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Připravované změny týkající se výuky, zápočtů, zkoušek a státních zkoušek 
a obhajob závěrečných prací na VFU Brno 
 
Vážené studentky a studenti,  
vážené kolegyně a kolegové,  
 
riziko onemocnění COVID-19, a s ním spojená mimořádná opatření, výrazně zasáhly do veškeré 
činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. V souladu s rozhodnutím Vlády ČR 
a Ministerstva zdravotnictví byla vyhlášena celostátní mimořádná opatření a také opatření rektora 
VFU Brno směřující k zvládnutí koronavirové pandemie. V návaznosti na aktuální rozhodnutí Vlády ČR 
a Ministerstva zdravotnictví týkajících se mimořádných opatření souvisejících s riziky onemocnění 
COVID-19 Vás informuji o připravovaných změnách týkajících se výuky, zápočtů, zkoušek a státních 
zkoušek a obhajob závěrečných prací na VFU Brno. 
 
 
Výuka 
V případech, kdy bylo možné výuku uskutečňovat distančním způsobem a je možné výuku v semestru 
dokončit distančním způsobem, bude tato výuka dokončena s využitím distančních forem výuky. 
V případech, kdy výuku nebylo možno uskutečnit distančním způsobem a není ji možné dokončit 
distančním způsobem (zejména klinická výuka, případně další praktická výuka a praxe podle 
rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) se výuka uskuteční ode dne stanoveného 
rektorem, a to ve skupinách maximálně čtyři studenti plus jeden učitel realizující výuku v jedné 
místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi přítomnými 
osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek. 
 
Zkoušení a zápočet 
V případech, kdy bude možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem (podle 
rozhodnutí garanta předmětu nebo rozhodnutí děkana) uskuteční se zkoušení nebo zápočet 
s využitím distančních forem (zejména testování prostřednictvím počítače, zpracováním odborných 
prací nebo jiné formy ověřování znalostí prostřednictvím počítače). 
V případech, kdy nebude možné zkoušení nebo zápočet uskutečnit distančním způsobem se zkoušení 
a zápočet uskuteční  ode dne stanoveného rektorem, a to ve skupinách maximálně tři až čtyři 
studenti plus jeden až dva učitelé (současně nejvýše pět osob) realizující zkoušení nebo zápočet 
v jedné místnosti, za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi 
přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek. 
 
Státní zkoušky a obhajoby závěrečných prací 
Státní zkoušky nebo obhajoby závěrečných prací se uskuteční ode dne stanoveného rektorem, a to za 
přítomnosti komise pro státní zkoušky nebo komise pro obhajoby závěrečných prací v počtu tři 
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zkoušející, jeden student vykonávající státní zkoušku nebo obhajobu závěrečné práce a maximálně 
jeden student připravující se ke státní zkoušce nebo obhajobě závěrečné práce maximálně pět osob 
v jedné místnosti za splnění podmínek použití roušky kryjící ústa a nos, dodržení rozestupů mezi 
přítomnými osobami alespoň dva metry a splnění dalších zvláštních podmínek. 
 
Promoce 
S ohledem na aktuální situaci spojenou s riziky onemocnění COVID-19 se předpokládá posun termínu 
promocí  na září 2020. 
 
Zvláštní podmínky  
Pro realizaci výuky, zkoušení a zápočtů a státních zkoušek budou stanoveny následující podmínky: 

• studenti a akademičtí pracovníci anebo jiné osoby poskytnou písemné čestné prohlášení 
o neexistenci infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o skutečnosti, že 
nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření, a o skutečnosti, že jsou bez akutních 
zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (horečka, kašel, dušnost, 
náhlá ztráta čichu nebo chuti), 

• osoby při vstupu do místnosti provedou desinfekci rukou, 
• budou vedeny záznamy o době přítomnosti zúčastněných osob (studentů, akademických 

pracovníků, jiných osob) v dané místnosti, 
• osoby vykazující zdravotní potíže odpovídající virovému onemocnění budou z příslušné 

místnosti neprodleně vykázány (v případě studenta takto uskuteční akademický pracovník, 
v případě akademického pracovníka takto uskuteční jeho nadřízený pracovník nebo děkan, 
v případě jiné osoby takto uskuteční děkan). 

 
Den stanovený rektorem pro realizaci výuky, zkoušek a zápočtů a státních zkoušek v prostorách VFU 
Brno nebo výukové praxe 
Den stanovený rektorem pro realizaci výuky, zkoušek a zápočtů a státních zkoušek v prostorách VFU 
Brno nebo výukové praxe se s ohledem na zvláštní charakter celostátního působení VFU Brno 
uvažuje: pondělí 1. června 2020. 
 
 
 
Vážené studentky a studenti, 
vážené kolegyně a kolegové,  
 
dovolte, abych Vám poděkoval za Váš pozitivní přístup k dodržování všech mimořádných opatření 
směřujících k omezení koronavirové nákazy, za všechny nadstandardní aktivity, které činíte v této 
složité situaci, za aktivní přístup k náhradním formám studia, a za nadstandardní časové vytížení při 
přípravě distančních forem studia, a  za všechny další činnosti, jimiž se podílíte na úspěšném 
zvládnutí současné komplikované situace, za všechny projevy podpory těch, kteří byli koronavirovou 
infekcí postiženi, a za reprezentaci dobrého jména Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
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Chtěl bych vyjádřit úctu Vám všem, kteří se jakýmkoli způsobem na zvládnutí nelehké současné 
situace podílíte. 
 
 
 S pozdravem 
 
 
 
      prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r. 
                  rektor 
 


