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ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
(1) Novela zákona o vysokých školách přinesla povinnost pro vysoké školy vytvořit
komplexní systém zajišťování a vnitřního hodnocení činností na vysoké škole a nastavila
základní principy tohoto systému kvality na vysokých školách.
(2) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v návaznosti na novelu VŠ zákona
vypracovala novelu Statutu VFU Brno, do kterého zapracovala zásadní principy zajišťování a
hodnocení kvality na VFU Brno. Dále k vlastní realizaci systému zajišťování a hodnocení
kvality činností vypracovala Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a
souvisejících činností a dále Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno, stanovující
bližší pravidla zajišťování a hodnocení kvality činností na VFU Brno a indikátory výkonu a
kvality činností univerzity. Ke koordinaci zajišťování a k hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a
souvisejících činností na VFU zřídila Radu pro vnitřní hodnocení. Systém je podpořen dalšími
vnitřními předpisy a vnitřními normami VFU Brno upravujícími zajišťování a vnitřní
hodnocení kvality VFU Brno. Celý systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností je
založen na základním principu návaznosti stanovení pravidel pro zajišťování a hodnocení
kvality činností, realizace vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností v dimenzích těchto
pravidel, monitoringu úrovně kvality činností a realizace nápravných opatření k odstranění
případných nedostatků v zajišťování kvality činností na univerzitě.
(3) Systém zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na VFU
Brno tak zahrnuje zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno.
(4) Zajišťování kvality na VFU Brno představuje stanovení požadavků, souhrn činností
k naplnění požadavků, sledování (monitoring) naplňování požadavků a dosažení výsledného
stavu v plnění stanovených požadavků na vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti na
VFU Brno. Požadavky navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Akademický senát
VFU Brno. Požadavky jsou naplňovány činností VFU Brno. Součástí systému zajišťování kvality
činností na vysoké škole je sledování (monitoring) 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 přiblížení
se výsledného stavu požadovanému stavu.
(5) Vnitřní hodnocení kvality představuje popis výsledného stavu v porovnání s požadavkem,
kde mírou kvality je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stavu požadovanému ve
vzdělávací, tvůrčí a související činnosti. Požadavky pro vnitřní hodnocení na VFU Brno
stanovuje Rada pro vnitřní hodnocení a schvaluje Akademický senát VFU Brno. Požadavky
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vnitřního hodnocení kvality 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 hodnocení plnění požadavků
týkajících se zejména poslání, záměrů a aktuálních cílů VFU Brno, řízení plnění poslání,
záměrů a aktuálních cílů VFU Brno. Dále zahrnuje hodnocení plnění požadavků, které jsou
předpokladem pro kvalitu činností VFU Brno, zejména týkajících se vzdělávací činnosti –
bakalářského a magisterského vzdělávání, vzdělávací činnosti – doktorského vzdělávání,
vzdělávací činnosti – celoživotního vzdělávání, tvůrčí činnosti, mezinárodní otevřenosti,
spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, studentů, pracovníků,
habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, dále prostorového, přístrojového,
materiálního, informačního a administrativního zabezpečení, akademického prostředí,
finančního zabezpečení a případně dalšího zabezpečení. Dále zahrnuje hodnocení plnění
požadavků, které jsou stanoveny pro konečný výsledek činnosti VFU Brno, zejména týkající
se kvality vzdělání, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské
odpovědnosti.
(6) Plnění požadavků je vyhodnocováno a je součástí Zprávy o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VFU Brno hodnotící nastavení pravidel, dosaženou
úroveň kvality činností a výsledky monitoringu úrovně kvality činností. V případě zjištění
nedostatků v rámci vnitřního hodnocení VFU Brno jsou přijímána opatření ke zvýšení míry
naplnění, případně ke splnění požadavků stanovených VFU Brno, tzn. ke zvýšení kvality
systému vzdělávací a tvůrčí a souvisejících činností na VFU Brno.
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ČÁST DRUHÁ
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 137/2016 Sb.
Oddíl první
Článek 2
(1) Novela zákona o vysokých školách přinesla povinnost pro vysoké školy zavést a udržovat
systém zajišťování a vnitřního hodnocení činností na vysoké škole.
(2) Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřní hodnocení
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy svěřila do samosprávné
působnosti vysoké školy.
(3) Změna zákona si vyžádala zapracování systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
do Statutu VFU Brno.
(4) Zákon uložil vysoké škole vypracovat vnitřní předpis Pravidla systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a
s nimi souvisejících činností VFU Brno.
(5) Zajišťování kvality a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností se opírá o standardy kvality, jimiž se rozumí soubor požadavků týkajících se vysoké
školy. VFU Brno vypracovala Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.
(6) Zákon uložil vysoké škole vypracovávat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno, která popisuje dosažené kvalitativní výstupy
VFU Brno v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění případných
zjištěných nedostatků.
(7) V souladu se zákonem pro koordinaci a zajišťování některých činností v rámci zajišťování
a vnitřního hodnocení kvality byla Statutem VFU Brno zřízena Rada pro vnitřní hodnocení.
Článek 3
Radě pro vnitřní hodnocení VFU Brno zákon svěřil následující kompetence:
 schvalovat návrh Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU
Brno předložený předsedou Rady pro vnitřní hodnocení VFU Brno před předložením
návrhu Akademickému senátu VFU Brno,
 řídit průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
veřejné vysoké školy,
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 zpracovávat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VFU Brno a dodatky k této zprávě.
Článek 4
Vědecké radě VFU Brno zákon svěřil následující kompetence:
 projednávat návrh Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
VFU Brno předložený rektorem před předložením návrhu Akademickému senátu VFU
Brno,
 projednávat návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností VFU Brno předložený předsedou Rady pro vnitřní hodnocení před
předložením návrhu Akademickému senátu VFU Brno a návrhy dodatků k této zprávě.
Článek 5
Správní radě VFU Brno zákon svěřil následující kompetence:
 projednávat návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností VFU Brno předloženou rektorem VFU Brno a dodatky k této zprávě.
Článek 6
Akademickému senátu VFU Brno zákon svěřil následující kompetence
 schvalovat návrh Pravidel zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU
Brno předložený rektorem jako vnitřní předpis VFU Brno,
 schvalovat Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností VFU Brno předloženou předsedou Rady pro vnitřní hodnocení a dodatky k této
zprávě.
Článek 6
Principy novely zákona o vysokých školách byly zapracovány do Statutu VFU Brno a do
vnitřního předpisu Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a
souvisejících činností na VFU Brno.
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Oddíl druhý
Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Článek 7
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství stanovilo vymezení jednotlivých
oblastí vzdělávání na vysokých školách.
Článek 8
(1) Oblast vzdělávání Veterinární lékařství, Veterinární hygiena zahrnuje specifikaci
veterinární oblasti vzdělávání z pohledu obsahu (tematických okruhů) vzdělávací oblasti, dále
typických studijních programů zahrnujících Veterinární lékařství, Veterinární hygienu a
ekologii, Ochranu zvířat a welfare, Bezpečnost a kvalitu potravin, Zdravotní nezávadnost
potravin v gastronomii a dále popis rámcového profilu absolventa.
(2) Oblast vzdělávání Farmacie zahrnuje specifikaci farmaceutické oblasti vzdělávání
z pohledu obsahu (tematických okruhů) vzdělávací oblasti, dále typických studijních
programů zahrnujících Farmacii a dále popis rámcového profilu absolventa.
Článek 9
Obsah nařízení vlády v části zaměřené na oblast vzdělávání Veterinární lékařství, Veterinární
hygiena a dále oblast vzdělávání Farmacie byly zapracovány do Statutu VFU Brno a do
vnitřního předpisu Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a
souvisejících činností na VFU Brno a do Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.
Oddíl třetí
Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství
Článek 10
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství stanovilo standardy pro
institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního programu, standardy pro
akreditaci habilitačního řízení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem.
Článek 11
(1) Standardy pro institucionální akreditaci zahrnují požadavky na institucionální prostředí

Palackého tř. 1946/1 ● 612 42 Brno ● +420 541 562 002 ● www.vfu.cz ● e-mail vfu@vfu.cz ● IČ 62157124

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

v širším rozsahu a požadavky na oblast vzdělávání v užším rozsahu.
(2) Standardy pro akreditaci studijního programu zahrnují požadavky na institucionální
prostředí v užším rozsahu a požadavky na oblast vzdělávání v širším rozsahu s další
specifikací požadavků pro jednotlivé typy a formy studijních programů.
(3) Standardy pro akreditaci habilitačního řízení zahrnují požadavky na institucionální
prostředí a požadavky na oblast vzdělávání se specifikací na přípravu a průběh habilitačního
řízení.
(4) Standardy pro akreditaci řízení ke jmenování profesorem zahrnují požadavky na
institucionální prostředí a požadavky na oblast vzdělávání se specifikací na přípravu a průběh
řízení ke jmenování profesorem.
Článek 12
Nařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství blíže specifikovalo
požadavky týkající se vysoké školy jako instituce, jejích studijních programů a habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem v rámci systému zajišťování a hodnocení kvality VFU
Brno.
Článek 13
Požadavky obsažené ve standardech byly zapracovány do Statutu VFU Brno, do vnitřního
předpisu Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností
VFU Brno a do Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.
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ČÁST TŘETÍ
Statut VFU Brno
Článek 14
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v návaznosti na novelu VŠ zákona vypracovala
novelu Statutu VFU Brno.
Článek 15
(1) Statut VFU Brno upravuje v návaznosti na novelu zákona o vysokých školách zásadní
principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VFU.
(2) Principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VFU blíže specifikují
 strategii a řízení kvality na VFU Brno s bližším určením organizační a řídící struktury pro
vydávání řídících pokynů a získávání informací, organizační a řídící struktury pro
stanovení požadavků v oblasti kvality činností a zdroje pro zajišťování a hodnocení
kvality činností,
 zajišťování kvality činností na VFU Brno s bližším určením stanovení pravidel pro
zajišťování kvality jednotlivých činností, uskutečňování jednotlivých činností, monitoring
k zjišťování nedostatků v zajišťování kvality jednotlivých činností a průběžná opatření k
nápravě zjištěných nedostatků,
 vnitřní hodnocení kvality činností na VFU Brno s bližším určením zhodnocení
stanovených pravidel pro zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti, dále
zhodnocení uskutečňování jednotlivých činností, vypracování Zprávy o vnitřním
hodnocení kvality činností a opatření ke zvýšení kvality systému vzdělávací, a tvůrčí a
související činnosti.
Článek 16
Statut VFU Brno ke koordinaci zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností zřizuje na
VFU Brno Radu pro vnitřní hodnocení.
Článek 17
Principy zajišťování a vnitřního hodnocení kvality na VFU upravené ve Statutu VFU Brno byly
blíže rozpracovány do vnitřního předpisu Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VFU Brno.

Palackého tř. 1946/1 ● 612 42 Brno ● +420 541 562 002 ● www.vfu.cz ● e-mail vfu@vfu.cz ● IČ 62157124

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

ČÁST ČTVRTÁ
Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VFU
Brno
Článek 18
VFU Brno k vlastní realizaci systému zajišťování a hodnocení kvality činností vypracovala
vnitřní předpis Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících
činností VFU Brno.
Článek 19
Poslání, záměr a aktuální cíle v oblasti kvality činností
(1) VFU Brno vymezila své poslání v oblasti kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících
činností (dále též kvality činností) ve smyslu podstaty vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností, jejich zaměření a dlouhodobé směřování.
(2) VFU Brno formulovala svůj strategický záměr v oblasti kvality činností jako víceletý záměr
VFU Brno a způsob dosažení těchto záměrů v oblasti kvality činností.
(3) VFU Brno formulovala své aktuální záměry realizace strategického záměru v oblasti
kvality činností jako krátkodobé záměry VFU Brno k realizaci strategického záměru VFU Brno
v oblasti kvality činností.
(4) VFU Brno vymezila soubor požadavků a ukazatelů výkonu pro činnost VFU Brno
odpovídající jejímu poslání a strategii ve smyslu požadavků a ukazatelů výkonu na úrovni
vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VFU Brno.
Článek 20
Řízení v oblasti kvality činností
(1) Organizační a řídící struktura VFU Brno v oblasti kvality činností byla vymezena jako dvě
oddělené organizační a řídící struktury, a to organizační a řídící struktura pro vydávání
řídících pokynů a získávání informací v zajišťování kvality a dále organizační a řídící struktura
pro stanovení požadavků pro vzdělávací, tvůrčí a související činnosti a jejich projednávání a
schvalování.
(2) Organizační a řídící struktura pro vydávání řídících pokynů a získávání informací
zajišťování kvality činností zahrnuje zejména následující orgány a součásti VFU Brno:
a) rektor,
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b) fakulta, případně jiná organizační součást VFU Brno,
c) pracoviště fakulty, případně pracoviště jiné organizační součásti VFU Brno.
(3) Organizační a řídící struktura pro stanovení požadavků, jejich projednávání a schvalování
pro vzdělávací, tvůrčí a související činnosti v oblasti kvality zahrnuje zejména následující
orgány a součásti VFU Brno:
a) Rada pro vnitřní hodnocení kvality VFU Brno,
b) Vědecká rada VFU Brno,
c) Správní rada VFU Brno,
d) Akademický senát VFU Brno.
(4) VFU Brno vyčlenila na fungování systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
personální, materiální a finanční zdroje. Tyto zdroje zahrnují zdroje na vlastní vzdělávací,
tvůrčí a související činnost k naplnění kvality činností VFU Brno a dále zdroje na
administrativně správní zajištění činnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality
na VFU Brno.
Článek 21
Zajišťování kvality činností
(1) Zajišťování kvality činností představuje stanovení a naplňování požadavků pro vzdělávací,
tvůrčí a související činnost. Zahrnuje stanovení pravidel pro zajišťování kvality jednotlivých
činností, dále uskutečňování jednotlivých činností, monitoring k zjišťování nedostatků v
zajišťování kvality jednotlivých činností a průběžná opatření k nápravě zjištěných nedostatků.
(2) Pravidla pro zajišťování kvality jednotlivých činností stanovuje vnitřní předpis Pravidla
zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností a další vnitřní
předpisy a vnitřní normy VFU Brno.
(3) Uskutečňování jednotlivých činností zahrnuje plnění požadavků týkajících se zejména
poslání, záměrů a aktuálních cílů VFU Brno, řízení v oblasti kvality VFU Brno, dále vzdělávací
činnosti, tvůrčí činnosti, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, a
případně další související činnosti na VFU Brno. Uskutečňování jednotlivých činností
naplňujících požadavky k zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VFU Brno
realizují fakulty a v rámci nich jednotlivé organizační složky (ústavy a kliniky a další fakultní
pracoviště) a dále celouniverzitní pracoviště a další součásti VFU Brno.
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(4) Monitoring k zjišťování nedostatků v zajišťování kvality činností představuje získávání
informací v průběhu realizace jednotlivých činností o uskutečňování vzdělávací, tvůrčí a
související činnosti.
(5) Průběžná opatření pro odstraňování nedostatků představují opatření směřující k zvýšení
míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu v naplňování požadavků k
zajišťování kvality činností.
Článek 22
Vnitřní hodnocení kvality činností
(1) Vnitřní hodnocení kvality činností představuje popis výsledného stavu v porovnání se
stanoveným požadavkem. Mírou kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti je stupeň
přiblížení se výsledného stavu ke stavu stanovenému pro vzdělávání, tvůrčí a související
činnost. Zahrnuje zhodnocení stanovených pravidel pro zajišťování kvality činností, dále
zhodnocení uskutečňování jednotlivých činností, vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení
kvality činností a opatření ke zvýšení kvality vzdělávací, a tvůrčí a související činnosti.
(2) Zhodnocení pravidel stanovených pro zajišťování kvality činností zahrnuje posouzení
stanovených pravidel v porovnání s pravidly potřebnými k dosažení stanovených požadavků
kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti.
(3) Zhodnocení uskutečňování vzdělávací, tvůrčí a související činnosti se realizuje
posouzením naplnění stanovených požadavků kvality činností. Požadavky jsou
vyhodnocovány na úrovni hodnocení kvality činností a na úrovni kvality výsledku činnosti.
Požadavky hodnocení kvality činností jsou stanoveny na úrovni slovního případně
numerického vyjádření.
(4) Vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality činností představuje popis výsledného
stavu v plnění stanovených požadavků na základě dosažených výsledků a vyjádření míry
naplnění stanovených požadavků dosaženou úrovní vzdělávací, tvůrčí a související činnosti.
Využívá stanovené požadavky a ukazatele výkonu pro zhodnocení kvality činností obsažené v
Souboru požadavků a ukazatelů výkonu pro VFU Brno.
(5) Opatření ke zvýšení kvality činností jsou přijímána k zvýšení míry shody mezi dosaženým
stavem a stanovenými požadavky pro kvalitu činností.
Článek 23
Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností byly
zapracovány do Souboru požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno na úrovni konkrétní
realizace systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností na VFU Brno.
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ČÁST PÁTÁ
Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno
Článek 24
VFU Brno vypracovala standardy kvality VFU Brno jako soubor požadavků týkajících se
činnosti VFU Brno, a to jako vnitřní normu Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno.
Tento Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno stanovuje podrobná pravidla
zajišťování a hodnocení kvality činností na VFU Brno a dále vymezuje indikátory výkonu a
kvality činností univerzity.
Bližší pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností
Článek 25
Soubor požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno obsahuje bližší pravidla zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a bližší pravidla vnitřního hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.
Článek 26
Pro oblast strategie a řízení kvality činností je stanoveno bližší určení pro
 pravidla pro poslání, strategický záměr, aktuální záměr, požadavky a ukazatele
výkonu vysoké školy,
 poslání, strategický záměr, aktuální záměr, požadavky a ukazatele výkonu vysoké
školy,
 pravidla pro stanovení organizační struktury a řízení v oblasti kvality a pro stanovení
pravomoci a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců a pro stanovení zdrojů
při řízení v oblasti kvality,
 organizační strukturu, řízení, pravomoc a odpovědnost orgánů a vedoucích
zaměstnanců vysoké školy a pro zdroje pro řízení v oblasti kvality.
Článek 27
(1) Pro zajišťování kvality činností je stanoveno bližší určení pro další oblasti činností na VFU
Brno.
(2) Pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro vzdělávání
 pravidla pro bakalářské a magisterské vzdělávání
 pravidla pro doktorské vzdělávání
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 pravidla pro celoživotní vzdělávání
b) uskutečňování vzdělávání
v bakalářském a magisterském studijním programu
 sestavování studijního programu
 standardní dobu studia
 obsah studijního programu
 garanta studijního programu
 předměty studijního programu a garanty předmětů
 přijímání uchazečů
 průběh výuky
 ověřování znalostí, zkušeností a dovedností studentů
 zabezpečení výuky studijními zdroji a oporami
 návaznost na činnosti související se vzděláváním
 zabezpečení výuky akademickými pracovníky
 závěrečné práce (včetně odhalování plagiátorství)
 státní závěrečné zkoušky
 uplatnění absolventů
 distanční a kombinovanou formu studia
 studijní program v cizím jazyce
 studijní program uskutečňovaný mimo sídlo vysoké školy
v doktorském studijním programu
 sestavování studijního programu
 standardní dobu studia
 obsah studijního programu
 garanta studijního programu, oborovou radu studijního programu, školitele
v studijním programu
 předměty studijního programu a garanty předmětů
 přijímání uchazečů
 průběh výuky
 ověřování znalostí, zkušeností a dovedností studentů
 zabezpečení výuky studijními zdroji a oporami
 návaznost na činnosti související se vzděláváním
 zabezpečení výuky akademickými pracovníky
 disertační práce (včetně odhalování plagiátorství)
 státní doktorské zkoušky
 uplatnění absolventů
 distanční a kombinovanou formu studia
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 studijní program v cizím jazyce
 studijní program uskutečňovaný mimo sídlo vysoké školy
v celoživotním vzdělávání
 sestavování programu celoživotního vzdělávání
 standardní dobu vzdělávání
 obsah programu celoživotního vzdělávání
 garanta programu celoživotního vzdělávání
 předměty programu celoživotního vzdělávání a garanti předmětů
 přijímání uchazečů
 průběh výuky
 ověřování znalostí, zkušeností a dovedností účastníků celoživotního vzdělávání
 zabezpečení výuky zdroji a oporami pro vzdělávání
 návaznost na činnosti související se vzděláváním
 zabezpečení výuky výukovými pracovníky
 kvalifikační práce (včetně odhalování plagiátorství)
 závěrečné zkoušky
 uplatnění absolventů
 distanční a kombinovaná forma vzdělávání
 program celoživotního vzdělávání uskutečňovaný mimo sídlo vysoké školy
c) monitoring vzdělávací činnosti
d) přijímání nápravných opatření ve vzdělávání.
(3) Pro zajišťování kvality tvůrčí činnosti je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro tvůrčí činnost
b) uskutečňování tvůrčí činnosti
 mezinárodní projekty
 velké národní projekty
 granty grantových agentur a poskytovatelů
 institucionální výzkum
 specifický vysokoškolský výzkum
 granty smluvní výzkumné činnosti
 další tvůrčí činnost
 zajišťování tvůrčí činnosti
c) monitoring tvůrčí činnosti
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d) přijímání nápravných opatření v tvůrčí činnosti.
(4) Pro zajišťování kvality ve spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti je
stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
b) uskutečňování spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
 spolupráce s praxí
 naplňování společenské odpovědnosti
 zajišťování spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
c) monitoring spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
d) přijímání nápravných opatření ve spolupráci s praxí a naplňování společenské
odpovědnosti.
(5) Pro zajišťování kvality mezinárodní činnosti je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro mezinárodní činnost
b) uskutečňování mezinárodní činnosti
 mezinárodní činnost ve vzdělávání
 mezinárodní činnost v tvůrčí činnosti
 mezinárodní činnost na úrovni spolupráce s mezinárodní praxí a naplňování
společenské odpovědnosti vysoké školy
 mezinárodní činnost v rámci mobilit
 zajišťování mezinárodní činnosti
c) monitoring mezinárodní činnosti
d) přijímání nápravných opatření v mezinárodní činnosti.
(6) Pro zajišťování kvality týkající se studentů a účastníků celoživotního vzdělávání je
stanoveno bližší určení pro
a) pravidla týkající se studentů a účastníků celoživotního vzdělávání
b) uskutečňování činnosti týkající se studentů a účastníků celoživotního vzdělávání
 hodnocení studentů a účastníků celoživotního vzdělávání
 stipendijní programy pro studenty
 ubytování studentů
 stravování studentů
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péči o studenty se specifickými potřebami
péči o nadané studenty
poradenskou péči pro studenty
lékařskou péči pro studenty
bezpečnost a ochranu zdraví pro studenty
pojištění studentů
sportovní aktivity studentů
zájmové aktivity studentů
jiné oblasti podpory studentů

c) monitoring činností týkajících se studentů a účastníků celoživotního vzdělávání
d) přijímání nápravných opatření v činnostech týkajících se studentů a účastníků
celoživotního vzdělávání.
(7) Pro zajišťování kvality týkající se pracovníků je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla týkající se kvality pracovníků
b) zajišťování odpovídající úrovně pracovníků
 hodnocení akademických pracovníků
 přijímání akademických pracovníků
 činnost akademických pracovníků
 motivaci akademických pracovníků
 kvalifikaci a kompetence akademických pracovníků
 hodnocení neakademických pracovníků
 přijímání neakademických pracovníků
 činnost neakademických pracovníků
 motivaci neakademických pracovníků
 kvalifikaci a kompetence neakademických pracovníků
c) monitoring týkající se kvality pracovníků
d) přijímání nápravných opatření týkající se kvality pracovníků.
(8) Pro zajišťování kvality habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem je stanoveno
bližší určení pro
a) pravidla pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
b) uskutečňování habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
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 návaznost habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na vzdělávací a tvůrčí
činnost vysoké školy
 obor habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 požadavky na uchazeče pro habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
 průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
c) monitoring habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
d) přijímání nápravných opatření v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem.
(9) Pro zajišťování kvality na úrovni prostorového, přístrojového, materiálního, informačního
a administrativního zabezpečení je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro prostorové, přístrojové, materiální, informační a administrativní zabezpečení
b) uskutečňování prostorového, přístrojového, materiálního,
administrativního zabezpečení
 prostorové zabezpečení
 provozy, přístrojové vybavení
 materiálové zabezpečení
 informační zabezpečení (IT, knihovna, informační zdroje)
 administrativní zabezpečení
 podpůrné provozy
 jiné zabezpečení
 ostatní zabezpečení

informačního

a

c) monitoring prostorového, přístrojového, materiálního, informačního a administrativního
zabezpečení
d) přijímání nápravných opatření v prostorovém, přístrojovém, materiálním, informačním a
administrativním zabezpečení.
(10) Pro zajišťování kvality akademického prostředí je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro akademické prostředí
b) uskutečňování akademického prostředí
 areál a prostory vysoké školy
 akademický statut studenta a akademického pracovníka
 akademickou otevřenost vysoké školy
 akademické řízení a samosprávu
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 akademické tradice
 akademické působení vysoké školy na společnost
c) monitoring akademického prostředí
d) přijímání nápravných opatření v akademickém prostředí.
(11) Pro zajišťování kvality na úrovni finančního zabezpečení je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro finanční zabezpečení
b) uskutečňování finančního zabezpečení
c) monitoring finančního zabezpečení
d) přijímání nápravných opatření ve finančním zabezpečení.
(12) Pro zajišťování kvality zabezpečení specifického pro oblast vzdělávání Veterinární
lékařství nebo Veterinární hygiena anebo Farmacie je stanoveno bližší určení pro
a) pravidla pro specifické zabezpečení pro oblast vzdělávání Veterinární lékařství nebo
Veterinární hygiena anebo Farmacie
b) uskutečňování specifického zabezpečení pro oblast vzdělávání Veterinární lékařství nebo
Veterinární hygiena anebo Farmacie
 přijímání uchazečů a studijní program ve veterinárním lékařství a veterinární hygieně
 personální zajištění ve veterinárním lékařství a veterinární hygieně
 stavební, provozní, a materiálové zajištění ve veterinárním lékařství a veterinární
hygieně
 přijímání uchazečů a studijní program ve farmacii
 personální zajištění ve farmacii
 stavební, provozní, a materiálové zajištění ve farmacii
c) monitoring specifického zabezpečení pro oblast vzdělávání Veterinární lékařství nebo
Veterinární hygiena anebo Farmacie
d) přijímání nápravných opatření týkajících se specifického zabezpečení pro oblast vzdělávání
Veterinární lékařství nebo Veterinární hygiena anebo Farmacie.
Článek 28
(1) Pro hodnocení kvality činností je na úrovni pravidel a uskutečňování činností stanoveno
bližší určení pro
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 oblast strategie a řízení kvality činností.
(2) Pro hodnocení kvality činností je na úrovni pravidel a uskutečňování činností stanoveno
bližší určení pro
a) hodnocení předpokladů kvality pro
 vzdělávání (bakalářské a magisterské, doktorské, celoživotní),
 tvůrčí činnost
 spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
 mezinárodní činnost
 studenty a účastníky celoživotního vzdělávání
 pracovníky
 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 prostorové, přístrojové, materiální, informační a administrativní zabezpečení
 akademické prostředí
 finanční zabezpečení
 zabezpečení specifické pro oblast vzdělávání Veterinární lékařství nebo Veterinární
hygiena anebo Farmacie
b) hodnocení výsledků činnosti ve
 vzdělávání (bakalářské a magisterské, doktorské, celoživotní)
 tvůrčí činnosti
 spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti.
(3) Pro hodnocení kvality činností je na úrovni monitoringu stanoveno bližší určení pro
vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality.
(4) V rámci hodnocení kvality činností je na úrovni opatření stanoveno bližší určení pro
návrhy a přijímání opatření pro zvyšování kvality.
Požadavky a ukazatele výkonu
Článek 29
1) Soubor požadavků a ukazatelů výkonu pro činnost Veterinární a farmaceutické univerzity
Brno obsahuje stanovené požadavky a ukazatele výkonu pro vzdělávání, tvůrčí činnost a
související činnost vysoké školy.
2) Stanovené požadavky a ukazatele výkonu jsou formulovány jako slovní indikátory anebo
jako numerické indikátory.
3) Slovní indikátory formulují stanovený požadavek s očekávaným vyjádřením jeho
skutečného plnění na úrovni jeho splnění nebo nesplnění.
4) Numerické indikátory formulují stanovený požadavek s očekávaným vyjádřením jeho
skutečného plnění na úrovni zjištěné nebo vypočítané numerické hodnoty. Pro posouzení
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dosažení požadované úrovně jsou pro numerické indikátory stanoveny zpravidla minimální a
maximální hodnota, v jejichž rozmezí se skutečně zjištěná hodnota považuje za požadované
naplnění numerického indikátoru.
5) Indikátory představují soubor požadavků, u nichž vychýlení dosaženého skutečného plnění
z požadované úrovně plnění u jednoho nebo více indikátorů může signalizovat změnu
v požadované kvalitě vzdělávání, tvůrčí činnosti a související činnosti vysoké školy.
6) Indikátory představují ucelený systém, který při hodnocení činnosti vysoké školy má být
posuzován komplexně s dalšími souvislostmi významnými pro vzdělávací, tvůrčí činnost a
související činnost vysoké školy. Mechanické hodnocení každého indikátoru zvlášť nevytváří
odpovídající pohled na kvalitu vysoké školy.
Článek 30
(1) Požadavky a ukazatele kvality ve formě slovních a numerických indikátorů jsou stanoveny
pro
 oblast strategie a řízení kvality činností.
(2) Požadavky a ukazatele kvality ve formě slovních a numerických indikátorů jsou dále
stanoveny pro
a) hodnocení předpokladů kvality pro
 vzdělávání (bakalářské a magisterské, doktorské, celoživotní),
 tvůrčí činnost
 spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
 studenty a účastníky celoživotního vzdělávání
 pracovníky
 habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 prostorové, přístrojové, materiální, informační a administrativní zabezpečení
 akademické prostředí
 finanční zabezpečení
 zabezpečení specifické pro oblast vzdělávání Veterinární lékařství nebo Veterinární
hygiena anebo Farmacie
b) hodnocení výsledků činnosti ve
 vzdělávání (bakalářské a magisterské, doktorské, celoživotní),
 tvůrčí činnosti
 spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti.
(3) Požadavky a ukazatele výkonu VFU Brno ve formě slovních a numerických indikátorů
slouží ve smyslu jejich naplňování k sledování úrovně kvality VFU Brno.
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ČÁST ŠESTÁ
Rada pro vnitřní hodnocení
Článek 31
Ke koordinaci zajišťování a k hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností VFU
zřídila Radu pro vnitřní hodnocení (dále jen Rada).
Článek 32
1) Rada schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností vysoké školy.
2) Rada působí v zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké
školy, zejména
a) navrhuje pravidla pro zajišťování kvality jednotlivých činností na vysoké škole,
b) navrhuje požadavky týkající se zajišťování kvality činností vysoké školy, zejména
 navrhuje poslání vysoké školy v oblasti kvality činností,
 navrhuje strategický záměr vysoké školy v oblasti kvality činností,
 navrhuje aktuální záměr vysoké školy v oblasti kvality činností,
 navrhuje organizační strukturu a systém řízení vysoké školy v oblasti kvality činností,
 navrhuje systém působnosti, pravomocí a odpovědnosti orgánů a vedoucích
zaměstnanců vysoké školy v oblasti kvality činností,
 navrhuje další požadavky v rámci zajišťování kvality činností na vysoké škole,
c) vyhodnocuje výsledky průběžných monitorovacích procesů zpětné vazby k zjišťování
nedostatků v zajišťování kvality činností vysoké školy,
d) hodnotí případná opatření k nápravě přijímaných organizační a řídící strukturou vysoké
školy na základě zjištění z průběžných monitorovacích procesů zpětné vazby k zjišťování
nedostatků v zajišťování kvality činností vysoké školy.
3) V rámci zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy
Rada
 schvaluje studijní programy a studijní plány bakalářského a magisterského studijního
programu,
 schvaluje studijní programy a studijní plány doktorského studijního programu,
 schvaluje studijní programy celoživotního vzdělávání,
 určuje bližší podmínky zajištění studijních programů,
 vyjadřuje se k zaměření tvůrčí činnosti vysoké školy,
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 vyjadřuje se k zaměření spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
vysoké školy,
 vyjadřuje se k zaměření v mezinárodní činnosti vysoké školy,
 může se vyjadřovat k dalším činnostem vysoké školy.
4) Rada řídí vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké
školy, zejména
a) navrhuje soubor požadavků a ukazatelů výkonu činnosti vysoké školy,
b) hodnotí naplňování požadavků a ukazatelů výkonu činnosti vysoké školy,
c) hodnotí výsledky dosažené v plnění požadavků a ukazatelů výkonu vysoké školy,
d) hodnotí případná opatření rektora ke zvýšení míry shody mezi dosaženým stavem a
stanovenými požadavky ke zvýšení kvality činností na vysoké škole, přijatá na základě
vnitřního hodnocení kvality činností na vysoké škole.
5) Rada vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností veřejné vysoké školy.
6) Rada zpracovává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností veřejné vysoké školy a dodatky k této zprávě.
(7) Rada se řídí vnitřním předpisem Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení.
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ČÁST SEDMÁ
Vnitřní předpisy a normy VFU Brno podporující systém zajišťování a vnitřního hodnocení
kvality VFU Brno
Článek 33
(1) Systém zajišťování a vnitřního hodnocení kvality VFU Brno se opírá o další předpisy a
vnitřní normy VFU Brno,
 v zaměření na strategii a řízení kvality činností VFU Brno se jedná o
 vnitřní normu Schvalování strategického záměru VFU Brno,
 vnitřní normu Organizační a řídící struktura pro zajišťování a vnitřní hodnocení
kvality VFU Brno,
 v zaměření na vzdělávací činnost se jedná o
 vnitřní normu Hodnocení studijních programů, jejich sestavování, požadavky
na ně a jejich kontrola,
 vnitřní předpis Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských
studijních programech VFU Brno,
 vnitřní předpis Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech
VFU Brno,
 vnitřní předpis Řád celoživotního vzdělávání VFU Brno,
 vnitřní normu Vnitřní vzdělávací agentura VFU Brno (IVA),
 vnitřní předpis Stipendijní řád VFU Brno,
 vnitřní normu Hodnocení výuky studenty,
 vnitřní normu Hodnocení studijních programů absolventy,
 v zaměření na tvůrčí činnost se jedná o
 vnitřní normu Hodnocení tvůrčí činnosti,
 vnitřní normu Vnitřní grantová agentura VFU Brno (IGA),
 v zaměření na spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti se jedná o
 vnitřní normu Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společenské
odpovědnosti,
 v zaměření na mezinárodní činnost se jedná o
 vnitřní normu Vnitřní mobilitní agentura VFU Brno (IMA),
 v zaměření na studenty se jedná o
 vnitřní normu Hodnocení studentů,
 vnitřní předpis Disciplinární řád pro studenty fakult VFU Brno
 v zaměření na pracovníky se jedná o
 vnitřní normu Hodnocení akademických a neakademických pracovníků,
 vnitřní normu Etický kodex,
 vnitřní předpis Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků a dalších zaměstnanců VFU Brno,
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 vnitřní předpis Vnitřní mzdový předpis,
 vnitřní normu Požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem,
 vnitřní předpis Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VFU
Brno,
 v zaměření na financování univerzity
 vnitřní normu Pravidla sestavování rozpočtu VFU Brno.
Článek 34
(1) Vnitřní norma Schvalování strategického záměru VFU Brno nastavuje požadavky na
postup při schvalování Strategického záměru VFU Brno a každoročního Plánu realizace
Strategického záměru na VFU Brno.
(2) Vnitřní norma Organizační a řídící struktura pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality
VFU Brno nastavuje organizační a řídící strukturu vysoké školy v oblasti kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a systém působnosti, pravomocí a odpovědnosti
orgánů a vedoucích zaměstnanců vysoké školy v oblasti kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti
a souvisejících činností.
Článek 35
(1) Vnitřní norma Hodnocení studijních programů, jejich sestavování, požadavky na ně a
jejich kontrola nastavuje požadavky na sestavování studijních programů, požadavky na
studijní programy a požadavky na kontrolu studijních programů a na hodnocení studijních
programů na VFU Brno.
(2) Vnitřní předpis Studijní a zkušební řád v bakalářských a magisterských studijních
programech VFU Brno nastavuje podmínky studia v bakalářských a magisterských studijních
programech VFU Brno.
(3) Vnitřní předpis Studijní a zkušební řád v doktorských studijních programech VFU Brno
nastavuje podmínky studia v doktorských studijních programech VFU Brno.
(4) Vnitřní předpis Řád celoživotního vzdělávání VFU Brno nastavuje podmínky studia
v celoživotním vzdělávání VFU Brno.
(5) Vnitřní norma Vnitřní vzdělávací agentura (IVA) upravuje podmínky vyhlašování, výběru,
přidělování, kontroly řešení a obhajoby vnitřních projektů VFU Brno zaměřených na rozvoj a
zvyšování kvality výuky z cíleně určených prostředků VFU Brno, a to s preferencí zapojování
studentů do těchto vzdělávacích projektů na VFU Brno a se související podporou
talentovaných studentů.
(6) Vnitřní předpis Stipendijní řád VFU Brno nastavuje podmínky přiznávání a vyplácení
stipendií na VFU Brno.
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(7) Vnitřní norma Hodnocení výuky studenty nastavuje způsob hodnocení výuky studenty na
Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a stanoví podmínky pro jeho realizaci.
(8) Vnitřní norma Hodnocení studijních programů absolventy nastavuje způsob hodnocení
studijních programů absolventy na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a stanoví
podmínky pro jeho realizaci.
Článek 36
(1) Vnitřní norma Hodnocení tvůrčí činnosti nastavuje způsob hodnocení tvůrčí činnosti
(vědecké, výzkumné, vývojové a inovační činnosti) na Veterinární a farmaceutické univerzitě
Brno a stanoví podmínky pro jeho realizaci.
(2) Vnitřní norma Vnitřní grantová agentura (IGA) upravuje podmínky vyhlašování, výběru,
přidělování, kontroly řešení a obhajoby vnitřních výzkumných projektů VFU Brno z cíleně
určených prostředků VFU Brno, a to s preferencí zapojování studentů do výzkumných
projektů na VFU Brno a se související podporou talentovaných studentů.
Článek 37
Vnitřní norma Hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
nastavuje způsob hodnocení spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti na
Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno a stanoví podmínky pro jeho realizaci.
Článek 38
Vnitřní norma Vnitřní mobilitní agentura (IMA) upravuje podmínky vyhlašování, výběru,
přidělování, kontroly řešení a obhajoby vnitřních projektů VFU Brno zaměřených na mobility
studentů a akademických pracovníků z cíleně určených prostředků VFU Brno, a to
s preferencí zapojování studentů do těchto mobilitních projektů na VFU Brno a se související
podporou talentovaných studentů.
Článek 39
(1) Vnitřní norma Hodnocení studentů nastavuje způsob hodnocení studentů na Veterinární
a farmaceutické univerzitě Brno a stanoví podmínky pro jeho realizaci.
(12) Vnitřní norma Disciplinární řád pro studenty fakult VFU Brno upravuje problematiku
disciplinárních porušení studenty a jejich řešení na VFU Brno.
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Článek 40
(1) Vnitřní norma Hodnocení akademických a neakademických pracovníků nastavuje
hodnocení akademických a neakademických pracovníků na Veterinární a farmaceutické
univerzitě Brno a stanoví podmínky pro jeho realizaci.
(2) Vnitřní předpis Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a
dalších zaměstnanců VFU Brno upravuje obsazování míst akademických i neakademických
pracovníků na VFU Brno.
(3) Vnitřní norma Etický kodex upravuje problematiku etických porušení akademickými
pracovníky a studenty a jejich řešení na VFU Brno.
(4) Vnitřní předpis Vnitřní mzdový předpis upravuje odměňování akademických i
neakademických pracovníků VFU Brno.
(5) Vnitřní norma Požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem určuje požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.
(6) Vnitřní předpis Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VFU Brno
upravuje podmínky a postup habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VFU
Brno.
Článek 41
Vnitřní norma Pravidla sestavování rozpočtu VFU Brno upravuje požadavky na sestavování
rozpočtu VFU Brno, na rozpočet VFU Brno a jeho projednávání na VFU Brno.
ČÁST OSMÁ
Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU
Brno
Článek 42
(1) Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VFU Brno
představuje zhodnocení plnění požadavků na kvalitu činností VFU Brno (dále jen Zpráva), a
to na úrovni nastavení pravidel, dosažené úrovně kvality činností a výsledků monitoringu
úrovně kvality činností.
(2) Zpráva popisuje dosažené kvalitativní výstupy vysoké školy v oblasti vzdělávací a tvůrčí
činnosti a souvisejících činností. Obsahuje zpravidla části zaměřené na:
a) hodnocení předpokladů kvality pro
Palackého tř. 1946/1 ● 612 42 Brno ● +420 541 562 002 ● www.vfu.cz ● e-mail vfu@vfu.cz ● IČ 62157124

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO













vzdělávání (bakalářské a magisterské, doktorské, celoživotní),
tvůrčí činnost
spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti
mezinárodní činnost
studenty a účastníky celoživotního vzdělávání
pracovníky
habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
prostorové, přístrojové, materiální, informační a administrativní zabezpečení
akademické prostředí
finanční zabezpečení
zabezpečení specifické pro oblast vzdělávání Veterinární lékařství nebo Veterinární
hygiena anebo Farmacie
b) hodnocení výsledků činnosti ve
 vzdělávání (bakalářské a magisterské, doktorské, celoživotní),
 tvůrčí činnosti
 spolupráci s praxí a naplňování společenské odpovědnosti.
(3) Součástí Zprávy je celkové zhodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související činnosti VFU
Brno.
(4) V případě zjištění nedostatků Zpráva obsahuje opatření ke zvýšení míry naplnění nebo
případně ke splnění požadavků stanovených VFU Brno, tzn. ke zvýšení kvality vzdělávací a
tvůrčí a souvisejících činností na VFU Brno.
(5) Zpráva se vypracovává zpravidla 1x za čtyři roky, přičemž každoročně se vypracovává
Dodatek ke Zprávě popisující změny v dosažené kvalitě a v řídících opatřeních.

Palackého tř. 1946/1 ● 612 42 Brno ● +420 541 562 002 ● www.vfu.cz ● e-mail vfu@vfu.cz ● IČ 62157124

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

ČÁST DEVÁTÁ
Přínos systému zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností
na VFU Brno
Článek 43
Systém zajišťování a vnitřního hodnocení vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností na
VFU Brno je komplexním systémem, který v sobě zahrnuje jednotlivé dílčí systémy kvality,
které propojuje v provázaný systém kvality rozšířený o množství dalších oblastí, které ve
svém souhrnu vytváří systém uskutečňující hlavní záměr univerzity, a to realizaci
autonomního systému kvality dávajícího garanci zajišťování kvality činností na VFU Brno na
požadované úrovni a dále vnitřního hodnocení kvality činnosti na VFU Brno dávající záruku
zachycení případných výkyvů v kvalitě činností univerzity a realizace nápravných opatření
k odstranění nedostatků tak, aby celková úroveň kvality činností na VFU Brno byla udržována
na požadované úrovni a dále rozvíjena.
ČÁST DESÁTÁ
Závěrečná ustanovení
Článek 44
Tato příručka nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.
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