuje skutečnost 20 stu-
dentů na 1 akademického pracovníka farmaceu-
ta ve farmaceutické výuce a  dokládá schopnost 
univerzity zabezpečit farmaceutickou orientaci 
studijního programu Farmacie: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostateč-
né zabezpečení výuky akademickými pracovníky s far-
maceutickým vzděláním (farmaceuti) 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu akademických 

pracovníků s farmaceutickým vzděláváním k přepo-
čtenému počtu akademických pracovníků ve studij-
ním programu farmacie.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 413): hod-

nota 0,74 dokumentuje podíl 74% farmaceutů aka-
demických pracovníků ze všech akademických pra-
covníků a dokládá schopnost univerzity zabezpe-
čit farmaceutickou orientaci studijního programu: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostatečné 
zabezpečení výuky akademickými pracovníky s vyšším 
kvalifikačním stupněm (profesor a docent) 
[[ vypočítává poměr počtu akademických pracovníků 

s vyšším kvalifikačním stupněm (profesor a docent) 
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ve farmaceutické výuce k přepočtenému počtu akade-
mických pracovníků ve farmaceutické výuce.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 414): hod-

nota 0,36 dokumentuje podíl 36% akademických 
pracovníků s vyšším kvalifikačním stupněm ve vý-
uce farmaceutických studentů, hodnota je blízká 
rozmezí 0,25 až 0,34 považovanou za odpovídají-
cí: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie dostatečné 
zabezpečení výuky neakademickými pracovníky 
[[ vypočítává poměr přepočteného počtu neakademic-

kých pracovníků k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků ve farmaceutické výuce.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 415): hod-

nota 0,91 dokumentuje dostatečnou kapacitu uni-
verzity k zajištění podpůrných činností, které vy-
žaduje zejména praktická výuka farmaceutických 
studentů: splnění stanoveného požadavku.

Stavební, provozní, přístrojové 
a materiálové zajištění 
VFU Brno má pro studijní program Farmacie přednáš-
kové sály pro teoretickou výuku (o kapacitě minimál-
ně 50 výukových míst) (standardního vybavení) s dosta-
tečným počtem míst 
[[ vypočítává poměr počtu míst v přednáškových sálech 

pro teoretickou výuku k počtu studentů. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 416): hod-

nota 0,43 dokládá dostatečnou kapacitu přednáš-
kových sálů pro teoretickou výuku Farmacie: spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie učebny 
pro seminární výuku (o kapacitě minimálně 12 výuko-
vých míst v učebně) (standardního vybavení) s dostateč-
ným počtem míst 
[[ vypočítává poměr počtu míst ve výukových učebnách 

pro seminární výuku k počtu studentů. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 417): hod-

nota 0,43 dokládá dostatečnou kapacitu učeben 
pro seminární výuku Farmacie: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie výukové la-
boratoře pro praktickou výuku (o kapacitě minimálně 12 
výukových míst v laboratoři) s dostatečným počtem míst 

[[ vypočítává poměr počtu míst ve výukových laborato-
řích pro praktickou výuku k počtu studentů.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 418): hod-

nota 0,28 dokládá dostatečnou kapacitu učeben 
pro praktickou výuku Farmacie: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v dostateč-
ném počtu nasmlouvané provozy registrovaných zaříze-
ní lékárenské péče pro povinnou praxi studentů 
[[ vypočítává počet nasmlouvaných provozů registro-

vaných zařízení lékárenské péče pro povinnou pra-
xi studentů. 
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 419): hod-

nota 117 dokládá dostatečnou kapacitu nasmlou-
vaných provozů registrovaných zařízení lékárenské 
péče pro povinnou praxi studentů: splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v provo-
zu pracoviště zaměřené na separaci a analýzu biologicky 
aktivní látek přírodního původu s odpovídajícím vyba-
vením pro realizaci výzkumu a výuky. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 420): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v provo-
zu pracoviště zaměřené na analýzu a syntézu biologic-
ky aktivní látek s odpovídajícím vybavením pro realiza-
ci výzkumu a výuky. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 421): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v provozu 
pracoviště zaměřené na testování biologicky aktivní lá-
tek (in vitro a in vitro) s odpovídajícím vybavením pro 
realizaci výzkumu a výuky. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 422): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v provozu 
pracoviště zaměřené na technologii léků s odpovídajícím 
vybavením pro realizaci výzkumu a výuky. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
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[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 423): splně-
ní stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v provo-
zu pracoviště zaměřené na biotechnologické metody ve 
farmacii s  odpovídajícím vybavením pro realizaci vý-
zkumu a výuky. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 424): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno má pro studijní program Farmacie v provo-
zu pracoviště zaměřené na aplikovanou farmacii a  far-
maceutickou péči s odpovídajícím vybavením pro reali-
zaci výzkumu a výuky. 

Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-
soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 425): spl-
nění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro studijní program Farmacie má zajištěn 
dostatečný počet vzorků pro praktická cvičení z oblasti 
Farmakognozie (zejména předměty Botanika I, Botanika 
II, Fytochemie, Farmakognozie I, Farmakognozie II),
[[ vypočítává průměrný počet vzorků zpracovaných jed-

ním absolventem v  průběhu praktických cvičení za 
dobu jeho studia.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 426): hod-
nota 160 dokládá dostatečnou kapacitu počtu vzor-
ků k získání odpovídajících zkušeností a dovednos-
tí absolventa v oblasti farmakognozie: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno pro studijní program Farmacie má zajištěn 
dostatečný počet úloh v  oblasti Farmaceutické che-
mie (zejména předměty Obecná a  anorganická che-
mie, Organická chemie, Analytická chemie I, Analytická 
chemie II, Analýza léčiv, Farmaceutická chemie I, 
Farmaceutická chemie II),
[[ vypočítává průměrný počet úloh zpracovaných jed-

ním absolventem v  průběhu praktických cvičení za 
dobu jeho studia.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 427): hod-
nota 107 dokládá dostatečnou kapacitu praktických 
úloh k získání odpovídajících zkušeností a doved-
ností absolventa v  oblasti farmaceutické chemie: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro studijní program Farmacie má zajiš-
těn dostatečný počet úloh pro praktická cvičení z  ob-
lasti Farmaceutické technologie (zejména předměty 
Fyzikální chemie, Teorie lékových forem, Lékové formy 
a biofarmacie I, Lékové formy a biofarmacie II),
[[ vypočítává průměrný počet úloh zpracovaných jed-

ním absolventem v  průběhu praktických cvičení za 
dobu jeho studia.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 428): hod-

nota 50 dokládá dostatečnou kapacitu praktických 
úloh k získání odpovídajících zkušeností a doved-
ností absolventa v oblasti farmaceutické technolo-
gie: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro studijní program Farmacie má dostateč-
ný rozsah praktické výuky v oblasti Farmakologie a to-
xikologie (zejména předměty Biochemie, Toxikologie, 
Farmakologie I, Farmakologie II),
[[ vypočítává průměrný počet kazuistik zpracovaných 

jedním absolventem za dobu jeho studia.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 429): hod-

nota 34 dokládá dostatečnou kapacitu kazuistik 
k  získání odpovídajících zkušeností a  dovednos-
tí absolventa v oblasti farmakologie a toxikologie: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno pro studijní program Farmacie má zajištěn do-
statečný rozsah dispenzační činnosti v rámci předmětů 
Lékárenská praxe I a II 
[[ vypočítává poměr počtu dispendovaných receptů 

v průběhu povinných praxí na jednoho absolventa.
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 430): hod-

nota 1705 dokládá dostatečnou kapacitu dispenzač-
ních činností k získání odpovídajících zkušeností 
a dovedností absolventa v oblasti lékárenství: spl-
nění stanoveného požadavku.
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Vnitřní hodnocení kvality na základě hodnocení kvali-
ty výsledků činnosti zahrnuje hodnocení kvality výsled-
ků vzdělání na základě zhodnocení schopnosti studen-
tů uplatňovat znalosti, zkušenosti a dovednosti získané 
za celé studium při hodnocení studentů v závěru jejich 
studia, dále hodnocení kvality výsledků tvůrčí činnos-
ti a dále hodnocení kvality výsledků spolupráce s praxí 
a při naplňování společenské odpovědnosti VFU Brno. 

Hodnocení studentů bakalářských studijních 
programů
VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů baka-
lářských studijních programů
[[ vypočítává ze všech bakalářských studijních progra-

mů střední hodnotu v ověřování znalostí a dovednos-
tí u státních bakalářských zkoušek u studentů, kteří 
tyto zkoušky úspěšně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 431): hod-
nota 2,11 dokládá skutečnost, že na stupnici 1 až 
3 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0) se střední 
hodnota v ověřování znalostí a dovedností studen-
tů, kteří složili státní zkoušky pohybuje okolo stře-
du hodnotící stupnice (2,0), což dokumentuje od-
povídající střední hodnotu v znalostech a doved-
nostech studentů u státních bakalářských zkoušek: 
splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů baka-
lářských studijních programů
[[ vypočítává ze všech bakalářských studijních progra-

mů střední hodnotu v ověřování znalostí a doved-
ností u obhajob bakalářských prací u studentů, kte-
ří tyto obhajoby úspěšně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 432): hod-

nota 1,75 dokládá skutečnost, že na stupnici 1 až 
3 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0) se střední 
hodnota v ověřování znalostí a dovedností studen-
tů, kteří obhájili bakalářskou práci pohybuje oko-
lo středu hodnotící stupnice (2,0), což dokumentu-
je odpovídající střední hodnotu v znalostech a do-
vednostech studentů u obhajob bakalářských pra-
cí: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů baka-
lářských studijních programů 
[[ výpočtem ze všech bakalářských studijních progra-

mů poměru počtu studentů, kteří úspěšně zakončili 
celé studium v daném akademickém roce studia, z po-
čtu studentů, kteří zahájili studium posledního roku 
studia v daném akademickém roce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 433): hod-

nota 0,79 dokládá skutečnost, že okolo 79% stu-
dentů bakalářských studijních programů úspěšně 
ukončí studia z počtu studentů, kteří zahájí studi-
um posledního roku studia v daném akademickém 
roce, a dokládá že úspěšně absolvují státní bakalář-
ské zkoušky a obhajoby bakalářských prací jen kva-
litní část studentů: splnění stanoveného požadavku.

Hodnocení studentů magisterských 
studijních programů
VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů magi-
sterských studijních programů
[[ vypočítává ze všech magisterských studijních pro-

gramů střední hodnotu v ověřování u státních ma-
gisterských zkoušek u studentů, kteří tyto zkoušky 
úspěšně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 434): hod-

nota 1,96 dokládá skutečnost, že na stupnici 1 až 
3 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0) se střed-
ní hodnota v ověřování znalostí a dovedností stu-
dentů, kteří složili státní zkoušky pohybuje okolo 
středu hodnotící stupnice (2,0), což dokumentuje 
střední hodnotu (úroveň = velmi dobrá) v znalos-
tech a dovednostech studentů u státních magister-
ských zkoušek: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů baka-
lářských studijních programů
[[ vypočítává ze všech magisterských studijních pro-

gramů střední hodnotu v ověřování znalostí a do-
vedností u obhajob diplomových prací u studentů, 
kteří tyto zkoušky úspěšně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;
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[[ a  to s  následujícím zjištěním (požadavek 435): 
hodnota 1,36 dokládá skutečnost, že na stupni-
ci 1 až 3 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0) se 
střední hodnota v ověřování znalostí a dovednos-
tí studentů, kteří obhájili diplomovou práci, odpo-
vídá výbornému hodnocení (1,0 až 1,5) a součas-
ně střední hodnotu dokládá vysokou úroveň di-
plomových prací a v znalostí a dovedností studen-
tů u obhajob diplomových prací: splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů magi-
sterských studijních programů
[[ výpočtem ze všech magisterských studijních pro-

gramů poměru počtu studentů, kteří úspěšně zakon-
čili celé studium v daném akademickém roce studia, 
z počtu studentů, kteří zahájili studium posledního 
roku studia v daném akademickém roce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 436): hod-
nota 0,85 dokládá skutečnost, že okolo 85% stu-
dentů magisterských studijních programů úspěšně 
ukončí studia z počtu studentů, kteří zahájí studi-
um posledního roku studia v daném akademickém 
roce, a dokládá že úspěšně absolvují státní magis-
terské zkoušky a případně obhajoby diplomových 
prací jen kvalitní část studentů: splnění stanove-
ného požadavku.

Hodnocení studentů doktorských studijních 
programů
VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů dok-
torských studijních programů
[[ vypočítává ze všech doktorských studijních progra-

mů střední hodnotu v ověřování znalostí a doved-
ností u  státních doktorských zkoušek u  studentů, 
kteří tyto zkoušky úspěšně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 437): pro 
studijní programy v uplynulém období nemohl být 
prováděn výpočet střední hodnoty v ověřování zna-
lostí a dovedností studentů, kteří tyto zkoušky složi-
li, protože studijní výsledky byly hodnoceny pouze 
stupněm prospěl/neprospěl; nicméně od roku 2018 
byl změněn vnitřní předpis tak, že bude umožně-
no hodnocení studijních výsledků na stupnici 1,0 
až 3,0 (A=1,0; B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0) a bude 
tak umožněn výpočet střední hodnoty v ověřová-
ní znalostí a dovedností studentů, současný orien-
tační výpočet odpovídá hodnotě 2,00: splnění sta-
noveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů dok-
torských studijních programů
[[ vypočítává ze všech doktorských studijních progra-

mů střední hodnotu v ověřování znalostí a doved-
ností u obhajob disertačních prací u studentů, kte-
ří tyto zkoušky úspěšně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 438): pro 

studijní programy v uplynulém období nemohl být 
prováděn výpočet střední hodnoty z obhajob diser-
tačních prací, které byly obhájeny, protože studij-
ní výsledky byly hodnoceny pouze stupněm pro-
spěl/neprospěl; nicméně od roku 2018 byl změněn 
vnitřní předpis tak, že bude umožněno hodnocení 
studijních výsledků na stupnici 1,0 až 4,0 (A=1,0; 
B=1,5; C=2,0; D=2,5; E=3,0) a bude tak umožněn 
výpočet střední hodnoty z  obhajob disertačních 
prací, současný orientační výpočet odpovídá hod-
notě 2,00: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia studentů dok-
torských studijních programů 
[[ výpočtem ze všech doktorských studijních programů 

poměru počtu studentů, kteří úspěšně zakončili celé 
studium v daném akademickém roce studia, z počtu 
studentů, kteří zahájili studium posledního roku stu-
dia v daném akademickém roce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 439): hod-

nota 0,95 dokládá skutečnost, že okolo 95% stu-
dentů doktorských studijních programů úspěšně 
ukončí studia z počtu studentů, kteří zahájí studi-
um posledního roku studia v daném akademickém 
roce, a dokládá že úspěšně absolvuje státní doktor-
ské zkoušky a obhajoby disertačních prací převáž-
ná část studentů doktorského studia: splnění sta-
noveného požadavku.

Hodnocení účastníků celoživotního 
vzdělávání 
VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia účastníků pro-
gramů celoživotního vzdělávání
[[ vypočítává ze všech programů celoživotního vzdělá-

vání střední hodnotu v ověřování znalostí a doved-
ností u  závěrečných zkoušek účastníků programů 
celoživotního vzdělávání, kteří tyto zkoušky úspěš-
ně složili,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 440): pro 

programy celoživotního vzdělávání v  uplynulém 
období nemohl být prováděn výpočet střední hod-
noty v ověřování znalostí a dovedností účastníků, 
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kteří tyto zkoušky složili, protože výsledky vzdělá-
vání byly hodnoceny pouze stupněm prospěl/ne-
prospěl; nicméně od roku 2018 byl změněn vnitřní 
předpis tak, že bude umožněno hodnocení výsled-
ků vzdělávání na stupnici 1,0 až 3,0 (A=1,0; B=1,5; 
C=2,0; D=2,5; E=3,0) a bude tak umožněn výpočet 
střední hodnoty v ověřování znalostí a dovednos-
tí účastníků, současný orientační výpočet odpoví-
dá hodnotě 2,00: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky studia účastníků pro-
gramů celoživotního vzdělávání
[[ výpočtem ze všech programů celoživotního vzdělává-

ní poměru počtu účastníků programů celoživotního 
vzdělávání, kteří úspěšně zakončili celé studium v da-
ném akademickém roce studia, z počtu účastníků pro-
gramů celoživotního vzdělávání, kteří zahájili studium 
posledního roku studia v daném akademickém roce,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 441): hod-

nota 0,90 dokládá skutečnost, že okolo 90% účastní-
ků celoživotního vzdělávání úspěšně ukončí vzdě-
lávání z  počtu účastníků, kteří zahájí vzdělávání 
posledního roku vzdělávání, a dokládá že úspěš-
ně absolvuje celoživotní vzdělávání převážná část 
účastníků celoživotního vzdělávání: splnění stano-
veného požadavku.

Hodnocení kvality výsledků tvůrčí činnosti 
VFU Brno vyhodnocuje výsledky tvůrčí činnosti
[[ výpočtem poměru počtu uznatelných výstupů tvůrčí 

činnosti – patentů a jim obdobných uznatelných vý-
stupů k přepočtenému počtu akademických pracov-
níků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 442): hod-

nota 0,02 dokládá získávání uznatelných výstupů 
na úrovni patentů a jim obdobných výstupů VFU 
Brno: splnění stanoveného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky tvůrčí činnosti
[[ výpočtem poměru počtu uznatelných výstupů tvůrčí 

činnosti – vědeckých článků v impaktovaných vědec-
kých časopisech k přepočtenému počtu akademických 
pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 443): hod-

nota 0,90 dokládá vysokou úroveň v počtu uzna-
telných výstupů na úrovni vědeckých článků v im-
paktovaných vědeckých časopisech (0,9 článku na 
1 akademického pracovníka): splnění stanovené-
ho požadavku.
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VFU Brno vyhodnocuje výsledky tvůrčí činnosti
[[ výpočtem poměru počtu uznatelných výstupů tvůrčí 

činnosti – odborných článků v odborných recenzo-
vaných časopisech k přepočtenému počtu akademic-
kých pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 444): hod-
nota 0,63 dokládá odpovídající úroveň v  počtu 
uznatelných výstupů na úrovni odborných článků 
v odborných recenzovaných časopisech (0,63 člán-
ku na 1 akademického pracovníka): splnění stano-
veného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky tvůrčí činnosti
[[ výpočtem poměru počtu uznatelných výstupů tvůr-

čí činnosti – příspěvků na zahraničních kongresech 
a konferencích k přepočtenému počtu akademických 
pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek 

posoudila v  rámci hodnocení systému kvality VFU 
Brno;

[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 445): hod-
nota 1,39 dokládá vysokou úroveň v počtu uzna-
telných výstupů na úrovni příspěvků na zahranič-
ních kongresech a  konferencích (1,39 příspěvku 
na 1 akademického pracovníka): splnění stanove-
ného požadavku.

VFU Brno vyhodnocuje výsledky tvůrčí činnosti
[[ výpočtem poměru počtu bodů (podle Metodiky Rady 

vlády) tvůrčí činnosti k přepočtenému počtu akade-
mických pracovníků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 446): hod-

nota 83,32 dokládá vysokou úroveň v počtu získa-
ných bodů (podle Metodiky Rady vlády) tvůrčí čin-
nosti (83,32 bodů na 1 akademického pracovníka): 
splnění stanoveného požadavku.

Hodnocení kvality výsledků spolupráce 
s praxí a naplňování společenské 
odpovědnosti VFU Brno
VFU Brno vyhodnocuje výsledky spolupráce s praxí a na-
plňování společenské odpovědnosti VFU Brno 
[[ výpočtem poměru počtu úspěšných aktivit spolupráce 

s praxí a naplňování společenské odpovědnosti VFU 
Brno k přepočtenému počtu akademických pracov-
níků VFU Brno,
Rada pro vnitřní hodnocení stanovený požadavek po-

soudila v rámci hodnocení systému kvality VFU Brno;
[[ a to s následujícím zjištěním (požadavek 447): hod-

nota 246,6 (65082 aktivit = 36073 klinických ošetře-
ní zvířat, 28954 lékárenských výkonů, 55 dalších ak-
tivit) dokládá velmi vysokou úroveň úspěšných akti-
vit spolupráce s praxí a naplňování společenské odpo-
vědnosti VFU Brno: splnění stanoveného požadavku.
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Vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvise-
jící činnosti představuje posouzení stavu a procesů vý-
voje v kvalitě vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činnos-
tech VFU Brno. 

Souhrnné zhodnocení obsahuje následující tabulka.
Souhrnné posouzení výsledků vnitřního hodnocení kva-

lity vzdělávací, tvůrčí a související činnosti dokládá vysokou 

úroveň kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti na vy-
soké škole vyjádřenou posouzením 447 požadavků a uka-
zatelů výkonu VFU Brno, jichž relevantních je 428, a z nich 
je plnění na úrovni 97,7%, částečné plnění na úrovni 1,6% 
a neplnění představuje 0,7%. Částečně plněné a neplněné 
požadavky a ukazatele výkonu VFU Brno jsou podnětem 
pro opatření pro zvyšování kvality činností na vysoké škole. 

O D D Í L  Š E S T N Á C T Ý 
C E L K O V É  Z H O D N O C E N Í  K V A L I T Y 
V Z D Ě L Á V A C Í ,  T V Ů R Č Í  A  S O U V I S E J Í C Í 
Č I N N O S T I  V F U  B R N O

Oblast požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno požadavek počet splněno částečně 
splněno nesplněno nerelevantní

Strategie a řízení kvality na vysoké škole:
hodnocení stanovení poslání, záměrů a aktuálních cílů VFU Brno, 1 až 4 4 4 0 0 0
hodnocení řízení plnění poslání, záměrů a aktuálních cílů VFU Brno. 5 až 10 6 6 0 0 0
Oblasti, které jsou předpokladem pro kvalitu vzdělávací, tvůrčí a souvis. činnosti:            
hodnocení kvality činností 11 až 12 2 2 0 0 0
hodnocení kvality vzdělávací činnosti            
bakalářského a magisterského vzdělávání, 13 až 74 62 52 0 1 9
doktorského vzdělávání, 75 až 120 46 43 0 1 2
celoživotního vzdělávání, 121 až 158 38 34 1 0 3
hodnocení kvality tvůrčí činnosti, 159 až 166 8 6 0 0 2
hodnocení kvality spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, 167 až 180 14 14 0 0 0
hodnocení kvality mezinárodní činnosti, 181 až 199 19 16 2 0 1
hodnocení kvality týkající se studentů a účastníků celoživotního vzdělávání, 200 až 223 24 23 0 0 1
hodnocení kvality týkající se pracovníků, 224 až 240 17 17 0 0 0
hodnocení kvality habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, 241 až 255 15 14 1 0 0
hodnocení kvality prostorového, přístrojového, materiálního, informačního a admin. 
zabezpečení, 256 až 282 27 26 0 0 1

hodnocení kvality akademického prostředí, 283 až 304 22 21 1 0 0
hodnocení kvality finančního zabezpečení, 305 až 324 20 20 0 0 0
hodnocení kvality zabezpečení specifického pro veterinární vzdělávání, 325 až 389 65 63 1 1 0
hodnocení kvality zabezpečení specifického pro farmaceutické vzdělávání, 390 až 430 41 40 1 0 0
Oblasti hodnocení konečného výsledku ve vzdělávací a tvůrčí a související činnosti:            
hodnocení kvality vzdělání, 341 až 441 11 11 0 0 0
hodnocení kvality tvůrčí činnosti, 422 až 446 5 5 0 0 0
hodnocení kvality spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti. 447 až 447 1 1 0 0 0
Celkem (počet)   447 418 7 3 19
Celkem (%)     97,7 1,6 0,7  
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 Vnitřní hodnocení kvality představuje popis dosažené-
ho stavu a vyjádření míry shody mezi dosaženým stavem 
a stanovenými požadavky ve vzdělávací a tvůrčí a souvi-
sejících činnostech na vysoké škole. 

Z výsledků vnitřního hodnocení kvality VFU Brno vy-
plývají následující opatření k zvýšení shody mezi stano-
venými požadavky a ukazateli výkonu VFU Brno a sku-
tečně dosaženým plněním těchto požadavků a ukazatelů 
výkonu VFU Brno:
v oblasti strategie a řízení kvality na vysoké škole:
[[ hodnocení stanovení poslání, záměrů a aktuálních cílů 

VFU Brno – bez návrhu na opatření, 
[[ hodnocení řízení plnění poslání, záměrů a aktuálních 

cílů VFU Brno – bez návrhu na opatření,

v oblastech, které jsou předpokladem pro kvalitu vzdělá-
vací a tvůrčí a souvisejících činností:
[[ hodnocení kvality činností – bez návrhu na opatření,
[[ hodnocení kvality vzdělávací činnosti – bez návrhu 

na opatření,
[[ bakalářského a magisterského vzdělávání – opat-

ření v požadavku 83: uskutečňovat hodnocení vý-
uky absolventy, 

[[ doktorského vzdělávání – opatření v  požadavku 
120: uskutečňovat hodnocení výuky absolventy, 

[[ celoživotního vzdělávání – opatření v  požadav-
ku 158: uskutečňovat hodnocení výuky účastní-
ky vzdělávání, 

[[ hodnocení kvality tvůrčí činnosti – bez návrhu na 
opatření, 

[[ hodnocení kvality spolupráce s praxí a naplňování spo-
lečenské odpovědnosti – bez návrhu na opatření, 

[[ hodnocení kvality mezinárodní činnosti – opatření 
v požadavku 198: zvýšit míru vysílání akademických 
pracovníků na mobility; v požadavku 199: zvýšit míru 
přijímání akademických pracovníků v rámci mobilit, 

[[ hodnocení kvality týkající se studentů – bez návrhu 
na opatření, 

[[ hodnocení kvality týkající se pracovníků – bez návr-
hu na opatření,

[[ hodnocení kvality habilitačních řízení a řízení ke jme-
nování profesorem – opatření v požadavku 253: vy-
mezit ve vnitřním předpise řešení střetu zájmů aka-
demických funkcionářů v průběhu habilitačního ří-
zení a řízení ke jmenování profesorem,

[[ hodnocení kvality prostorového, přístrojového, mate-
riálního, informačního a administrativního zabezpe-
čení – opatření v požadavku 289: vytvořit záměr na 
rozšíření možnosti stravování pro studenty a akade-
mické pracovníky, 

[[ hodnocení kvality akademického prostředí – bez ná-
vrhu na opatření,

[[ hodnocení kvality finančního zabezpečení – bez ná-
vrhu na opatření, 

[[ hodnocení kvality zabezpečení specifického pro vete-
rinární oblast vzdělávání – opatření v požadavku 378: 
zvýšit v rámci výuky počet návštěv hejn/chovů drů-
beže a králíků; v požadavku 380: zvýšit ve výuce po-
čet kadaverů psů a koček, 

[[ hodnocení kvality zabezpečení specifického pro 
farmaceutickou oblast vzdělávání – opatření v po-
žadavku 408: stanovit pravidla pro rigorózní říze-
ní ve vzdělávací oblasti Farmacie ve vnitřním před-
pise univerzity,

[[ hodnocení kvality dalšího zabezpečení – bez návr-
hu na opatření, 

v oblastech hodnocení konečného výsledku ve vzděláva-
cí a tvůrčí a související činnosti:
[[ hodnocení kvality vzdělání – bez návrhu na opat-

ření, 
[[ hodnocení kvality tvůrčí činnosti – bez návrhu na 

opatření, 
[[ hodnocení kvality spolupráce s  praxí a  naplňování 

společenské odpovědnost – bez návrhu na opatření. 

Uvedená opatření jsou předkládána rektorovi VFU Brno 
k posouzení a k případné realizaci ve smyslu naplnění po-
slání systému kvality činností na vysoké škole, a to zvy-
šovat kvalitu vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činnos-
tí na vysoké škole.

O D D Í L  S E D M N Á C T Ý 
O PAT Ř E N Í  P R O  Z V Y Š O V Á N Í  K V A L I T Y
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Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůr-
čí a související činnosti představuje souhrnné posouze-
ní úrovně kvality činností na VFU Brno. Jejím posláním 
je zhodnotit nastavení systému zajišťování a hodnocení 
vzdělávací, tvůrčí a související činnosti na VFU Brno ve 
smyslu odpovídajících pravidel pro tento systém, zhod-
notit plnění požadavků a ukazatelů výkonu činností na 
VFU Brno, ve smyslu posouzení úrovně plnění požadav-
ků a ukazatelů výkonu činností na VFU Brno provést mo-
nitoring případného vychýlení úrovně plnění požadavků 
a ukazatelů výkonu VFU Brno a na základě zjištění vyplý-
vajících z provedeného monitoringu navrhnout opatření 
k nápravě případně zjištěných nedostatků.

Výsledky vnitřního hodnocení kvality VFU Brno do-
kládají fungující systém zajišťování a vnitřního hodno-
cení kvality vzdělávací, tvůrčí a  s nimi související čin-
nosti VFU Brno a jeho naplňování je na vysoké úrovni 
ve všech oblastech činnosti VFU Brno, v celkové úrovni 
představuje 97,7 % plnění všech požadavků a ukazatelů 
výkonu vysokou školou.

Celkově lze konstatovat, že systém zajišťování 
a vnitřního hodnocení kvality činností na VFU Brno 
naplňuje své poslání a  z  úrovně plnění požadavků 
a ukazatelů výkonu VFU Brno vyplývá, že zajišťování 
a hodnocení kvality činností na VFU Brno je na po-
žadované úrovni. 

Z Á V Ě R

Z Á V Ě R
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