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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE  

Podmínky přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního 
programu Veterinární ochrana veřejného zdraví v českém jazyce 

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

 
V souladu s ustanovením § 49 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 6 Studijního 
a zkušebního řádu v bakalářských a magisterských studijních programech Veterinární univerzity Brno 
zveřejňuji podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Veterinární 
ochrana veřejného zdraví Fakulty veterinární hygieny a ekologie pro akademický rok 2022/2023. 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je: 

 řádné ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu zahrnujícím odpovídající rozsah 
vzdělání v bezpečnosti a kvalitě potravin, hygieně a technologii potravin, související legislativě a 
laboratorní analýze potravin, které uchazeč doloží originálem a kopií vysokoškolského diplomu a 
dodatku k diplomu do 2. 9. 2022.  

 podání správně vyplněné přihlášky v elektronické formě (k dispozici na webových stránkách 
VETUNI) v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 2. 9. 2022.  

 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI stanovuje podle § 49 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů, tyto další podmínky pro přijetí ke studiu: 

 prospěch z vysokoškolského studia ve studijním programu zahrnujícím odpovídající rozsah vzdělání 
v oblasti bezpečnosti a kvality potravin, hygieny a technologie potravin, související legislativy a 
laboratorní analýzy potravin, který je hodnocen pomocí bodů podle průměrů studijních výsledků 
za 1., 2. a 3. ročník studia (mimo státní závěrečnou zkoušku). Uchazeč doloží výpis studijního 
prospěchu (grafický list) na studijní oddělení FVHE VETUNI nejpozději do 2. 9. 2022. Maximální 
celkový počet získaných bodů za prospěch z vysokoškolského studia je 30 (Příloha 1).  

 při celkovém posouzení uchazeče k přijetí mohou být zohledněny i doložené mimořádné aktivity 
nad rámec vysokoškolského studia (konference, soutěže, vědecké a odborné publikace atd.), 
týkající se problematiky vybraného studijního programu. Za tuto aktivitu lze získat na základě 
posouzení děkankou od 0 do 20 bodů podle významnosti (Příloha 2). Akceptovány budou pouze 
podklady předané na studijní oddělení FVHE nejpozději do 2. 9. 2022. 

 podmínkou pro přijetí je uhrazení poplatku 300,- Kč za přijímací řízení, splatného ke dni podání 
přihlášky. Nedoložení podkladů k přijímacímu řízení není důvodem k vrácení poplatku. 

 
 
Nejvyšší možný počet bodů je 50 (max. 30 bodů za studijní prospěch a max. 20 bodů za aktivity nad 
rámec vysokoškolského studia). 
 
Pro akademický rok 2022/2023 se stanovuje nejvyšší možný počet studentů přijatých do prvního roku 
studia na 24.  
 
Splnění podmínek pro přijetí uchazeče ke studiu bude ověřeno 7. 9. 2022. Pro přijetí ke studiu je 
rozhodující pořadí, na kterém se uchazeč umístí po stanovení celkového počtu bodů, a stanovený limit 
počtu přijímaných studentů. 
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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
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Rozhodnutí bude vydáno písemně do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu. Proti 
rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Uchazeč má právo 
nahlížet do spisu na studijním oddělení fakulty po oznámení rozhodnutí. 
 
 
 
V Brně dne 17. května 2022 

 
      doc. MVDr. Šárka Bursová, Ph.D. 

děkanka FVHE VETUNI 

 
 
 
Příloha 1: Bodové hodnocení prospěchu z vysokoškolského studia 
Příloha 2: Ohodnocení mimořádných aktivit uchazečů o studium 
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VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
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Příloha 1 
 
 

Bodové hodnocení prospěchu z vysokoškolského studia 
 

Průměrný prospěch (1. – 3. ročník vysokoškolského studia) počet bodů 

1,00  1,25 10 

1,26  1,50 8 

1,51  1,75 6 

1,76  2,00 4 

2,01  2,50 2 

2,51 a více 0 
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Příloha 2 
 

Ohodnocení mimořádných aktivit uchazečů o studium 
 

1. Vysokoškolská studentská odborná konference 
 

Úroveň a umístění počet bodů 

1. místo  20 

2. místo  18 

3. místo  16 

účast na konferenci 14 
 

 
2. Vědecká nebo odborná publikace 
 

Úroveň a umístění počet bodů 

 první nebo korespondenční autor vědecké publikace 20 

 spoluautor vědecké publikace 16 

 první nebo korespondenční autor odborné publikace 14 

 spoluautor odborné publikace 10 
 

 
3. Odborná praxe nad rámec povinné praxe dle studijního plánu 

 

Délka odborné praxe počet bodů 

min. 40 hodin/1 týden 10 

min. 80 hodin/2 týdny 20 

 
 

4.   Jiné aktivity 

Uchazeči mohou být přiděleny body za další aktivity ve vztahu ke studijnímu programu na 
základě doporučení pedagogické komise a rozhodnutí děkanky. 
 

 


