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         V Brně 1. 2. 2022 
           č. j. VFU/2022/802 

 
 

Směrnice rektora č. ZS 2/2022 
Hodnocení akademických a neakademických pracovníků 

na VETUNI Brno 
 
Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Směrnice nastavuje hodnocení akademických a neakademických pracovníků na Veterinární 
univerzitě Brno (dále jen VETUNI Brno) a stanoví podmínky pro jeho realizaci. 

 

Článek 2 

Poslání hodnocení akademických a neakademických pracovníků 

(1) Hodnocení akademických a neakademických pracovníků představuje souhrn informací 
o rozsahu, rozložení a kvalitě činnosti akademických a o úrovni činnosti neakademických 
pracovníků na VETUNI Brno. 

(2) Hodnocení akademických a neakademických pracovníků je zpětnou vazbou poskytující 
informace o činnosti akademických a neakademických pracovníků. 

 

Článek 3  

Hodnocení akademických pracovníků 

V hodnocení akademických pracovníků jsou vyhodnocovány zvláště činnost vzdělávací, 
tvůrčí, spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti, mobility, rozvojové 
aktivity, činnosti v oblasti řídící, samosprávné, kvalifikační a zvyšování kompetence 
pracovníka, a dále vědecké, odborné a společenské uznání pracovníka. 

 

Článek 4 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti vzdělávací 

(1) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti vzdělávací zahrnuje hodnocení 
pregraduální výuky, hodnocení doktorského vzdělávání, hodnocení celoživotního vzdělávání. 

(2) Hodnocení pregraduální výuky akademického pracovníka obsahuje parametry: 
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− odučené hodiny přednášek, 
− odučené hodiny praktické výuky, 
− odučené hodiny stáží a praxe na vysoké škole, 
− odučené hodiny stáží a praxe mimo vysokou školu, 
− zkoušení, 
− zkoušení státních zkoušek a obhajob prací, 
− vedení odborných prací (bakalářských, diplomových, odborných, rigorózních), 
− příprava na výuku, 
− konzultace se studenty mimo přímou výuku, 
− posudky odborných prací (bakalářských, diplomových, odborných, rigorózních), 
− garantování pregraduálního studijního programu, 
− garantování povinného předmětu, 
− garantování povinně volitelného předmětu, 
− garantování volitelného předmětu, 
− vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), 
− jiné pregraduální vzdělávací aktivity, 

a to zvlášť pro výuku v českém jazyce a zvlášť pro výuku v anglickém jazyce (mezinárodní 
činnost akademického pracovníka). 

(3) Hodnocení postgraduální výuky (DSP) akademického pracovníka obsahuje parametry: 
− odučené hodiny přednášek, 
− odučené hodiny praktické výuky, 
− odučené hodiny stáží a praxe na vysoké škole, 
− odučené hodiny stáží a praxe mimo vysokou školu, 
− zkoušení, 
− zkoušení státních zkoušek a obhajob prací (disertačních), 
− vedení disertačních prací (školitel), 
− vedení disertačních prací (školitel specialista), 
− příprava na výuku, 
− konzultace se studenty mimo přímou výuku, 
− posudky disertačních prací (oponent, školitel), 
− garantování postgraduálního studijního programu, 
− garantování povinného předmětu, 
− garantování povinně volitelného předmětu, 
− garantování volitelného předmětu, 
− vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), 
− členství v oborové radě, 
− jiné postgraduální vzdělávací aktivity, 

a to zvlášť pro výuku v českém jazyce a zvlášť pro výuku v anglickém jazyce (mezinárodní 
činnost akademického pracovníka). 

(4) Hodnocení celoživotního vzdělávání u akademického pracovníka obsahuje parametry: 
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− odučené hodiny přednášek, 
− odučené hodiny praktické výuky, 
− odučené hodiny stáží a praxe na vysoké škole, 
− odučené hodiny stáží a praxe mimo vysokou školu, 
− zkoušení, 
− zkoušení závěrečných zkoušek a obhajob prací (atestační aj.), 
− vedení závěrečných prací (školitel), 
− příprava na výuku, 
− konzultace, 
− posudky závěrečných prací (oponent, školitel), 
− garantování programu vzdělávání (oboru), 
− vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), 
− jiné celoživotní vzdělávací aktivity, 

a to zvlášť pro výuku v českém jazyce a zvlášť pro výuku v anglickém jazyce (mezinárodní 
činnost akademického pracovníka). 

(5) Hodnocení dalších vzdělávacích aktivit u akademického pracovníka obsahuje parametry:  
pro další vzdělávací aktivity v českém jazyce 

− řešitel nebo spoluřešitel projektu IVA (Interní vzdělávací agentura VETUNI Brno) nebo 
obdobného projektu v českém jazyce, 

− garant nebo spolugarant konference určené pro studenty nebo celoživotní vzdělávání 
(s převahou studentských prací), 

− moderování konference určené pro studenty nebo účastníky celoživotního vzdělávání 
(s převahou studentských prací), 

− členství ve vzdělávacích národních společenstvích (převaha činnost společnosti do 
oblasti vzdělávání), 

− garantování smlouvy s jinou národní institucí v oblasti vzdělávání, 
− jiné významné vzdělávací aktivity v českém jazyce, 

pro další vzdělávací aktivity v anglickém jazyce (mezinárodní činnost akademického 
pracovníka). 

− řešitel nebo spoluřešitel projektu v cizím jazyce nebo obdobné aktivity v cizím jazyce, 
− garant nebo spolugarant konference určené pro studenty nebo celoživotní vzdělávání 

(s převahou studentských prací) v cizím jazyce, 
− moderování konference určené pro studenty nebo účastníky celoživotního vzdělávání 

(s převahou studentských prací) v cizím jazyce, 
− členství ve vzdělávacích mezinárodních společenstvích (převaha činnost společnosti 

do oblasti vzdělávání), 
− garantování smlouvy s mezinárodní institucí v oblasti vzdělávání, 
− jiné významné vzdělávací aktivity v cizím jazyce. 
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Článek 5 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti tvůrčí činnosti 

(1) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti tvůrčí činnosti zahrnuje hodnocení 
projektů a hodnocení uznatelných výstupů. 

(2) Hodnocení projektů akademického pracovníka obsahuje parametry:  

na národní úrovni 
− řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI Brno národního projektu (grantových agentur), 
− řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI Brno smluvního projektu, 
− řešitel nebo spoluřešitel projektu institucionálního výzkumu (nikoli ITA VETUNI),  
− řešitel nebo spoluřešitel jiného projektu výzkumu,  
− řešitel nebo spoluřešitel projektu IGA VETUNI výzkumu,  
− řešitel nebo spoluřešitel projektu ITA VETUNI výzkumu,  
− jiné řešení nebo spoluřešení tvůrčího projektu, 

na mezinárodní úrovni (mezinárodní činnost akademického pracovníka) 
− řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI Brno mezinárodního projektu, 
− jiné řešení nebo spoluřešení tvůrčího projektu v rámci mezinárodní činnosti. 

(3) Hodnocení uznatelných výstupů akademického pracovníka obsahuje parametry: 

hodnocení uznatelných výstupů bez specifického mezinárodního dopadu 
− patenty národní (již uznané a registrované), 
− certifikované metodiky a jim obdobné výstupy národní,  
− vědecké impaktované práce kategorie Q1 a Q2, 
− vědecké impaktované práce kategorie Q3 a Q4, 
− vědecké neimpaktované práce,  
− odborné publikace v českém jazyce, 
− prezentace na domácích konferencích, 
− monografie, knihy, skripta a jiné učební texty (v českém jazyce), 
− garant a spolugarant vědecké konference s převahou domácích prezentací 

(s převahou vědecké a tvůrčí činnosti), 
− moderování vědecké konference s převahou domácích prezentací (s převahou 

vědecké a tvůrčí činnosti), 
− členství v národních vědeckých společenstvích, 
− garantování smlouvy s národní institucí v oblasti tvůrčí činnosti (převaha činnosti do 

oblasti tvůrčí), 
− posudky pro IGA nebo ITA,  
− jiné významné tvůrčí aktivity, 
− H index, 

hodnocení uznatelných výstupů se specifickým mezinárodním dopadem (mezinárodní 
činnost akademického pracovníka) 
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− mezinárodní patenty (již uznané a registrované), 
− mezinárodní certifikované metodiky a jim obdobné výstupy,  
− vědecké impaktované práce kategorie Q1 a Q2 společné se zahraničním pracovištěm, 
− vědecké impaktované práce kategorie Q3 a Q4 společné se zahraničním pracovištěm, 
− vědecké neimpaktované práce společné se zahraničním pracovištěm,  
− odborné publikace společné se zahraničním pracovištěm, 
− prezentace na zahraničních konferencích, 
− monografie, knihy, skripta a jiné učební texty (v cizím jazyce), 
− garant a spolugarant vědecké konference s převahou zahraničních prezentací 

(s převahou vědecké a tvůrčí činnosti), 
− moderování vědecké konference s převahou zahraničních prezentací (s převahou 

vědecké a tvůrčí činnosti), 
− členství v mezinárodních vědeckých společenstvích, 
− garantování smlouvy s mezinárodní institucí v oblasti tvůrčí činnosti (převaha činnosti 

společnosti do oblasti tvůrčí), 
− posudky pro IGA nebo ITA v anglickém jazyce,  
− jiné významné tvůrčí aktivity se specifickou mezinárodní činností, 
− index mezinárodního dopadu (citační index). 

 

Článek 6 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti spolupráce s praxí a společenské 
odpovědnosti 

(1) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti spolupráce s praxí a společenské 
odpovědnosti zahrnuje hodnocení spolupráce s praxí a hodnocení společenské 
odpovědnosti.   

(2) Hodnocení v oblasti spolupráce s praxí akademického pracovníka obsahuje parametry:  

činnosti na národní úrovni 
− odborná činnost veterinární a hygienická (uskutečňovaná mimo výuku a tvůrčí 

činnost), 
− jiná odborná činnost pro praxi (uskutečňovaná mimo výuku a tvůrčí činnost), 
− odborné poradenství pro praxi (uskutečňované mimo výuku a tvůrčí činnost), 
− organizace odborných vzdělávacích aktivit jménem VETUNI Brno pro praxi 

(uskutečňované mimo výuku a tvůrčí činnost), 
− členství v národních odborných společenstvích, 
− jiná spolupráce s praxí (uskutečňovaná mimo výuku a tvůrčí činnost) na národní 

úrovni, 

činnosti se specifickým mezinárodním dopadem (mezinárodní činnost akademického 
pracovníka) 
− aktivity se zahraničními odbornými institucemi v rámci odborné spolupráce (v 
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odborné praxi), 
− členství v mezinárodních odborných společenstvích (převaha činnosti společnosti do 

oblasti odborné), 
− garantování smlouvy s mezinárodní institucí v oblasti spolupráce s praxí, 
− jiná spolupráce s praxí v mezinárodní činnosti. 

(3) Hodnocení společenské odpovědnosti akademického pracovníka obsahuje parametry:  

na národní úrovni 
− aktivity k šíření kultivované výměny informací v oblasti odborného zaměření VŠ, 
− aktivity v zapojování VŠ do připomínkovacích procesů státní a veřejné správy a 

samosprávy, 
− aktivity v organizaci sportovní, kulturní, zájmové a společenské činnosti (mimo výuku 

a tvůrčí činnosti), 
− jiné významné aktivity realizující spolupráci s praxí, 

se specifickým mezinárodním dopadem (mezinárodní činnost akademického pracovníka) 
− aktivity společné se zahraničními institucemi v rámci společenské odpovědnosti (v 

řídích, společenských a jiných institucích mimo vzdělávání, tvůrčí a odbornou 
činnost), 

− členství v mezinárodních společenstvích v rámci společenské odpovědnosti (převaha 
činnosti společnosti do oblasti společenské), 

− garantování smlouvy s mezinárodní institucí v oblasti společenské odpovědnosti, 
− jiné mezinárodní spolupráce s praxí s mezinárodní činností. 

 

Článek 7 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti mobilit 

(1) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti mobilit zahrnuje hodnocení mobilit 
akademického pracovníka a mobilit k němu příslušejících studentů a dále hodnocení dalších 
mezinárodních aktivit. 

(2) Hodnocení mobilit akademického pracovníka a mobilit k němu příslušejících studentů 
obsahuje parametry: 

− mobility učitele do zahraničí,  
− mobility učitele na VETUNI Brno (přijetí zahraničního pracovníka), 
− vyslání studenta do zahraničí, 
− přijetí studenta na VETUNI Brno (přijetí studenta),  
− jiné mobilitní aktivity. 

(3) Hodnocení dalších mezinárodních aktivit obsahuje parametry:  
− řešitel nebo spoluřešitel projektu IMA, 
− garant a spolugarant IMA konference, 
− moderování IMA konference,  
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− jiné významné mezinárodní aktivity. 

 

Článek 8 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti rozvojových aktivit VETUNI Brno 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti rozvojových aktivit VETUNI Brno zahrnuje 
parametry: 

− řešitel nebo spoluřešitel za VŠ projektu ESF (odpovědnost tis. Kč), 
− řešitel nebo spoluřešitel rozvojových projektů MŠMT za VŠ (CRP 2+, odpovědnost tis. 

Kč), 
− řešitel nebo spoluřešitel rozvojových projektů MŠMT za VŠ (CRP 18+), 
− řešitel nebo spoluřešitel projektů Institucionálního plánu nebo obdobných projektů, 
− řešitel nebo spoluřešitel jiných rozvojových projektů, 
− jiné řešitelství nebo spoluřešitelství rozvojových projektů. 

 

Článek 9 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti řídící, samosprávné, kvalifikační, zvyšování 
kompetence pracovníka a hodnocení pracovníka nadřízeným pracovníkem 

(1) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti řídící a samosprávné zahrnuje hodnocení 
činností v parametrech:   

− rektor, 
− prorektor, 
− děkan, 
− proděkan, 
− vedoucí sekce, 
− přednosta ústavu, kliniky, 
− jiné řídící funkce na univerzitě (např. vedoucí laboratoří), 
− předseda AS VETUNI Brno,  
− člen AS VETUNI Brno, 
− člen VR VETUNI Brno, 
− člen RVH VETUNI Brno, 
− předseda poradních komisí rektora, 
− člen poradních komisí rektora, 
− předseda AS fakulty Brno, 
− člen AS fakulty VETUNI Brno, 
− člen VR fakulty VETUNI Brno, 
− předseda poradních komisí děkana, 
− člen poradních komisí děkana, 
− jiné řídící funkce na fakultě (např. vedoucí laboratoří). 
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(2) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti kvalifikační zahrnuje hodnocení činností v 
parametrech: 

− profesor VETUNI, 
− docent VETUNI, 
− odborný asistent VETUNI (titul Ph.D. nebo CSc.), 
− asistent VETUNI, 
− lektor VETUNI, 
− akademický pracovník s evropskou veterinární specializací nebo s národní atestací II. 

stupně nebo národní klinickou specializací II. stupně, 
− akademický pracovník s národní atestací I. stupně nebo národní klinickou specializací 

I. stupně. 

(3) Hodnocení akademických pracovníků v oblasti kvalifikační zahrnuje hodnocení zvyšování 
kompetence pracovníka v parametrech:   

− absolvování kursů k zvyšování profesní odbornosti (odborné a pedagogické), 
− absolvování kursů k zvyšování obecných dovednosti (počítačové, jazykové a jim 

obdobné), 
− absolvování kursů ostatních k zvyšování kompetence pracovníka. 

(4) Hodnocení akademických pracovníků nadřízeným pracovníkem v parametru:   
− hodnocení pracovníka nadřízeným pracovníkem (zpravidla přednostou ústavu nebo 

kliniky; 0 až 5 bodů, kde 5 je nejlepší hodnocení: 0 = podstandardní se zásadními 
výhradami, 1 = velmi podstandardní, 2 = podstandardní, 3 = standardní, 4 = 
nadstandardní, 5 = velmi nadstandardní). 

 

Článek 10 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti vědeckého, odborného a společenského 
uznání akademického pracovníka 

Hodnocení akademických pracovníků v oblasti vědeckého, odborného a společenského 
uznání akademického pracovníka zahrnuje v parametrech:   

− člen VR mimo VETUNI Brno, 
− člen předsednictva RVŠ, 
− člen sněmu RVŠ,  
− člen oborové rady DSP studia mimo VETUNI Brno, 
− člen RVH mimo VETUNI Brno, 
− člen národní komise (např. MŠMT aj.), 
− člen regionální komise (např. krajská, magistrátu aj.), 
− člen redakční rady vědeckého časopisu s IF, 
− člen redakční rady vědeckého časopisu bez IF, 
− člen redakční rady odborného časopisu, 
− člen komise pro habilitační nebo profesorské řízení na VETUNI Brno i mimo ni, 
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− oponent habilitační práce na VETUNI Brno i mimo ni,  
− oponent článků v IF časopise na VETUNI Brno i mimo ni,  
− oponent grantů grantových agentur,  
− medaile na naduniverzitní úrovni, 
− medaile na úrovni univerzity, 
− medaile na úrovni fakulty, 
− čestné uznání a jiné uznání na naduniverzitní úrovni, 
− čestné uznání a jiné uznání na úrovni univerzity, 
− čestné uznání a jiné uznání na úrovni fakulty, 
− jiné uznání akademickou, vědeckou nebo společenskou komunitou. 

 

Článek 11 

Celková hodnota hodnocení akademického pracovníka 

(1) Hodnocení akademických pracovníků v jednotlivých parametrech je uváděno 
v jednotkách uvedených pro každý parametr v Příloze č. 1 a tato hodnota je přepočítávána 
na bodovou hodnotu podle koeficientu uvedeného v Příloze č. 1.  

(2) Celková hodnota hodnocení akademického pracovníka představuje součet bodových 
hodnot z jednotlivých parametrů pro akademického pracovníka. 

(3) Celková hodnota hodnocení akademického pracovníka vyjadřuje úroveň v posouzení 
činnosti akademického pracovníka na VETUNI Brno. 

(4) Celková hodnota hodnocení akademického pracovníka je poskytována příslušnému 
vedoucímu pracovníkovi (zpravidla přednostovi ústavu nebo kliniky anebo vedoucímu 
pracoviště) a děkanovi fakulty k přijetí případných opatření. 

 

Článek 12 

Celková hodnota hodnocení akademických pracovníků VETUNI Brno 

(1) Celková hodnota v hodnocení akademických pracovníků ve vzdělávací činnosti 
představuje střední hodnotu (bodovou hodnotu) v hodnocení vzdělávací činnosti 
akademických pracovníků v rámci systému hodnocení akademických pracovníků. 

(2) Celková hodnota v hodnocení akademických pracovníků v tvůrčí činnosti představuje 
střední hodnotu (bodovou hodnotu) v hodnocení tvůrčí činnosti akademických pracovníků 
v rámci systému hodnocení akademických pracovníků. 

(3) Celková hodnota v hodnocení akademických pracovníků ve všech činnostech představuje 
střední hodnotu (bodovou hodnotu) v hodnocení všech činností akademických pracovníků 
v rámci systému hodnocení akademických pracovníků. 
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(4) Celková hodnota hodnocení akademických pracovníků ve všech činnostech vyjadřuje 
úroveň v posouzení činnosti akademických pracovníků na VETUNI Brno. 

(5) Celková hodnota hodnocení akademických pracovníků ve všech činnostech 
je poskytována rektorovi k přijetí případných opatření. 

 

Článek 13 

Hodnocení neakademických pracovníků 

(1) V hodnocení neakademických pracovníků jsou vyhodnocovány všechny činnosti 
u neakademického pracovníka souhrnně. 

(2) Souhrnné hodnocení neakademického pracovníka provádí nadřízený pracovník (zpravidla 
přednosta ústavu nebo kliniky nebo pracoviště) na stupnici 0 až 5 bodů, kde 5 je nejlepší 
hodnocení se závěrem: 0 = podstandardní se zásadními výhradami, 1 = velmi podstandardní, 
2 = podstandardní, 3 = standardní, 4 = nadstandardní, 5 = velmi nadstandardní). 

(3) Celková hodnota hodnocení neakademického pracovníka vyjadřuje úroveň v posouzení 
činnosti neakademického pracovníka na VETUNI Brno a je poskytována příslušnému 
vedoucímu pracovníkovi (zpravidla přednostovi ústavu nebo kliniky anebo vedoucímu 
pracoviště) a děkanovi fakulty nebo rektorovi k přijetí případných opatření. 

(4) Celková hodnota v hodnocení neakademických pracovníků ve všech činnostech 
představuje střední hodnotu (bodovou hodnotu) v hodnocení neakademických pracovníků 
v rámci systému hodnocení neakademických pracovníků. 

(5) Celková hodnota hodnocení neakademických pracovníků je poskytována rektorovi 
k přijetí případných opatření. 

 

Článek 14 

Závěrečná ustanovení 

(1) Touto směrnicí se zrušuje Směrnice rektora č. ZS 4/2019 Hodnocení akademických 
neakademických pracovníků na VETUNI Brno ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 1. 2021. 

(2) Gestorem této směrnice je prorektor pro strategii a rozvoj. 

(3) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.  
 
 
 

 
 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r. 
rektor 
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Příloha č. 1 

Přepočtový koeficient hodnocených parametrů v jednotkách na body hodnocení 
akademických pracovníků 

 

  Vzdělávání x x 

  Pregraduální výuka v českém jazyce (jen pro VETUNI) x x 

č. parametr jednotka 
přepočet na 

body 
(koeficient) 

1 odučené hodiny přednášek (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

2 odučené hodiny praktické výuky (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

3 odučené hodiny stáží a praxe na ústavech, klinikách v rámci výuky, 
vyučované přímo učitelem hodin 1 

4 
odučené hod. stáží a praxe mimo VETUNI, nevyučované ale garantované 
učitelem, který opravuje vypracované dokumenty studentem (1 student kontrola 
deníku praxe aj. = 0,2 hod.) 

hodin 1 

5 
zkoušení, u každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. 
a nebo 3.) zkoušení za celý letní i zimní semestr s přesahem zkoušení až do 
začátku letního semestru  

studentů 0,5 

6 zkoušení státních zkoušek a obhajob prací (bak., dipl., odborné, rigorózní), u 
každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. a nebo 3.) studentů 1 

7 
vedení odborných prací v průběhu daného roku (bak., dipl., odborné, 
rigorózní), jako školitel, nikoli jako školitel specialista (lze započítat jednu práci 
pouze ve dvou letech a nikoli déle) 

počet 20 

8 příprava na výuku (max. 40% z odučených hodin)  hodin 1 

9 konzultace se studenty mimo přímou výuku (nikoli však konzultace pro bak., 
dipl., odb., rig. práce) (max. 10% z odučených hodin) hodin 1 

10 posudky odborných prací (bak., dipl., odborné, rigorózní), tj. posudky jako 
oponent i jako školitel (nikoli jako školitel specialista)  počet 5 

11 garantování pregraduálního studijního programu (oboru) - počet studijních 
programů (počítáno zvlášť Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem  počet 20 

12 garantování povinného předmětu - počet studijních předmětů (počítáno zvlášť 
Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem počet 10 

13 garantování povinně volitelného předmětu - počet studijních předmětů 
(počítáno zvlášť Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem počet 6 

14 garantování volitelného předmětu - počet studijních předmětů (počítáno zvlášť 
Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem  počet 3 

15 
vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), např. opory v rámci 
projektu OP VVV apod., nikoli však opory neoponované (vytvořené mimo 
projekty a nebo projektové agentury)  

počet 20 

16 jiné pregraduální vzdělávací aktivity, tj. počet hodin, které tato aktivita zabrala 
(aktivitu musí uznat děkan fakulty)  hodin 0,3 
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17 rezerva     

  Pregraduální výuka v cizím jazyce (jen pro VETUNI)     

18 odučené hodiny přednášek (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

19 odučené hodiny praktické výuky (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

20 odučené hodiny stáží a praxe na ústavech, klinikách v rámci výuky, 
vyučované přímo učitelem hodin 1 

21 
odučené hod. stáží a praxe mimo VETUNI, nevyučované ale garantované 
učitelem, který opravuje vypracované dokumenty studentem (1 student kontrola 
deníku praxe aj. = 0,2 hod.) 

hodin 1 

22 
zkoušení, u každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. 
a nebo 3.), zkoušení za celý letní i zimní semestr s přesahem zkoušení až do 
začátku letního semestru  

studentů 0,5 

23 zkoušení státních zkoušek a obhajob prací (bak., dipl., odborné, rigorózní), u 
každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. a nebo 3.) studentů 1 

24 
vedení odborných prací v průběhu daného roku (bak., dipl., odborné, 
rigorózní), jako školitel, nikoli jako školitel specialista (lze započítat jednu práci 
pouze ve dvou letech a nikoli déle) 

počet 30 

25 příprava na výuku (max. 40% z odučených hodin)  hodin 1 

26 konzultace se studenty mimo přímou výuku (nikoli však konzultace pro bak., 
dipl., odb., rig. práce) (max. 10% z odučených hodin) hodin 1 

27 posudky odborných prací (bak., dipl., odborné, rigorózní), tj. posudky jako 
oponent i jako školitel (nikoli jako školitel specialista)  počet 7,5 

28 garantování pregraduálního studijního programu (oboru) - počet studijních 
programů (počítáno zvlášť Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem  počet 30 

29 garantování povinného předmětu - počet studijních předmětů (počítáno zvlášť 
Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem počet 15 

30 garantování povinně volitelného předmětu - počet studijních předmětů 
(počítáno zvlášť Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem počet 9 

31 garantování volitelného předmětu - počet studijních předmětů (počítáno zvlášť 
Bc a NaMgr a Mgr), musí být schváleno děkanem  počet 4,5 

32 
vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), např. opory v rámci 
projektu OP VVV apod., nikoli však opory neoponované (vytvořené mimo 
projekty a nebo projektové agentury)  

počet 30 

33 jiné pregraduální vzdělávací aktivity, tj. počet hodin, které tato aktivita zabrala 
(aktivitu musí uznat děkan fakulty)  hodin 0,45 

34 rezerva     

  Postgraduální výuka (DSP)     

  Postgraduální výuka v českém jazyce (DSP) (jen pro VETUNI)     

35 odučené hodiny přednášek (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

36 odučené hodiny praktické výuky (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 
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37 odučené hodiny stáží a praxe na ústavech, klinikách v rámci výuky, 
vyučované přímo učitelem hodin 1 

38 
odučené hod. stáží a praxe mimo VETUNI, nevyučované ale garantované 
učitelem, který opravuje vypracované dokumenty studentem (1 student kontrola 
deníku praxe aj. = 0,2 hod.) 

hodin 1 

39 
zkoušení, u každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. 
a nebo 3.), zkoušení za celý letní i zimní semestr s přesahem zkoušení až do 
začátku letního semestru  

studentů 0,5 

40 
zkoušení státních zkoušek a obhajob prací (doktorská zkouška a disertační 
práce), u každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. a 
nebo 3.) 

studentů 1 

41 vedení disertačních prací (školitel), nikoli jako školitel specialista (jen pro 
VETUNI) (lze započítat jednu práci pouze ve čtyřech letech a nikoli déle) počet 40 

42 vedení disertačních prací (školitel specialista (jen pro VETUNI) (lze započítat 
jednu práci pouze ve čtyřech letech a nikoli déle) počet 20 

43 příprava na výuku (max. 40% z odučených hodin)  hodin 1 

44 konzultace se studenty mimo přímou výuku (nikoli však konzultace pro 
disertační práci) (max. 10% z odučených hodin) hodin 1 

45 posudky disertačních prací jako oponent i jako školitel (jen pro VETUNI) počet 15 

46 garantování postgraduálního studijního programu (oboru) - počet studijních 
programů, musí být schváleno děkanem  počet 15 

47 garantování povinného předmětu - počet studijních předmětů, musí být 
schváleno děkanem počet 10 

48 garantování povinně volitelného předmětu - počet studijních předmětů, musí 
být schváleno děkanem počet 6 

49 garantování volitelného předmětu - počet studijních předmětů, musí být 
schváleno děkanem  počet 3 

50 
vytvoření studijních opor pro výuku (DSP) (kromě IVA), např. v rámci 
projektu OP VVV apod., nikoli však opory neoponované (vytvořené mimo 
projekty a nebo projektové agentury) 

počet 20 

51 členství v oborové radě na VETUNI (českého studijního programu), tj. počet 
oborových rad, v nichž působí (jen VETUNI) počet 10 

52 jiné postgraduální vzdělávací aktivity, počet hodin, které tato aktivita zabrala, 
musí odsouhlasit děkan   hodin 0,3 

53 rezerva     

  Postgraduální výuka v cizím jazyce (DSP) (jen pro VETUNI)     

54 odučené hodiny přednášek (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

55 odučené hodiny praktické výuky (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

56 odučené hodiny stáží a praxe na ústavech, klinikách v rámci výuky, vyučované 
přímo učitelem hodin 1 

57 
odučené hod. stáží a praxe mimo VETUNI, nevyučované ale garantované 
učitelem, který opravuje vypracované dokumenty studentem (1 student kontrola 
deníku praxe aj. = 0,2 hod.) 

hodin 1 



 
 

VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO 
REKTOR 

 
 
 

14 
 

58 
zkoušení, u každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. 
a nebo 3.), zkoušení za celý letní i zimní semestr s přesahem zkoušení až do 
začátku letního semestru  

studentů 0,5 

59 
zkoušení státních zkoušek a obhajob prací (doktorská zkouška a disertační 
práce), u každého studenta se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. a 
nebo 3.) 

studentů 1 

60 vedení disertačních prací (školitel), nikoli jako školitel specialista (jen pro 
VETUNI) (lze započítat jednu práci pouze ve čtyřech letech a nikoli déle) počet 60 

61 vedení disertačních prací (školitel specialista) (jen pro VETUNI) (lze 
započítat jednu práci pouze ve čtyřech letech a nikoli déle) počet 30 

62 příprava na výuku (max. 40% z odučených hodin)  hodin 1 

63 konzultace se studenty mimo přímou výuku (nikoli však konzultace pro 
disertační práci) (max. 10% z odučených hodin) hodin 1 

64 posudky disertačních prací jako oponent i jako školitel (jen pro VETUNI) počet 22 

65 garantování postgraduálního studijního programu (oboru) - počet studijních 
programů, musí být schváleno děkanem  počet 22 

66 garantování povinného předmětu - počet studijních předmětů, musí být 
schváleno děkanem počet 15 

67 garantování povinně volitelného předmětu - počet studijních předmětů, musí 
být schváleno děkanem počet 9 

68 garantování volitelného předmětu - počet studijních předmětů, musí být 
schváleno děkanem  počet 4,5 

69 
vytvoření studijních opor pro výuku (DSP) (kromě IVA), např. v rámci 
projektu OP VVV apod., nikoli však opory neoponované (vytvořené mimo 
projekty a nebo projektové agentury) 

počet 30 

70 členství v oborové radě na VETUNI (anglického studijního programu), tj. počet 
oborových rad, v nichž působí (jen VETUNI) počet 15 

71 jiné postgraduální vzdělávací aktivity, počet hodin, které tato aktivita zabrala, 
musí odsouhlasit děkan   hodin 0,45 

72 rezerva     

  Celoživotní vzdělávání      

  Celoživotní vzdělávání v českém jazyce (jen pro VETUNI)     

73 odučené hodiny přednášek (CŽV) (1 hodina = 45 minut skupinové výuky)  hodin 1 

74 odučené hodiny praktické výuky (CŽV) (1 hodina = 45 minut skupinové 
výuky)  hodin 1 

75 odučené hodiny stáží a praxe na ústavech, klinikách v rámci výuky (CŽV), 
vyučované přímo učitelem hodin 1 

76 
odučené hodiny stáží a praxe mimo VETUNI, nevyučované učitelem ale 
garantované učitelem, který opravuje vypracované dokumenty účastníka 
(kontrola 1 účastníka jeho deníku praxe aj. = 0,2 hod.) 

hodin 1 

77 zkoušení jednotlivých předmětů (CŽV) v průběhu kursu (do 31.12.), u každého 
účastníka se započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. a nebo 3.) účastníků 0,5 

78 počet účastníků při účasti učitele v komisi závěrečné zkoušky a nebo v komisi 
při obhajobě závěrečné práce (atestační aj.), u každého účastníka se započítává účastníků 1 
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pouze jeho první termín 

79 vedení závěrečných prací (školitel) (CŽV), vedení jako školitel, nikoli jako 
školitel specialista (lze započítat jednu práci pouze ve dvou letech a nikoli déle) počet 15 

80 příprava na výuku (max. 40% z odučených hodin) hodin 1 

81 konzultace (max. 10% z odučených hodin), (nikoli však konzultace pro 
závěrečné např. atestační práce) (max. 10% z odučených hodin) hodin 1 

82 posudky závěrečných prací (oponent i školitel, nikoli však školitel specialista) 
(CŽV) počet 5 

83 garantování programu vzdělávání (kursu) (oboru) (CŽV), musí být schváleno 
prorektorem počet 10 

84 
vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), příkladem mohou být 
opory v rámci projektu OP VVV apod., nikoli však opory neoponované 
(vytvořené mimo projekty a nebo projektové agentury) 

počet 5 

85 jiné celoživotní výukové aktivity (CŽV), počet hodin, které tato aktivita zabrala, 
musí být schváleno prorektorem hodin 0,3 

86 rezerva     

  Celoživotní vzdělávání v cizím jazyce (jen pro VETUNI)     

87 odučené hodiny přednášek (CŽV) (1 hodina = 45 minut skupinové výuky), 
např. v letní škole  hodin 1 

88 zkoušení jednotlivých předmětů (CŽV) (do 31.12.), u každého účastníka se 
započítává pouze jeden termín (nikoli termín 2. a nebo 3.) účastníků 0,5 

89 
vedení závěrečných prací (školitel) v cizím jazyce pro celoživotní vzdělávání 
(CŽV), vedení jako školitel, nikoli jako školitel specialista (lze započítat jednu 
práci pouze ve dvou letech a nikoli déle) 

počet 22,5 

90 příprava na výuku (max. 40% z odučených hodin) hodin 1 

91 konzultace (max. 10% z odučených hodin), (nikoli však konzultace pro 
závěrečné práce) (max. 10% z odučených hodin) hodin 1 

92 posudky závěrečných prací (oponent i školitel, nikoli však školitel specialista) 
v cizím jazyce pro celoživotní vzdělávání (CŽV) počet 7,5 

93 garantování mezinárodního programu (kursu) v cizím jazyce (např. letní 
školy) (CŽV), musí být schváleno prorektorem počet 20 

94 
vytvoření studijních opor pro výuku (kromě IVA), příkladem mohou být 
opory pro letní školu apod., nikoli však opory neoponované (vytvořené mimo 
projekty a nebo projektové agentury) 

počet 7,5 

95 jiné celoživotní výukové aktivity v cizím jazyce (CŽV), počet hodin, které tato 
aktivita zabrala, musí být schváleno prorektorem hodin 0,45 

96 rezerva     

  Další vzdělávací aktivity     

  Další vzdělávací aktivity v českém jazyce (jen pro VETUNI)     

97 řešitel nebo spoluřešitel projektu IVA nebo obdobného vzdělávacího projektu 
v českém jazyce počet 40 
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98 
garant a spolugarant konf. určené pro studenty nebo pro CŽV (s převahou 
stud. prací nebo prací CŽV) (např. Konf. mladých věd. pracovníků, Stud. věd. a 
odb. konference, Konference IVA) 

počet 10 

99 
moderování (= přímé řízení konference nebo sekce) konference určené pro 
studenty nebo pro účastníky CŽV (s převahou stud. prací nebo prací CŽV) 
(moderování v délce alespoň 2 hodiny) 

počet 3 

100 
členství ve vzdělávacích národních společenstvích (převaha činnosti 
společnosti do vzdělávání) členství = individuální, nebo oficielní zastupování 
fakulty a nebo univ. (nikoli jen účast na jednání) 

počet 3 

101 garantování smlouvy s jinou národní institucí v oblasti vzdělávání (např. s 
Akademií věd) počet 3 

102 jiné významné vzdělávací aktivity v českém jazyce, počet hodin, které tato 
aktivita zabrala v daném roce hodin 0,3 

103 rezerva     

  Další vzdělávací aktivity v cizím jazyce (jen pro VETUNI)     

104 řešitel nebo spoluřešitel vzdělávacího projektu IVA nebo obdobného projektu 
v cizím jazyce počet 60 

105 
garant a spolugarant konference určené pro studenty nebo pro účastníky 
celoživotní vzdělávání (s převahou studentských prací nebo prací CŽV) v cizím 
jazyce 

počet 15 

106 
moderování (= přímé řízení konference nebo sekce) konference určené pro 
studenty nebo pro účastníky CŽV (s převahou stud. prací nebo prací CŽV) 
(moderování v délce alespoň 2 hodiny) 

počet 4,5 

107 
členství ve vzdělávacích mez.společenstvích (převaha do vzdělávání) členství = 
individuální, nebo oficielní zastupování fakulty a nebo univ. (nikoli jen účast na 
jednání) (EAEVE, VETNEST) 

počet 4,5 

108 garantování smlouvy s jinou mezinárodní institucí v oblasti vzdělávání, např. 
garantování smlouvy o vzdělávání studentů se zahraniční institucí počet 4,5 

109 
jiné významné vzdělávací aktivity v cizím jazyce, počet hodin, které tato aktivita 
zabrala (v poznámce blíže specifikovat aktivitu) v daném roce, musí schválit 
děkan 

hodin 0,45 

110 rezerva     

  Tvůrčí činnost     

  Projekty (jen ta část za VETUNI)      

  
Projekty na národní úrovni (výše v tis. Kč, za níž na VETUNI odpovídá, tj. 
celá část z projektu na VETUNI se uvede u řešitele anebo jen část a pak 
zbývající část je rozdělena mezi spoluřešitele) 

    

111 
řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI národního projektu (grantových agentur) 
(odpovědnost tis. Kč), tj. jen část vztahující se pro VETUNI na daný rok 
(GAČR, TAČR, NAZV, MZd, aj.) 

tis. Kč 0,3 

112 
řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI smluvního projektu (odpovědnost tis. Kč), 
tj. jen část vztahující se pro VETUNI na daný rok (např. smlouva s Povodí 
Moravy, např. projekty ICRC aj.) 

tis. Kč 0,3 

113 řešitel nebo spoluřešitel projektu institucionálního výzkumu (nikoli ITA 
VETUNI) (odpovědnost tis. Kč), jen část vztahující se pro VETUNI na daný rok tis. Kč 0,3 
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114 řešitel nebo spoluřešitel jiného projektu výzkumu (odpovědnost tis. Kč), jen 
část vztahující se pro VETUNI na daný rok (např. projekty VVV MZe aj.) tis. Kč 0,3 

115 řešitel nebo spoluřešitel projektu IGA VETUNI výzkumu (odpovědnost tis. 
Kč), pro VETUNI na daný rok tis. Kč 0,3 

116 řešitel nebo spoluřešitel projektu ITA VETUNI výzkumu (odpovědnost tis. Kč), 
pro VETUNI na daný rok tis. Kč 0,3 

117 jiné řešení nebo spoluřešení tvůrčího projektu (odpovědnost tis. Kč), jen část 
vztahující se pro VETUNI na daný rok tis. Kč 0,3 

118 rezerva     

  
Projekty na mezinárodní úrovni (výše v tis. Kč, za níž na VETUNI odpovídá, 
tj. celá část z projektu na VETUNI se uvede u řešitele anebo jen část a pak 
zbývající se rozdělí mezi spoluřešitele) 

    

119 
řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI mezinár. projektu (odpovědnost tis. Kč), 
jen část pro VETUNI na daný rok, např. výzkum pro zahr. výzk. agenturu, nebo 
smluvní výzkum pro zahr. společnost aj.  

tis. Kč 0,45 

120 jiné řešení nebo spoluřešení tvůrčího projektu v rámci mezinárodní činnosti 
(odpovědnost tis. Kč), jen část vztahující se pro VETUNI na daný rok tis. Kč 0,45 

121 rezerva     

  
Uznatelné výstupy (přepočtený podíl pracovníka vypočítaný ze všech 
spoluautorů (ze všech z VETUNI i z těch mimo VETUNI) (např. započítává se 
0,33 z výstupu s autorstvím 3 autorů)   

    

  Uznatelné výstupy bez specifického mezinárodního dopadu (jen pro 
VETUNI)     

122 patenty národní (nikoli mezinárodní) již uznané a registrované pro VETUNI 
(počet = součet přepočtených podílů ze všech patentů) počet 1200 

123 
certifikované metodiky a jim obdobné výstupy národní obhájené a uznané v 
daném roce (nikoli mezinárodní) (počet = součet přepočtených podílů ze všech 
certifikovaných metodik) 

počet 300 

124 
Q1 a Q2 impakt. publikace s dedikací na VETUNI (nikoli publ. se zahr. autory) 
(počet = součet přepočtených podílů ze všech těchto publikací) (nikoli on-line 
verze u časopisů s tištěnou verzí) 

počet 1200 

125 
Q3 a Q4 impakt. publikace s dedikací na VETUNI (nikoli publ. se zahr. autory) 
(počet = součet přepočtených podílů ze všech těchto publikací) (nikoli on-line 
verze u časopisů s tištěnou verzí) 

počet 600 

126 
vědecké neimpaktované publikace s dedikací na VETUNI (nikoli však 
publikace společné se zahr. autory) (počet = součet přepočtených podílů ze všech 
těchto publikací) (např. ve SCOPUS) 

počet 200 

127 
odborné publ. v českém a slov. jazyce s dedikací na VETUNI (recenzované 
podle OBD) (počet = součet přepočtených podílů ze všech těchto publikací) 
(např. Veterinářství, Maso, Veterinární klinika) 

počet 100 

128 
prezentace na domácích konferencích s dedikací na VETUNI (podle OBD) 
(přednášky, postery evidované ve sborníku) (počet = součet přepočtených podílů 
ze všech těchto publikací) 

počet 50 

129 
monografie, knihy, skripta a jiné učební texty uznané v rámci oficielního 
oponentního řízení na VETUNI (v českém a slovenském jazyce) (přepočtený 
podíl), počet stran, na kterých autor pracoval   

počet 
stran 10 

130 
garant (vedoucí) a spolugarant (oficiálně uveden v materiálech konf. jako 
spolugarant) vědecké konf. s převahou domácích prezentací (s převahou 
vědecké a tvůrčí činnosti) (u IGA členové komise IGA) 

počet 10 
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131 
moderování (přímé řízení konference nebo sekce) vědecké konference s 
převahou domácích prezentací (s převahou vědecké a tvůrčí činnosti) (včetně 
IGA) (moderování v délce alespoň 2 hodiny) 

počet 3 

132 
členství v národních vědeckých společenstvích (individuální členství, nebo 
oficielní zastupování fakulty a nebo univerzity VETUNI ve společnosti (nikoli 
však jen účast na jednání) 

počet 3 

133 garantování smlouvy pro VETUNI s národní institucí v oblasti tvůrčí činnosti 
(převaha činnosti společnosti do oblasti tvůrčí) (nikoli jen smlouva o projektu) počet 3 

134 posudky pro IGA nebo ITA  počet 1,0 

135 jiné významné tvůrčí aktivity (jen pro VETUNI)  hodin 0,5 

136 H index z Web of Science (hodnota podporuje tvůrčí zkušenost a kvalitu 
pracovníka) hodnota 5 

137 rezerva     

  Uznatelné výstupy se specifickým mezinárodním dopadem (jen pro 
VETUNI)     

138 mezinárodní patenty již uznané a registrované pro VETUNI (počet = součet 
přepočtených podílů ze všech patentů) počet 1800 

139 
mezinárodní certifikované metodiky a jim obdobné výstupy mezinárodní 
obhájené a uznané v daném roce (počet = součet přepočtených podílů ze všech 
certifikovaných metodik) 

počet 450 

140 
Q1 a Q2 impakt. publikace s dedikací na VETUNI se zahr. autory (počet = 
součet přepočtených podílů ze všech těchto publikací) (nikoli on-line verze u 
časopisů s tištěnou verzí) 

počet 1800 

141 
Q3 a Q4 impakt. publikace s dedikací na VETUNI se zahr. autory (počet = 
součet přepočtených podílů ze všech těchto publikací) (nikoli on-line verze u 
časopisů s tištěnou verzí) 

počet 900 

142 
vědecké neimpaktované publikace s dedikací na VETUNI společné se zahr. 
autory (počet = součet přepočtených podílů ze všech těchto publikací) (např. ve 
SCOPUS) 

počet 300 

143 
odborné publikace v cizím jazyce (nikoli však ve slovenštině) anebo v cizím 
jazyce společné se zahr. pracovištěm (např. i na Slovensku) (počet = součet 
přepočtených podílů ze všech těchto publikací) 

počet 150 

144 prezentace na zahraničních konferencích (počet = součet přepočtených podílů 
ze všech těchto publikací) (přednášky, postery evidované ve sborníku)  počet 75 

145 
monografie, knihy, skripta a učební texty uznané v rámci oficielního 
oponentního řízení na VETUNI (v jiném než v čes. a slov. jazyce) (přepočtený 
podíl), počet stran, na kterých autor pracoval   

počet 
stran 15 

146 
garant (vedoucí) a spolugarant (oficiálně uveden v materiálech konf. jako 
spolugarant) vědecké konf. s převahou zahraničních prezentací (s převahou 
vědecké a tvůrčí činnosti) 

počet 15 

147 moderování vědecké konference s převahou zahraničních prezentací (s 
převahou vědecké a tvůrčí činnosti) (moderování v délce alespoň 2 hodiny) počet 4,5 

148 
členství v mezinárodních vědeckých společenstvích (individuální členství, 
nebo oficielní zastupování fakulty a nebo univerzity VETUNI ve společnosti 
(nikoli však jen účast na jednání) 

počet 4,5 

149 
garantování smlouvy pro VETUNI s mezinárodní institucí v oblasti tvůrčí 
činnosti (převaha činnosti společnosti do oblasti tvůrčí) (nikoli jen smlouva o 
projektu) 

počet 4,5 
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150 posudky pro IGA nebo ITA v anglickém jazyce  počet 1,5 

151 jiné tvůrčí aktivity se specifickou mezinárodní činností hodin 1 

152 
index mezinárodního dopadu = hodnota citačního indexu bez autocitací z Web 
of Science, hodnota se uvádí celá, hodnota podporuje tvůrčí zkušenost a kvalitu 
pracovníka     

hodnota 0,13 

153 rezerva     

  Spolupráce s praxí a společenská odpovědnost     

  Spolupráce s praxí      

  Spolupráce s praxí na národní úrovni (jen jménem VETUNI)     

154 
odborná činnost vet. a hyg. (mimo výuku a tvůrčí činnost) např. vet. činnost v 
ambulanci VETUNI bez studentů v rámci úvazku učitele, nebo výjezd učitele za 
pacienty bez studentů jménem VETUNI 

hodin 0,2 

155 
jiná odborná činnost pro praxi (mimo výuku a tvůrčí činnost) (jen jménem 
VETUNI, nikoli pro jiný subjekt a nebo nikoli jako soukromá osoba) (např. 
znalecký posudek pro praxi mimo odb.vet. činnost) 

hodin 1 

156 
odborné poradenství pro praxi (mimo výuku a tvůrčí činnost) (jen jménem 
VETUNI, nikoli pro jiný subjekt a nebo nikoli jako soukromá osoba) (např. 
posudek pro praxi mimo odb.vet. činnost) 

hodin 1 

157 
organizace a přednášky při odb. vzdělávacích aktivitách jménem VETUNI pro 
praxi (uskutečňované mimo výuku a tvůrčí činnost) (např. odborné přednášky 
pro chovatele v chovu apod.) 

hodin 1 

158 
členství v národních odborných společenstvích (tj. individuální členství, nebo 
oficielní zastupování fakulty a nebo univerzity ve společnosti (nikoli jen účast na 
jednání) (např. asociace - ČAVLMZ aj.) 

počet 1 

159 jiná spolupráce s praxí (jen jménem VETUNI, nikoli pro jiný subjekt a nebo 
nikoli jako soukromá osoba) hodin 1 

160 rezerva     

  Spolupráce s praxí se specifickým mezinárodním dopadem (jen jménem 
VETUNI)     

161 
aktivity jménem VETUNI se zahr. odb. institucemi v rámci odb. spolupráce (v 
odborné praxi), tj.  počet hodin aktivit pro praxi jinde nevykazované, které není 
započítáno do výuky a nebo do tvůrčí činnosti  

hodin 1 

162 
členství v mez. odb.  společenstvích (s převahou do oblasti odborné) (tj. 
individuální členství, nebo zastupování VETUNI ve společnosti (nikoli jen účast 
na jednání) (např. asociace - WSAVA aj.) 

počet 3 

163 
garantování jménem VETUNI smlouvy s mez. institucí v oblasti praxe (např. o 
odb. spolupráci mezi VETUNI a zahr. vet. nemocnicí (nikoli smlouva o návštěvě 
1 mobility ale smlouva širší) 

počet 3 

164 
jiná spolupráce s praxí v mezinárodní činnosti (jinde nevykazovaná, která není 
započítána do výuky a nebo do tvůrčí činnosti) (jen jménem VETUNI, nikoli pro 
jiný subjekt a nebo nikoli jako soukromá osoba) 

hodin 1 

165 rezerva     
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  Společenská odpovědnost     

  Společenská odpovědnost na národní úrovni (jen jménem VETUNI)     

166 
aktivity k šíření kultivované výměny informací v oblasti odborného zaměření 
VŠ (počet hodin aktivit a jednání), např. členství v komisích MŠMT, kraje, 
města (jen jménem VETUNI, nikoli jako osoba) 

hodin 1 

167 
aktivity v zapojování VŠ do připomínkovacích procesů státní a veřejné 
správy a samosprávy (např. připomínkování zákonů (1 zákon = 1 aktivita) (jen 
jménem VETUNI) 

počet 10 

168 
aktivity v organizaci sport., kulturní, zájmové a společ. činnosti (mimo 
výuku a tvůrčí činnosti), např. organizace brněnského majáles, sport. soutěží, 
organizace plesu (jen jménem VETUNI) 

hodin 1 

169 
jiné významné aktivity realizující společenskou odpovědnost (počet hodin jiných 
aktivit jinde nevykazovaných, které nejsou započítány do výuky a nebo do tvůrčí 
činnosti) jen jménem VETUNI  

hodin 1 

170 rezerva     

  Společenská odpovědnost se specifickým mezinárodním dopadem (jen 
jménem VETUNI)     

171 
aktivity společné se zahr. institucemi v rámci společenské odpovědnosti (v 
řídících, společenských a jiných institucích mimo vzdělávání, tvůrčí a odbornou 
činnost) (např. v komisích EFSA) 

počet 5 

172 
členství v mezinárodních společenstvích v rámci společenské odpovědnosti 
(převaha činnosti společnosti do oblasti společenské) (např. jménem VETUNI v 
komisích EU aj.) 

počet 3 

173 
garantování smlouvy s mezinárodní institucí v oblasti společenské 
odpovědnosti (např.garantování smlouvy s EUA - Evropská asociace univerzit a 
pod. (počet 1 = 1 smlouva) (jen jménem VETUNI) 

počet 3 

174 
jiné mezinárodní spolupráce v rámci společenské odpovědnosti s mezinárodní 
činností (jinde nevykazované, které není započítáno do výuky a nebo do tvůrčí 
činnosti) jen jménem VETUNI 

hodin 1 

175 rezerva     

  Mobility      

  Mobility studentů a učitelů (jen za VETUNI)     

176 mobility učitele do zahraničí (počet učitelodnů) počet 2 

177 mobility učitele na VETUNI (přijetí zahraničního pracovníka) (počet 
učitelodnů) počet 2 

178 vyslání studenta do zahraničí (počet studentodnů) počet 0,2 

179 přijetí studenta na VETUNI (přijetí studenta) (počet studentodnů) počet 0,2 

180 jiné mobilitní aktivity (počet osobodní) počet 2 

181 rezerva     
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  Další mezinárodní aktivity (jen za VETUNI)     

182 řešitel nebo spoluřešitel projektu IMA  počet 6 

183 
garant a spolugarant IMA konference (garant = vedoucí; spolugarant = 
oficiálně uveden v materiálech konference jako spolugarant, u IMA členové 
komise IMA) 

počet 10 

184 moderování IMA konference (moderování v délce alespoň 2 hodiny) počet 3 

185 jiné významné mezinárodní aktivity (počet hodin, které tato aktivita zabrala) hodin 1 

186 rezerva     

  
Rozvojové aktivity (výše v tis. Kč, za níž na VETUNI odpovídá, tj. celá část z 
projektu na VETUNI se uvede u řešitele anebo jen část a pak zbývající část je 
rozdělena mezi spoluřešitele z VETUNI) 

    

187 řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI projektu ESF (odpovědnost tis. Kč) 
(např. projekty OPVVV - jen ta část za VETUNI)  tis. Kč 0,3 

188 řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI rozvojových projektů MŠMT (CRP 2+) 
(odpovědnost tis. Kč) (jen ta část za VETUNI)  tis. Kč 0,3 

189 řešitel nebo spoluřešitel za VETUNI rozvojových projektů MŠMT (CRP 18+) 
(odpovědnost tis. Kč) (jen ta část za VETUNI)  tis. Kč 0,3 

190 
řešitel nebo spoluřešitel projektů Institucionálního plánu nebo obdobných 
projektů a aktivit (např. PPSŘ) (odpovědnost tis. Kč) (řešitel a spoluřešitel 
uveden v IP nebo PPSŘ pro MŠMT)  

tis. Kč 0,3 

191 
řešitel nebo spoluřešitel jiných rozvojových projektů (odpovědnost tis. Kč) (v 
rozvojovém projektu např. projekt fondu F pro MŠMT oficielně uveden v 
projektu jako řešitel nebo spoluřešitel)  

tis. Kč 0,3 

192 jiné řešitelství nebo spoluřešitelství rozvojových projektů (odpovědnost v tis. 
Kč) jen za VETUNI, jinde neuvedené tis. Kč 0,3 

193 rezerva     

   Řídící, pedagogické, vědecké a další hodnocení akademických pracovníků     

  Řídící a samosprávné činnosti (alespoň část roku)     

194 rektor VETUNI počet 900 

195 prorektor VETUNI počet 700 

196 děkan VETUNI počet 700 

197 proděkan VETUNI počet 500 

198 vedoucí sekce VETUNI počet 200 

199 přednosta ústavu, kliniky VETUNI počet 200 

200 jiné řídící funkce na univerzitě (např. vedoucí laboratoře aj.) VETUNI počet 50 
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201 předseda AS VETUNI počet 30 

202 člen AS VETUNI počet 20 

203 člen VR VETUNI počet 20 

204 člen RVH VETUNI počet 20 

205 předseda poradních komisí rektora VETUNI počet 10 

206 člen poradních komisí rektora VETUNI počet 5 

207 jiné akademické a řídící funkce na VETUNI počet 5 

208 předseda AS fakulty VETUNI počet 22 

209 člen AS fakulty VETUNI počet 15 

210 člen VR fakulty VETUNI počet 15 

211 předseda poradních komisí děkana VETUNI počet 7 

212 člen poradních komisí děkana VETUNI počet 3 

213 jiné akademické a řídící funkce na fakultě VETUNI počet 3 

214 rezerva     

215 rezerva     

  Pedagogicko vědecké zařazení (na VETUNI)     

216 profesor VETUNI (alespoň část roku) počet 100 

217 docent VETUNI (alespoň část roku) počet 50 

218 odborný asistent (titul PhD. a nebo CSc.) VETUNI (alespoň část roku) počet 25 

219 asistent VETUNI (alespoň část roku) počet  10 

220 lektor VETUNI (alespoň část roku) počet  5 

221 
akademický pracovník s evropskou veterinární specializací nebo s národní 
atestací II. stupně nebo národní klinickou specializací II. stupně (alespoň část 
roku) 

počet 50 

222 akademický pracovník s národní atestací I. stupně nebo národní klinickou 
specializací I. stupně (alespoň část roku) počet 10 

223 rezerva     
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  Zvyšování kompetence pracovníka     

224 absolvování kursů k zvyšování profesní odbornosti (odborné a pedagogické) 
(započítávají se jen kursy ukončené v daném roce) počet 10 

225 absolvování kursů k zvyšování obecných dovedností (počítačové, jazykové a 
jim obdobné) (započítávají se jen kursy ukončené v daném roce) počet 10 

226 absolvování kursů ostatních k zvyšování kompetence pracovníka (započítávají 
se jen kursy ukončené v daném roce) počet 10 

  Hodnocení pracovníka nadřízeným pracovníkem     

227 
hodnocení nadřízeným pracovníkem (přednostou ústavu/kliniky) (1 až 5 bodů, 
kde 5 je nejlepší hodnocení) (počet bodů za ústav/kliniku = nepřepočtený počet 
akademických pracovníků * 4) 

hodnota 50 

228 rezerva     

  Vzdělávací, tvůrčí a společenské uznání      

229 člen VR mimo VETUNI (alespoň část roku) počet 20 

230 člen předsednictva RVŠ (alespoň část roku) počet  20 

231 člen sněmu RVŠ (alespoň část roku) počet  10 

232 člen RVH mimo VETUNI (alespoň část roku) počet 20 

233 člen národní komise (např. MŠMT aj.) (alespoň část roku) počet 10 

234 člen regionální komise (např. krajská, magistrátu aj.) (alespoň část roku) počet 5 

235 člen redakční rady vědeckého časopisu s IF (alespoň část roku) počet 20 

236 člen redakční rady vědeckého časopisu bez IF (alespoň část roku) počet 10 

237 člen redakční rady odborného časopisu (alespoň část roku) počet 8 

238 člen oborové rady DSP studia mimo VETUNI (alespoň část roku) počet 10 

239 člen komise pro habilitační nebo profesorské řízení na VETUNI i mimo ni 
(jen v roce jmenování) počet 10 

240 oponent habilitační práce na VETUNI i mimo ni (jen v roce jmenování) počet 20 

241 oponent článků v IF časopise na VETUNI i mimo ni (v roce odeslání posudku 
do časopisu) počet 5 

242 oponent grantů grantových agentur (v roce odeslání posudku do grantové 
agentury) počet 5 

243 medaile na naduniverzitní úrovni (v roce udělení) počet 8 

244 medaile na úrovni univerzity (v roce udělení) počet 5 
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245 medaile na úrovni fakulty (v roce udělení) počet 3 

246 čestné uznání a jiné uznání na naduniveritní úrovni (v roce udělení) počet 5 

247 čestné uznání a jiné uznání na úrovni univerzity (v roce udělení) počet 3 

248 čestné uznání a jiné uznání na úrovni fakulty (v roce udělení) počet 1 

249 jiné uznání akademickou, vědeckou nebo společenskou komunitou (v roce 
udělení) počet 1 

250 rezerva     

 
 


