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VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 
FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE  

Podmínky přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního 
programu Ochrana zvířat a welfare v českém jazyce 
na Fakultě veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 

pro akademický rok 2020/2021 
 
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 a farmaceutické univerzity Brno (VFU Brno) zveřejňuji podmínky 
přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu Ochrana zvířat 
a welfare Fakulty veterinární hygieny a ekologie (FVHE) pro akademický rok 2020/2021. 
 
Podmínkou přijetí ke studiu je: 

 řádné ukončení vysokoškolského studia ve studijním programu zahrnujícím odpovídající 
rozsah vzdělání v ochraně a welfare zájmových, hospodářských, pokusných a volně žijících 
zvířat, základů veterinární péče, laboratorní diagnostiky a legislativy, které uchazeč doloží 
originálem a kopií vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu v den přijímacího testu, 

 podání správně vyplněné přihlášky v elektronické formě (k dispozici na webových stránkách 
VFU Brno) v termínu stanoveném děkankou fakulty, tj. do 31. 3. 2020. Pro případné druhé 
kolo přijímacího řízení je pro odevzdání přihlášek stanoven termín 17. 8. 2020. 

 
Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU Brno 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: 

 odpovídající znalosti z oblasti ochrany a welfare zájmových, hospodářských, pokusných 
a volně žijících zvířat, základů veterinární péče, laboratorní diagnostiky a legislativy, které 
jsou ověřovány písemným přijímacím testem, který se skládá z otázek s označením jedné 
správné odpovědi z několika možností. Test obsahuje celkem 40 otázek, správná odpověď 
je hodnocena 1 bodem, maximálně je možné z testu získat 40 bodů. Doba trvání písemného 
testu je maximálně 60 minut od stanoveného začátku. 

 podmínkou pro přijetí je uhrazení poplatku 500 Kč za přijímací řízení, který je splatný ke dni 
podání přihlášky. Nedostavení se k přijímací zkoušce není důvodem k vrácení poplatku. 

 
Do studijního programu nelze přijmout uchazeče, který již na fakultě v tomto studijním 
programu studuje. 
Pro akademický rok 2020/2021 se stanovuje nejvyšší možný počet studentů přijatých do 
prvního roku studia na 48. 
 
Pro přijetí ke studiu rozhoduje pořadí podle počtu bodů získaných v rámci přijímacího řízení 
při ověřování znalostí z oblasti ochrany zvířat a welfare. Ke studiu nemůže být přijat uchazeč, 
který získal z písemné přijímací zkoušky méně než 10 bodů. Přijímací řízení se koná pro všechny 
uchazeče v českém jazyce. 
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Termín přijímací zkoušky je stanoven na 8. 7. 2020. Nemůže-li se uchazeč z vážných, zejména 
zdravotních důvodů v řádném termínu dostavit k přijímací zkoušce, může povolit děkanka na 
žádost uchazeče náhradní termín přijímací zkoušky. Žádost je třeba poslat společně s doklady 
o důvodu neúčasti na řádném termínu nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne konání 
řádné přijímací zkoušky děkance prostřednictvím studijního oddělení FVHE. Náhradní termín 
přijímací zkoušky je stanoven na 14. 7. 2020. V případě konání druhého kola přijímacího řízení 
je stanoven termín konání přijímací zkoušky na 1. 9. 2020. 
 
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 13. února 2020                                            doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. 

      děkanka FVHE VFU Brno 


