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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. ledna 2018 pod  

čj. MSMT-938/2018 Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

 

 

.......................................... 
                                                                        Mgr. Karolína Gondková          

         ředitelka odboru vysokých škol 

 

  

 

PRAVIDLA ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, 

TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A 

VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, 

TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 

ze dne 10. ledna 2018 

 

ČÁST PRVNÍ 

Základní ustanovení  

 

Článek 1 

 

(1) Pravidla zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Pravidla zajišťování a hodnocení kvality“) 

se vydávají na základě ustanovení § 17 odst. 1 písm. j) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a v souladu se Statutem Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Statut VFU Brno“). 

(2) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen "VFU Brno") uskutečňuje 

zajišťování a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. 

(3) Ke koordinaci zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností je na VFU Brno zřízena 

Rada pro vnitřní hodnocení VFU Brno (dále jen "Rada pro vnitřní hodnocení").   
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ČÁST DRUHÁ 

Strategie a řízení kvality činností 

 

Článek 2 

Poslání, záměr a aktuální cíle v oblasti kvality činností 

 

(1) VFU Brno vymezuje své poslání v oblasti kvality činností. Poslání VFU Brno obsahuje 

podstatu vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, jejich zaměření a dlouhodobé 

směřování.  Poslání VFU Brno navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení.  

(2) VFU Brno formuluje svůj strategický záměr v oblasti kvality činností. Strategický záměr 

vymezuje víceletý záměr VFU Brno v souladu s posláním VFU Brno a způsob dosažení 

těchto záměrů v oblasti kvality činností. Strategický záměr VFU Brno v oblasti kvality 

činností navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení.  

(3) VFU Brno formuluje své aktuální záměry realizace strategického záměru v oblasti kvality 

činností. Aktuální záměry realizace strategického záměru  VFU Brno obsahují 

krátkodobé záměry VFU Brno k realizaci strategického záměru VFU Brno v oblasti 

kvality činností. Aktuální záměry realizace strategického záměru VFU Brno v oblasti 

kvality činností navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení.  

(4) VFU Brno vymezuje Soubor požadavků a ukazatelů výkonu pro činnost VFU Brno 

odpovídající jejímu poslání a strategii (dále jen "Soubor požadavků a ukazatelů výkonu"). 

Soubor požadavků a ukazatelů výkonu obsahuje ukazatele odpovídající požadavkům 

a ukazatelům výkonu na úroveň vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Soubor 

požadavků a ukazatelů výkonu navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení.  

 

Článek 3 

Organizační a řídící struktura v oblasti kvality činností 

 

(1) VFU Brno má organizační a řídící strukturu v oblasti kvality činností.  

(2) Organizační a řídící struktura VFU Brno v oblasti kvality činností zahrnuje dvě oddělené 

organizační a řídící struktury, a to organizační a řídící strukturu pro vydávání řídících 

pokynů a získávání informací kvality, a dále organizační a řídící strukturu pro stanovení 

požadavků pro vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a jejich projednávání 

a schvalování.  

(3) Organizační a řídící struktura pro vydávání řídících pokynů a získávání informací kvality 

činností zahrnuje zejména následující orgány a součásti VFU Brno:  

a) rektor,  

b) fakulta, případně jiná součást VFU Brno, 

c) pracoviště fakulty, případně pracoviště další součásti VFU Brno. 

(4) Organizační a řídící struktura pro stanovení požadavků, jejich projednávání a schvalování 

pro vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností v oblasti kvality činností zahrnuje 

zejména následující orgány VFU Brno: 

a) Rada pro vnitřní hodnocení, 

b) Vědecká rada VFU Brno, 

c) Správní rada VFU Brno, 

d) Akademický senát VFU Brno. 

(5) Organizační a řídící strukturu VFU Brno v oblasti kvality činností navrhuje Rada 

pro vnitřní hodnocení. 
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Článek 4 

Zdroje pro zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činností 

 

(1) VFU Brno má vyčleněny na fungování systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality 

činností personální, materiální a finanční zdroje. Tyto zdroje zahrnují zdroje na vlastní 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností k naplnění zajišťování a vnitřního 

hodnocení kvality činností a dále zdroje k naplnění administrativně správního zajištění 

činnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností. 

(2) Personální, materiální a finanční zdroje na vlastní vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností k naplnění kvality činností VFU Brno jsou součástí zdrojů 

zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností. 

(3) Personální, materiální a finanční zdroje k naplnění administrativně správního zajištění 

činnosti systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností jsou vyčleněny zvlášť 

a jsou určeny počtem a pracovním zařazením zaměstnanců určených pro administrativně 

správní zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činností, materiální zdroje představují 

stavebně prostorové vymezení pracoviště a jeho technické vybavení pro administrativně 

správní zajišťování a vnitřní hodnocení kvality činností, finanční zdroje představují výši 

prostředků a případně specifikací jejich použití na administrativně správní zajišťování 

a vnitřní hodnocení kvality činností.  

(4) Personální a materiální zdroje k naplnění administrativně správního zajištění činnosti 

systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality činností určuje rektor.  Finanční zdroje 

k naplnění administrativně správního zajištění činnosti systému zajišťování a vnitřního 

hodnocení kvality činností určuje rozpočet VFU Brno.  

 

ČÁST TŘETÍ 

Zajišťování kvality činností 

 

Článek 5 

Obecná ustanovení pro zajišťování kvality činností  

 

(1) Zajišťování kvality činností představuje stanovení a naplňování požadavků 

pro vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Požadavky pro vzdělávací, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností navrhuje Rada pro vnitřní hodnocení a jsou součástí vnitřní 

normy Soubor požadavků a ukazatelů výkonu. 

(2) Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností zahrnuje stanovení 

pravidel pro zajišťování kvality jednotlivých činností, dále uskutečňování jednotlivých 

činností, monitoringu ke zjišťování nedostatků v zajišťování kvality jednotlivých činností 

a průběžná opatření k nápravě zjištěných nedostatků. 

 

Článek 6 

Pravidla pro zajišťování kvality  

 

Pravidla pro zajišťování kvality jednotlivých činností stanovuje tento vnitřní předpis a další 

vnitřní předpisy a vnitřní normy VFU Brno. 
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Článek 7 

Uskutečňování činností naplňujících požadavky k zajišťování kvality 

 

(1) Uskutečňování jednotlivých činností VFU Brno 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. 

(2) Uskutečňování jednotlivých činností naplňujících požadavky k zajišťování kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností realizují fakulty a v rámci nich 

jednotlivé ústavy, kliniky a další fakultní pracoviště a další pracoviště VFU Brno. 

 

Článek 8 

Monitoring k zjišťování nedostatků v zajišťování kvality činností 

 

(1) Monitoring k zjišťování nedostatků v zajišťování kvality činností představuje získávání 

informací v průběhu realizace jednotlivých činností o uskutečňování vzdělávací, tvůrčí 

a nimi souvisejících činností. 

(2) Monitoring uskutečňuje organizační a řídící struktura VFU Brno pro vydávání řídících 

pokynů a získávání informací v zajišťování kvality. 

 

 

Článek 9 

Průběžná opatření pro odstraňování nedostatků v zajišťování kvality činností 

 

(1) Průběžná opatření pro odstraňování nedostatků představují opatření směřující k zvýšení 

míry přiblížení se výsledného stavu požadovanému stavu v naplňování požadavků 

k zajišťování kvality činností. 

(2) Průběžná opatření pro odstraňování nedostatků přijímá organizační a řídící struktura 

VFU Brno pro vydávání řídících pokynů a získávání informací v zajišťování kvality. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

Vnitřní hodnocení kvality činností 

 

Článek 10 

Obecná ustanovení pro vnitřní hodnocení kvality činností  

 

(1) Vnitřní hodnocení kvality činností představuje popis výsledného stavu v porovnání 

se stanoveným požadavkem. Mírou kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností je stupeň přiblížení se výsledného stavu ke stanovenému pro vzdělávání, tvůrčí 

a s nimi souvisejících činností.  

(2) Vnitřní hodnocení kvality činností zahrnuje zhodnocení stanovených pravidel 

pro zajišťování kvality činností, dále zhodnocení uskutečňování jednotlivých činností, 

vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a opatření ke zvýšení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností.   
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Článek 11 

Zhodnocení pravidel stanovených pro zajišťování kvality činností 

 

(1) Zhodnocení pravidel stanovených pro zajišťování kvality činností zahrnuje posouzení 

stanovených pravidel v porovnání s pravidly potřebnými k dosažení stanovených 

požadavků kvality činností.  

(2) Zhodnocení stanovených pravidel pro zajišťování kvality činností provádí Rada 

pro vnitřní hodnocení. 

 

Článek 12 

Zhodnocení uskutečňování činností 

 

(1) Zhodnocení uskutečňování činností 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.  

(2) Zhodnocení uskutečňování činností realizuje Rada pro vnitřní hodnocení. 

 

Článek 13 

Vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností 

 

(1) Vypracování Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností představuje popis výsledného v plnění stanovených požadavků 

na základě dosažených výsledků a vyjádření míry naplnění stanovených požadavků 

dosaženou úrovní vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností. Využívá stanovené 

požadavky a ukazatele výkonu pro zhodnocení kvality činností obsažené v Souboru 

požadavků a ukazatelů výkonu.  

(2) Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

vypracovává Rada pro vnitřní hodnocení. 

 

Článek 14 

Opatření ke zvýšení kvality činností 

 

(1) Opatření ke zvýšení kvality činností jsou přijímána ke zvýšení míry shody 

mezi dosaženým stavem a stanovenými požadavky pro kvalitu činností.  

(2) Opatření ke zvýšení kvality činností vyplývající ze Zprávy o vnitřním hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností přijímá rektor. 
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ČÁST PÁTÁ 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

Článek 15 

Projednávání a schvalování Pravidel zajišťování a hodnocení kvality 

 

(1) Pravidla zajišťování a hodnocení kvality na návrh předsedy Rady pro vnitřní hodnocení 

schvaluje Rada pro vnitřní hodnocení před jejich předložením Akademickému senátu 

VFU Brno.  

(2) Pravidla zajišťování a hodnocení kvality projednává Vědecká rada VFU Brno před jejich 

předložením Akademickému senátu VFU Brno.  

(3) Pravidla zajišťování a hodnocení kvality schvaluje na návrh rektora Akademický senát 

VFU Brno jako vnitřní předpis VFU Brno.  

 

Článek 16 

Závěrečná ustanovení  

 

(1) Tato Pravidla zajišťování a hodnocení kvality byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) 

zákona Akademickým senátem VFU Brno dne 14. prosince 2017. 

(2) Tato Pravidla zajišťování a hodnocení kvality nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 

zákona dnem jejich registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

(3) Tato Pravidla zajišťování a hodnocení kvality nabývají účinnosti dnem platnosti. 

 

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r. 

rektor  


