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Podmínky přijetí ke studiu do doktorského studijního programu 
Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie v českém jazyce 

na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VETUNI 
pro akademický rok 2022/2023 

 
Podle § 48 odst. 3 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a na základě čl. 10 Studijního 
a zkušebního řádu doktorských studijních programů Veterinární univerzity Brno, zveřejňuji 
podmínky přijímacího řízení k přijetí ke studiu v doktorském studijním programu (dále DSP) 
Veřejné a soudní veterinářství a toxikologie pro akademický rok 2022/2023. 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je: 

− řádné ukončení studia v magisterském studijním programu; cizinci řádné ukončení studia 
v magisterském studijním programu nebo odpovídajícím vysokoškolském programu na 
zahraniční vysoké škole prokazují dokladem dle § 48 odst. 5 zákona podání přihlášky na 
studijní oddělení fakulty v elektronické formě, doplněné ověřeným dokladem o úspěšném 
ukončení magisterského studijního programu, životopisem s údaji o magisterském 
studijním programu, odborné či vědecké a výzkumné činnosti, seznam publikační 
a přednáškové činnosti a další přílohy charakterizující odbornost uchazeče v termínu 
stanoveném děkanem fakulty, termín pro první kolo je 30. června 2022. Děkan může 
vyhlásit další datum pro podání přihlášek pro studium a termín pro druhé kolo podání 
žádosti je 31. srpna 2022. 

 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI stanovuje podle § 49 odst. 1 zákona 
č. 111/1998 Sb., tyto další podmínky pro přijetí ke studiu DSP: 

− odborné schopnosti a předpoklady pro studium a pro tvůrčí činnost. Tyto schopnosti jsou 
ověřovány přijímací zkouškou, kterou zpravidla představuje ústní pohovor uchazeče před 
přijímací komisí se zaměřením na problematiku studijního programu. Po ukončení 
pohovoru přijímací komise posoudí předložené doklady uchazeče, jeho dosažené výsledky 
v rámci magisterského studijního programu, odborné schopnosti, předpoklady pro studium 
a tvůrčí činnost a na základě hlasování doporučí děkanovi přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke 
studiu. 

 
Přijímací řízení pro všechny uchazeče se koná v českém jazyce. Řádné termíny přijímacích 
zkoušek stanovuji na 15. července 2022 (první kolo) a 9. září 2022 (druhé kolo). Pro 
akademický rok 2022/2023 stanovuji nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku 
studia na 4. 
 
Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů v řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může 
děkan na žádost uchazeče povolit náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat 
společně s doklady o důvodu neúčasti nejpozději do pěti dnů ode dne, kdy se měl uchazeč 
dostavit k přijímací zkoušce. Uchazeč, který se nedostaví k přijímací zkoušce nebo nepředloží 
všechny požadované doklady, nemůže být přijat ke studiu DSP. 
 



 
 

2 

 

VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE 

O přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu rozhodne děkan na základě výsledků přijímacího 
řízení. Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. 
Uchazeč může požádat o přezkoumání rozhodnutí do 30 dnů ode dne jeho doručení. Uchazeč má 
právo nahlédnout na studijním oddělení fakulty do všech svých materiálů, které mají význam pro 
rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu po oznámení rozhodnutí. 
 
 
V Brně dne 26. října 2021 
 
 

doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.  
děkanka FVHE VETUNI 


