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Název vysoké 
školy 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

 

Shrnutí priorit institucionálního plánu vysoké školy pro rok 2021: 

     VFU Brno pro rok 2021 vymezila rozvojové priority univerzity Institucionálního plánu (IP 
VFU) směřující do rozvoje pregraduálního vzdělávání (priorita č. 1, 2, 3), doktorského 
vzdělávání (priorita č. 4), posílení strategického řízení (priorita č. 5), rozvoje mezinárodního 
prostředí (priorita č. 6, 7), a k rozvoji oblastí souvisejících se vzděláváním (priorita č. 8, 9).   
     Priorita č. 1 je dána kompetencemi pro 21. století určenými mezinárodními aspekty ve 
vývoji veterinárního vzdělávání, a řeší přizpůsobení veterinární výuky novým evropským 
standardům pro veterinární vzdělávání (SOP EAEVE 2019) kladoucích důraz na klinickou 
výuku v novém aspektu využití mobilních výukových klinik, a vytváření výukového klinického 
simulačního centra.  
     Priorita č. 2 dána kompetencemi pro 21. století určenými společenským vývojem a řeší 
rozvoj veterinární výuky v oblasti welfare (dobrých životních podmínek) zvířat jako reakci na 
společenský vývoj v Evropě i v  České republice podporovaný aktuálními změnami zákona 
na ochranu zvířat proti týrání (poslední v roce 2020) ve smyslu rozvoje dobrých životních 
podmínek pro zvířata.  
     Priorita č. 3 na reaguje na změny ve vysokoškolském vzdělávání vynucené nákazovou 
situací způsobenou COVID 19, a podporuje metody distančního vzdělávání. 
     Priorita č. 4 rozvíjí doktorské vzdělávání a reaguje na novou koncepci doktorského 
vzdělávání na univerzitě pro nové období, kdy změna koncepce doktorského vzdělávání 
vyžaduje návazné změny v jednotlivých studijních programech.  
     Priorita č. 5 je orientována na posílení strategického řízení univerzitního vzdělávání na 
úrovni získávání relevantních dat a podkladů z činnosti univerzity pro strategická 
rozhodování v rámci řízení univerzity.  
     Priorita č. 6 se orientuje na posilování mezinárodního prostředí na univerzitě. 
Mezinárodní prostředí na univerzitě je posilováno schopností akademických pracovníků a 
dalších zaměstnanců používat anglický jazyk a také schopností studentů používat anglický 
jazyk, nabídkou výuky odborných předmětů pro studenty v angličtině. Tato priorita je 
směřována k posílení uvedených oblastí.   
     Priorita č. 7 směřuje k posílení internacionalizace veterinárních studijních programů na 
univerzitě, posiluje působení na univerzitě akademických pracovníků – veterinárních lékařů, 
kteří získali nejvyšší stupeň specializace ve veterinárním vzdělávání absolvováním 
specializace organizované nadnárodními evropskými veterinárními specializačními školami 
a posiluje mezinárodní aspekt zajišťování studijních programů na univerzitě.   
     Priorita č. 8 rozvíjí informační podporu uchazečům o studium na univerzitě, informační 
podporu studentů v rámci jejich studia a řešení situací a stavů spojených se studiem a dále 
zvýšení úrovně karierního poradenství pro končící studenty a čerstvé absolventy.  
     Prioritou č. 9 je rozvoj podmínek pro sport a rozvoj tělesné kultury studentů a 
zaměstnanců univerzity.  
  Priority VFU Brno Institucionálního plánu pro rok 2021 vytváří provázaný celek, řešící rozvoj 
vzdělávání na univerzitě na úrovni pregraduálního i doktorského studia, prohloubení 
mezinárodního prostředí ve vzdělávání na univerzitě, prohlubuje podmínky pro strategické 
řízení univerzity a rozvíjí další oblasti související se vzděláváním, a to zaměřené na 
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poradenství a na rozvoj podmínek pro sport a tělesné kultury studentů a zaměstnanců 
univerzity. Naplnění priorit IP 2021 na univerzitě přispěje k jejímu dalšímu institucionálnímu 
rozvoji a posílení kvality její vzdělávací činnosti. 

 
 

Celkový rozpočet institucionálního plánu dle jednotlivých prioritních cílů: 17 228 tis.  

Prioritní cíl dle Vyhlášení 
Alokace 
(v tis. Kč) 

Alokace 
(v %) 

1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. 
století 

6107 35,45 

2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání 4500 26,12 

3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 2000 11,61 

5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 1000   5,80 

6. Snížit administrativní zatížení pracovníků vysokých škol, aby se 
mohli naplno věnovat svému poslání 

0 0 

Internacionalizace vysokých škol 2400 13,93 

Další opatření spadající pod oblasti vyjmenované ve Vyhlášení 1221   7,09 

Institucionální plán celkem 17228 100,00 

z toho investiční prostředky 4307 25,00  

 



 

 

                       

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 
 

 
 

Palackého tř. 1946/1 ● 612 42 Brno ● +420 541 562 000 ●  www.vfu.cz ● e-mail rektor@vfu.cz  ● IČ 62157124 

Přehled opatření institucionálního plánu vysoké školy na rok 2021: 

Název opatření: Posílení kompetence ve veterinárních studijních programech poskytovat 
veterinární péči přímo v místě chovu pacienta zřízením mobilní výukové kliniky pro 
hlavní druhy zvířat a zřízením klinického výukového simulačního centra   

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. 
století 

Specifikace cíle opatření 

Priorita č. 1 je zaměřená na rozvoj pregraduálního vzdělávání a je dána 
mezinárodními aspekty ve vývoji veterinárního vzdělávání, kdy 
zastřešující mezinárodní instituce pro univerzitní veterinární 
vzdělávání v Evropě (EAEVE) vydala nové standardy pro veterinární 
vzdělávání (SOP EAEVE 2019), v nichž je kladen zvýšený důraz na 
klinickou výuku s využitím simulačních modelů a nově pak na výuku 
s využitím mobilních výukových klinik s cílem posílit kompetence 
veterinárního absolventa poskytovat veterinární péči přímo v chovu 
pacienta; tato priorita IP VFU proto řeší rozvoj veterinární výuky 
v rámci klinického simulačního centra a mobilních klinik.  
     Opatření směřuje k posílení klinické výuky zřízením klinického 
výukového simulačního centra a k posílení veterinární kompetence 
zdůrazňované nyní Evropskou asociací veterinárních fakult (EAEVE), a 
to výkonu veterinární péče přímo v místě chovu pacienta. K naplnění 
tohoto cíle je nezbytné zřídit klinické simulační centrum pro malá 
zvířata a centrum pro velká zvířata a dále mobilní výukovou kliniku pro 
hlavní druhy zvířat, v rámci nichž budou studenti se svými učiteli 
vyjíždět za výukou k pacientům přímo do praxe, a to zejména se 
zaměřením na koně, krávy a prasata, ovce a kozy a dále na psy a kočky, 
případně další zájmová zvířata. 

Popis opatření 

Obsahem opatření je tak zřízení klinického výukového simulačního 
centra pro malá zvířata a centra pro velká zvířata a pořízení výukových 
modelů pro tato centra, a dále pořízení přenosných přístrojů 
použitelných pro výjezd akademického pracovníka se studenty do 
místa chovu pacienta. Stávající stav neexistence klinického 
výukového simulačního centra a neexistence dobře vybavené mobilní 
kliniky pro malá a pro velká zvířata bude nahrazen konečným stavem 
vzniku simulačního centra se základními modely a dobře vybavené 
mobilní kliniky pro malá zvířata a kliniky pro velká zvířata, Ukazatel: 
vybavení výukového simulačního centra výukovými modely, vybavení 
mobilních klinik přenosnými RTG, přenosnými USG, případně se 
zařízením pro digitalizaci zobrazovacích záznamů a dále případně s 
dentální jednotkou, inhalačním přístrojem a endoskopickým 
systémem, a s dalšími přenosnými zařízeními zahrnujícími otoskop, 
mikroskop, infusní pumpu, elektrokauter, generátor kyslíku, 
tlakoměr, případně dermatoskop, oxymetr, oftalmoskop. Tímto 
zařízením bude vybaven automobil upravený na mobilní kliniku 
malých zvířat a automobil upravený na mobilní kliniku velkých zvířat 
k uskutečňování výuky pro studenty.  

Orientační finanční 
alokace 

4243 tis. Kč (z toho 2 843 tis. Kč investičních prostředků a 1400 
tis. neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Posílení kompetence ve veterinárních studijních programech v oblasti 
ochrany a dobrých životních podmínek zvířat zřízením výukového centra pro ochranu a 
dobré životní podmínky vybraných druhů zvířat   

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
1. Rozvíjet kompetence přímo relevantní pro život a praxi v 21. 
století 

Specifikace cíle opatření 

     Priorita č. 2 je zaměřená na rozvoj pregraduálního vzdělávání a řeší 
rozvoj veterinární výuky v oblasti welfare (dobrých životních 
podmínek) zvířat jako reakci na společenský vývoj v Evropě směřující 
k omezování neodpovídajícího zacházení se zvířaty a nezbytnosti 
zvyšování dobrých životních podmínek pro zvířata a na vývoj v České 
republice posilující společenské mínění ve prospěch posilování 
dobrých životních podmínek zvířat podporovaný rozvojem právní 
úpravy a aktuálních změn zákona na ochranu zvířat proti týrání 
(poslední v roce 2020) podporujících rozvoj dobrých životních 
podmínek zvířat a posilování kontrolní a dozorové činnosti welfare 
zvířat opírající se právě o kompetence absolventů veterinárního 
vzdělávání; tato priorita IP VFU je proto zaměřena k rozvoji vzdělávání 
vedoucího k posilování kompetence absolventů v oblasti ochrany 
zvířat a dobrých životních podmínek pro ně. 
     Opatření je zaměřeno do aktuální problematiky 21. stolení, a to 
zvyšování úrovně ochrany a zlepšování dobrých životních podmínek 
zvířat. Ochrana zvířat proti týrání a posuzování dobrých životních 
podmínek zvířat je veterinární kompetencí a je proto aktuálním 
společenským požadavkem posilovat tuto odbornou úroveň výuky ve 
veterinárních studijních programech. K naplnění tohoto cíle bude 
vybudováno výukové centrum pro ochranu a dobré životní podmínky 
vybraných druhů zájmových zvířat. 

Popis opatření 

Obsahem opatření je pořízení zařízení pro chov vybraných druhů 
zájmových zvířat umožňující chov několika druhů zvířat v komfortních 
chovatelských prostorových podmínkách pro výukové účely v rámci 
předmětů zaměřených na ochranu a welfare zvířat ve studijních 
programech veterinární lékařství a ochrana zvířat a welfare. Stávající 
stav neexistence zázemí výukového centra pro ochranu a dobré 
životní podmínky vybraných druhů zájmových zvířat bude nahrazen 
konečným stavem zřízení centra pro ochranu a dobré životní 
podmínky vybraných druhů zájmových zvířat. Ukazatel: pořízení 
přemístitelných velkoprostorových ustájení a jejich vybavení a 
umístění v areálu VFU Brno pro výukové účely v rámci rozvoje 
kompetencí studenta VFU Brno v oblasti ochrany zvířat proti týrání a 
posuzování dobrých životních podmínek zvířat, a dále pořízení 
termokamery pro výukovou demonstraci stresového zatížení zvířat a 
dalšího vybavení pro výukovou demonstraci pohody zvířat, projevů 
chování a případné nepohody zvířat.  

Orientační finanční 
alokace 

1 864 tis. Kč (z toho 1 464 tis. Kč investičních prostředků a 400 
tis. neinvestičních prostředků) 

  



 

 

                       

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 
 

 
 

Palackého tř. 1946/1 ● 612 42 Brno ● +420 541 562 000 ●  www.vfu.cz ● e-mail rektor@vfu.cz  ● IČ 62157124 

Název opatření: Vytvoření odborného a technického zázemí pro distanční metody 
vzdělávání  

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
2. Zlepšit dostupnost a relevanci flexibilních forem vzdělávání  
 

Specifikace cíle opatření 

     Priorita č. 3 rozvíjí pregraduální vzdělávání a reaguje na změny ve 
vysokoškolském vzdělávání vynucené nákazovou situací způsobenou 
COVID 19, kdy část výuky studentů je nezbytné zabezpečovat 
s podporovou metod distančního vzdělávání; pro tuto výuku je 
nezbytné vybudovat technické zázemí nového přístrojového a 
počítačového vybavení a dále vytvořit odborné zázemí spočívající ve 
výukových podporách a oporách realizujících distanční vzdělávání. 
     Opatření je zaměřeno na rozvoj podmínek pro distanční formy 
vzdělávání veterinárně zaměřených studijních programů s využitím 
zejména prostředků multimediálních prezentací prostřednictvím 
počítače a přenos výuky jednotlivým studentům počítačovou sítí. 
Cílem opatření je rozvoj distanční výuky v předmětech studijních 
programů, které to umožňují, a vytvořit tak podmínky pro řešení 
náhradní výuky pro případ nákazových a nebo jiných obtíží při 
zajišťování standardní výuky na univerzitě.  

Popis opatření 

Obsahem opatření je rozvoj zázemí pro distanční metody vzdělávání, 
kdy stávající stav omezeného technického vybavení univerzity a 
omezeného odborného zázemí pro distanční výuku bude nahrazen 
konečným stavem na úrovni nákupu odpovídající techniky pro 
pořizování obrazových a zvukových záznamů a počítačové techniky, a 
vypsáním vnitřní univerzitní soutěže na projekty realizace distanční 
výuky v předmětech, u nichž lze tuto výuku realizovat, pro všechny 
studijní programy univerzity, a prostřednictvím těchto projektů 
řešených akademickými pracovníky a studenty bude vytvořeno 
odborné zázemí pro zajišťování výuky distanční formou v řadě 
relevantních odborných předmětů. Ukazatel: konkrétně v rámci 
rozvoje technického zázemí budou nakoupeny notebooky, kamery, 
webkamery a další zařízení nezbytné pro vytváření a realizaci distanční 
výuky a pro rozvoj odborného zázemí bude v rámci Interní vzdělávací 
agentury VFU Brno určené pro vytváření výukových podpor na 
univerzitě pro rok 2021 vypsána soutěž na projekty zaměřené na 
vytváření opor pro distanční formu studia, budou vybrány 
odpovídající projekty, jejich řešení bude kontrolováno a po ukončení 
řešení projektů budou organizovány obhajoby projektů a projekty 
budou vyhodnoceny.  

Orientační finanční 
alokace 

4 500 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 4 500 tis. 
neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Rozvoj kvality doktorských studijních programů veterinárního zaměření   

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
3. Zvýšit efektivitu a kvalitu doktorského studia 
 

Specifikace cíle opatření 

     Priorita č. 4 rozvíjí doktorské vzdělávání a reaguje na novou 
koncepci doktorského vzdělávání na univerzitě pro nové období, kdy 
v návaznosti na institucionální akreditaci univerzity byla změněna 
koncepce doktorského vzdělávání a zejména struktura doktorských 
studijních programů (vytvořena nová logická struktura menšího počtu 
silnějších studijních programů a v rámci ní byly některé studijní 
programy sloučeny, některé byly zrušeny, některé byly rozšířeny a 
některé byly nově zřízeny). Nová koncepce doktorského studia 
vyžaduje v návaznosti na novu celkovou koncepci doktorského studia 
vypracování pro každý nový studijní program koncepci jeho 
strategického rozvoje a v návaznosti na tuto koncepci technické 
posílení zabezpečení klíčového a nebo nově vzniklého směru rozvoje 
v každém novém doktorském studijním programu. Tato priorita IP 
VFU je proto směřována k tomuto rozvoji doktorského studia na 
univerzitě.  
     Opatření je zaměřeno na rozvoj kvality doktorského studia na 
univerzitě a směřuje k vypracování nové koncepce strategického 
rozvoje pro každý doktorský studijní program univerzity a k posílení 
odborně technického zázemí pro zpracovávání disertačních prací 
v nově vzniklém a nebo klíčovém směru rozvoje příslušného 
doktorského studijního programu.  

Popis opatření 

Obsahem opatření je vypracovat koncepci strategického rozvoje 
každého doktorského studijního programu (DSP) nově vzniklé 
struktury doktorských studijních programů na univerzitě a pro nově 
vzniklý a nebo klíčový směr rozvoje příslušného DSP nákupem 
vybavení na úrovni drobného hmotného majetku a materiálu posílit 
rozvoj a kvalitu příslušného DSP. Stávajícím stavem je neexistence 
koncepce strategického rozvoje jednotlivých DSP a deficit v odborně 
technickém zázemí nově vzniklého a nebo klíčového směru rozvoje 
každého DSP. Konečným stavem je vypracovaná koncepce 
strategického rozvoje jednotlivých DSP a materiálové a majetkové 
posílení  nově vzniklého a nebo klíčového směru rozvoje každého DSP 
na univerzitě. Ukazatel: vypracované nové koncepce rozvoje 
jednotlivých DSP a nákup zařízení a materiálu pro rozvoj nově 
vzniklého a nebo klíčového směre rozvoje každého DSP.  

Orientační finanční 
alokace 

2000 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 2000 tis. 
neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Posílení kapacit pro strategické řízení univerzitního vzdělávání  

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
5. Budovat kapacity pro strategické řízení vysokého školství 
 

Specifikace cíle opatření 

     Priorita č. 5 je orientována na posílení strategického řízení 
univerzitního vzdělávání. Tato priorita vychází z nezbytnosti 
relevantních dat a podkladů z činnosti univerzity pro strategická 
rozhodování v rámci řízení univerzity. Zásadním zdrojem dílčích dat o 
vzdělávací činnosti na univerzitě jsou údaje získávané prostřednictvím 
informací poskytovaných o své činnosti každým akademickým 
pracovníkem v rámci tzv. HAP systému univerzity. Tento systém úzce 
navázaný na systém kvality a jejího rozvoje na univerzitě je nezbytné 
dopracovat na úroveň umožňující poskytování podrobných dílčích 
informací o jednotlivých činnostech univerzity. Tyto koncentrované 
informace postihující činnost všech akademických pracovníků 
univerzity ve smyslu dílčích zhodnocení jednotlivých činností na 
univerzitě vytvoří předpoklad pro relevantní rozhodování v rámci 
dalšího směřování univerzity a povedou k dalšímu posílení 
strategického řízení univerzity. 
Na univerzitě byl vypracován systém Hodnocení akademických 
pracovníků (HAP), který poskytuje podrobné údaje o činnosti každého 
akademického pracovníka. Nicméně systém zatím nebyl dopracován 
do úrovně umožňující poskytování podrobných dílčích informací o 
jednotlivých činnostech univerzity. Toto dopracování systému HAP je 
předpokladem pro posílení úrovně strategického řízení univerzity.  
Současná potřeba nastavování strategie univerzity a strategického 
řízení univerzity vyžaduje posílení příslušného oddělení pro strategii a 
rozvoj odborným referentem pro strategii univerzity k prohloubení 
kvalitativního strategického řízení na univerzitě. 

Popis opatření 

Obsahem opatření je dopracování systému HAP (Hodnocení 
akademických pracovníků) univerzity poskytujícího informace o 
činnosti jednotlivých pracovníků na úroveň možnosti poskytování 
podrobných dílčích informací o činnostech univerzity využitelných pro 
strategické řízení univerzity. Stávající stav současného používání HAP 
bez možnosti jeho využití k získání podrobných dílčích informací o 
činnostech univerzity bude nahrazen konečným stavem 
modernizovaného systému HAP. Ukazatel: Modernizovaný systém 
HAP umožňujícím hodnocení jednotlivých akademických pracovníků, 
celkové vyhodnocení činnosti na univerzitě a nově také s možností 
podrobných dílčích informací o jednotlivých činnostech univerzity 
využitelných pro strategické řízení univerzity. Oddělení rektorátu 
zaměřené na strategii a kvalitu univerzity v rámci posilování kapacit 
pro strategické řízení bude posíleno o jednoho odborného referenta. 

Orientační finanční 
alokace 

1000 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 1000 tis. 
neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Posilování mezinárodního prostředí na univerzitě   

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
Internacionalizace vysokých škol 

Specifikace cíle opatření 

Opatření je zaměřeno na zvýšení úrovně používání cizího jazyka na 
univerzitě. Univerzita je v současné době bilinguální univerzitou 
(český a anglický jazyk), nicméně úroveň znalosti a používání 
anglického jazyka je u učitelů různá, učitelé zajišťující výuku 
odborných předmětů v anglickém jazyce disponují velmi dobrou 
znalostí angličtiny, avšak je nezbytné počet takovýchto učitelů zvýšit, 
což vyžaduje zajištění kursů anglického jazyka pro učitele, obdobně 
také u ostatních zaměstnanců přicházejících do kontaktu se 
zahraničními studenty je nezbytné úroveň znalosti anglického jazyka 
zvýšit formou kursů angličtiny. Dále k zvýšení úrovně používání cizího 
jazyka studenty je nezbytné modernizovat výukové laboratoře a 
výukové podpory pro výuku angličtiny pro studenty. Dále v rámci 
realizace mezinárodního prostředí na univerzitě je nabízena výuka 
odborných předmětů v angličtině pro studenty anglických studijních 
programů a pro studenty programu Erasmus a nově k prohloubení 
mezinárodního prostřední na univerzitě se rozšíří také na studenty 
českých programů. Rozšíření výuky odborných předmětů pro české 
programy zvýší úroveň používání cizího jazyka na univerzitě.  

Popis opatření 

Obsahem opatření je zvýšení úrovně používání angličtiny ve výuce 
odborných předmětů formou realizace kursů angličtiny pro 
akademické pracovníky a ostatní zaměstnance (neučitele); 
vypracování modernizované koncepce výuky jazyků studentů včetně 
rozšíření výuky jazyků pro studenty všech studijních programů a na 
úrovni majetku a materiálu zvýšit úroveň a kvalitu vybavení 
jazykových laboratoří pro studenty k výuce odborné angličtiny; dále 
rozšíření výuky odborných předmětů pro české studijní programy 
v angličtině a to podporou této výuky a akademických pracovníků 
nabízejících tuto výuku v angličtině nad standardní rámec výuky. 
Stávající stav úrovně používání angličtiny bude nahrazen konečným 
stavem charakterizovaným  zvýšenou úrovní bilingualního prostření 
na univerzitě. Ukazatel: vypracovaná modernizovaná koncepce kursů 
angličtiny pro studenty, zvýšená úroveň angličtiny u pracovníků a 
studentů (počet realizovaných kursů), včetně zkvalitnění vybavení pro 
výuku angličtiny moderní výpočetní technikou a dalším zařízením pro 
moderní výuku jazyků (počítače, nootebooky, tiskárny, kopírka, 
elektronické slovníky, odborné učebnice angličtiny, webkamery, 
mikrofony, sluchátka, reproboxy a další moderní prezentační zařízení). 
Stávající stav omezené nabídky výuky odborných předmětů pro české 
studijní programy v angličtině bude nahrazen výrazně rozšířenou 
nabídkou této výuky (počet předmětů nabízených v angličtině).  

Orientační finanční 
alokace 

1 800 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 1 800 tis. 
neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Zvyšování odborné kompetence určených akademických pracovníků 
v rámci evropského veterinárního specializačního vzdělávání  

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
2. Internacionalizace studijních programů vysokých škol 
 

Specifikace cíle opatření 

     Priorita č. 7 směřuje k posílení internacionalizace veterinárních 
studijních programů na univerzitě. Jedním z mezinárodně uznávaných 
prvků posílení mezinárodního rozměru veterinárních studijních 
programů je působení na univerzitě akademických pracovníků – 
veterinárních lékařů, kteří získali nejvyšší stupeň specializace ve 
veterinárním vzdělávání, absolvováním specializačního evropského 
veterinárního vzdělávání organizovaného nadnárodními evropskými 
veterinárními specializačními školami. Toto mezinárodní studium je 
svým několikaletým rozsahem, časovou, odbornou i intelektuální 
náročností mimořádně obtížné, nicméně počet těchto evropských 
specialistů působících na univerzitě je mezinárodním indikátorem 
kvality veterinárního vzdělávání. Tato priorita proto směřuje 
k podpoře zejména mladých akademických pracovníků pro vstup do 
tohoto systému zvyšování jejich odborné kompetence na mezinárodní 
úrovni a tím posilování mezinárodního aspektu zajišťování studijních 
programů na univerzitě.   
     Akademičtí pracovníci zapojení do tohoto evropského systému 
zvyšování odborných veterinárních kompetencí přináší na univerzitu 
mezinárodní rozměr nejnovějších trendů rozvoje jednotlivých oborů a 
včleňují tyto nové trendy a poznatky do výuky v rámci realizace 
studijních programů univerzity s vysokým efektem internacionalizace 
studijních programů veterinárního zaměření.  

Popis opatření 

Obsahem opatření je podpora zvyšování mezinárodní úrovně odborné 
kompetence určených akademických pracovníků v rámci jejich studia 
realizovaného v evropském systému veterinárních specializací, kde 
určený počet akademických pracovníků absolventů a nebo studujících 
příslušný obor v rámci evropského systému vzdělávání veterinárních 
specialistů je závazným mezinárodním  indikátorem kvality 
veterinárního vzdělávání na univerzitě. Univerzita podpoří mobility 
vybraných akademických pracovníků v rámci zvyšování jejich odborné 
kompetence studiem příslušného oboru v rámci evropského systému 
vzdělávání veterinárních specialistů. Stávající stav představuje nízký 
počet evropských veterinárních specialistů na univerzitě, konečný 
stav předpokládá navýšení počtu akademických pracovníků 
zapojených do studia v rámci systému evropských veterinárních 
specialistů. Ukazatel: navýšení počtu akademických pracovníků 
zapojených do v evropského systému veterinárních specializací 
alespoň o 3 další akademické pracovníky. 

Orientační finanční 
alokace 

600 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 600 tis. 
neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Rozvoj kariérního poradenství pro studenty a informační podpory pro 
uchazeče o studium na univerzitě 

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
Další opatření a) : Karierní poradenství a informační podpora 
uchazečů při volbě studijních programů 

Specifikace cíle opatření 

     Priorita č. 8 rozvíjí další oblast související se vzděláváním na 
univerzitě, a to informační podporu uchazečům o studium na 
univerzitě, informační podporu studentů v rámci jejich studia a řešení 
situací a stavů spojených se studiem a dále zvýšení úrovně karierního 
poradenství pro končící studenty a čerstvé absolventy. Uchazeči, 
studenti i čerství absolventi v rámci svého spojení s univerzitu 
požadují kvalifikované informace poskytované konkrétně na danou 
situaci a osobu zahrnující v sobě nejen znalost ale také zkušenost a 
navazující multirozměrovou souvislost, které nelze získat na úrovni 
internetových informací, tyto informace obohacené lidským faktorem 
a humánním vnímáním osobností mohou být poskytnuty pouze 
personálním kontaktem mezi žadatelem o informaci a zkušeným 
kvalifikovaným pracovníkem univerzity. Tato priorita proto směřuje 
k posílení informační podpory uchazečům, řešení situací spojených se 
studiem u studentů a k posílení kariérního poradenství na univerzitě. 
     Opatření je zaměřeno na vypracování koncepce a praktickou 
realizaci zvýšení úrovně informační podpory uchazečů o studium na 
veterinárních studijních programech, zvýšení informační podpory 
studentů v průběhu jejich studia a k řešení situací a stavů spojených 
se studiem na univerzitě a dále na zvýšení informační úrovně 
karierního poradenství pro končící studenty a čerstvé absolventy.  

Popis opatření 

Obsahem opatření je nová koncepce poradenské činnosti na 
univerzitě a v rámci ní rozšíření stávajícího Centra studijního 
poradenství a stávajícího Centra karierního poradenství v jejich 
činnosti. Stávající stav málo funkčního Centra studijního poradenství 
a Centra karierního poradenství bude nahrazen konečným stavem 
dvou funkčních poradenských center na univerzitě. Ukazatel: 
obnovení poradenských center, jejich umístění v areálu univerzity na 
místě snadno dostupném pro studenty (nedaleko vchodu do areálu 
univerzity), dovybavení center nezbytným zařízením pro 
administrativní a počítačovou činnost, a v rámci činnosti posílení 
center personálně částečnými úvazky odborných referentů k realizaci 
pravidelné činnosti zaměřené na poskytování informací uchazečům o 
studium, studentům a čerstvým absolventům veterinárních studijních 
programů.  

Orientační finanční 
alokace 

621 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 621 tis. 
neinvestičních prostředků) 
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Název opatření: Zvýšení úrovně podmínek pro sport a rozvoj tělesné kultury studentů a 
zaměstnanců na univerzitě 

Cíle opatření dle 

SZ2021+ 
Další opatření h) : Sport a rozvoj tělesné kultury studujících i 
pracovníků jako součást poslání vysokých škol 

Specifikace cíle opatření 

     Prioritou č. 9 je rozvoj další oblasti související se vzděláváním na 
univerzitě, a to zvýšení úrovně podmínek pro sport a rozvoj tělesné 
kultury studentů a zaměstnanců univerzity. V poslední době je 
zejména v rámci společenského trendu zvyšování pohybových aktivit 
a péče o zdraví kladen stále rostoucí význam sportovním aktivitám a 
rozvoji tělesné kultury. V rámci tohoto společenského trendu jsou na 
univerzitu kladeny stále vyšší požadavky. Vypracování modernizované 
koncepce sportovních aktivit nabízených univerzitou a rozšíření a 
obohacení technického vybavení pro tyto sportovní aktivity 
zajišťované univerzitou jsou obsahem tohoto opatření. 
     Opatření je zaměřeno na zvýšení úrovně technického vybavení 
sportovní haly univerzity a sportovních možností poskytovaných 
univerzitou. Univerzita poskytuje v současné době sportovní nabídku 
v rozsahu standardního vybavení; aktivity jsou však limitovány 
početně, časově i technicky opotřebovaným zařízením. Cílem opatření 
je proto modernizovat možnosti sportovních aktivit co do počtu, ale 
také co do kvality, ve smyslu zvýšení úrovně technického vybavení 
univerzity pro sportovní aktivity studentů, akademických pracovníků i 
ostatních zaměstnanců univerzity.      

Popis opatření 

Obsahem opatření je vypracování modernizované koncepce 
sportovních aktivit nabízených univerzitou studentům, akademickým 
pracovníkům a zaměstnancům. Obsahem opatření je dále rozšíření a 
obohacení technického vybavení pro sportovní aktivity a tím rozvoj 
sportovních aktivit studujících a pracovníků univerzity. Současný stav 
představuje omezenou úroveň technického vybavení pro sportovní 
aktivity studentů, akademických pracovníků a zaměstnanců. Konečný 
stav bude reprezentován vyšší technickou úrovní univerzity pro 
sportovní aktivity nabízené studentům, učitelům i zaměstnancům. 
Ukazatel : vypracování modernizované koncepce sportovních aktivit 
nabízených univerzitou studentům, akademickým pracovníkům a 
zaměstnancům a dále technický rozvoj sportovního vybavení 
vymezený modernizací vybavení pro sportovně míčové aktivity (míče, 
sportovní stoly a další zařízení pro míčové hry, sítě, rakety aj.), 
kondiční aktivity (speciální žíněnky, reprodukce motivační hudby), 
posilovací sportovní aktivity (posilovací zařízení, činky, rotopedy aj.), 
vodní sporty (lodě, kánoe, vesla a další prostředky pro sjíždění vodních 
toků), cyklistiky (vybavení cyklistickými koly a souvisejícím 
vybavením), turistiky (vybavení pro stanování a realizaci turistických 
túr různé úrovně u nás i v zahraničí), a další.  

Orientační finanční 
alokace 

600 tis. Kč (z toho 0 tis. Kč investičních prostředků a 600 tis. 
neinvestičních prostředků) 

 


