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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Základní ustanovení
(1)

Statut Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „fakulta“) je podle § 33 odst. 2 písm. a)
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“) vnitřním
předpisem Fakulty vojenského leadershipu, součásti Univerzity obrany v Brně (dále jen
„univerzita“).

(2)

Úplný název fakulty zní Fakulta vojenského leadershipu.

(3)

Překlad názvu do anglického jazyka zní Faculty of
do francouzského jazyka zní Faculté de leadershipu militaire.

(4)

Sídlo fakulty je na adrese Kounicova 156/65, 662 10 Brno.

(5)

Fakulta byla jako Fakulta ekonomiky a managementu zřízena dnem 1. září 2003
rozkazem ministra obrany České republiky č. 34 ze dne 8. srpna 2003 splynutím
Fakulty řízení vojenských systémů Vysoké vojenské školy pozemního vojska
ve Vyškově a Fakulty ekonomiky obrany státu a logistiky Vysoké vojenské školy
pozemního vojska ve Vyškově. Ke dni 1. září 2014 na základě rozhodnutí
Akademického senátu Fakulty ekonomiky a managementu a Akademického senátu
Univerzity obrany v Brně změnila fakulta název na Fakultu vojenského leadershipu.

(6)

Právní předchůdci fakulty jsou Fakulta řízení vojenských systémů Vysoké vojenské
školy pozemního vojska ve Vyškově a Fakulta ekonomiky obrany státu a logistiky
Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově.

(7)

Znak, logo a heslo fakulty jsou uvedeny v příloze č. 1.

Military

Leadership,

Článek 2
Poslání a činnost fakulty
(1)

Fakulta vytváří a uskutečňuje studijní programy, svobodně rozvíjí vědecké bádání,
ustanovuje samosprávné akademické orgány, rozhoduje o přijetí uchazečů ke studiu
a vykonává další související činnosti.

(2)

Fakulta uskutečňuje všechny typy akreditovaných studijních programů, jakož
i programy celoživotního vzdělávání.

(3)

Na uskutečňování studijních programů, jakož i na programech celoživotního
vzdělávání, se mohou formou smluvní spolupráce podílet i jiné vysoké školy
či právnické osoby podle § 2 odst. 8 zákona.

(4)

Fakulta uskutečňuje vzdělávací činnost zaměřenou na přípravu budoucích důstojníků
ozbrojených sil České republiky, především velitelského sboru, a odborníků
připravovaných pro působení v oblasti zajišťování obrany a bezpečnosti státu.
Fakulta rozvíjí vědeckou, výzkumnou, inovační a expertní činnost, rozvíjí a šíří poznání
v oblastech souvisejících se zajišťováním obrany a bezpečnosti České republiky a jejich
partnerských států.
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(5)

K podpoře činností podle předcházejících odstavců a pro podporu harmonického
rozvoje studentů a celé akademické obce vytváří fakulta podmínky zejména pro:
a)

informační zabezpečení, přístup k publikačním výstupům, k elektronickým
informacím děkanátu, kateder a pracovišť zabezpečujících činnost fakulty,

b) sportovní, tělovýchovné a kulturní akce, organizované jako dobrovolné, eventuálně
u studentů jako volitelné v rámci studijních programů.
(6)

Fakulta dále:
a)

podporuje spolupráci na mezinárodní vysokoškolské úrovni, účast v nadnárodních
vysokoškolských institucích a účast na výměnných pobytech studentů a pedagogů
s ohledem na jejich přínos pro výchovně vzdělávací proces,

b) organizuje další činnosti pro rozvoj a posilování vztahů s ostatními vysokými
školami, vývojovými a výzkumnými pracovišti, absolventy fakulty a fakult, jejichž
je nástupnickou organizací, orgány veřejné správy a s pracovišti a součástmi
ozbrojených sil České republiky, jakož i tuzemskými a zahraničními organizacemi
především při zabezpečování potřeb studentů.
Článek 3
Vnitřní předpisy fakulty
Vnitřními předpisy fakulty jsou:
a)

Statut Fakulty vojenského leadershipu,

b) Volební řád Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu,
c)

Jednací řád Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu,

d) Jednací řád Vědecké rady Fakulty vojenského leadershipu,
e)

Disciplinární řád pro studenty Fakulty vojenského leadershipu.
ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY FAKULTY A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Článek 4
Orgány fakulty

(1)

Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:
a)

Akademický senát Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „akademický senát
fakulty“),

b) děkan Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „děkan“),
c)

Vědecká rada Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „vědecká rada fakulty“),

d) Disciplinární komise Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „disciplinární
komise fakulty“).
(2)

Dalším orgánem fakulty je tajemník Fakulty vojenského leadershipu (dále jen „tajemník
fakulty“).
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Článek 5
Akademický senát fakulty
(1)

Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem
fakulty. Člen akademického senátu fakulty skládá slib, jehož text je uveden
v příloze č. 2.

(2)

Počet členů akademického senátu fakulty a způsob jejich volby stanoví Volební řád
Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu.

(3)

Členství v akademickém
jsou nezastupitelné.

(4)

Způsob volby členů a předsedy akademického senátu fakulty, ustavování orgánů
akademického senátu fakulty blíže upravuje Volební řád Akademického senátu Fakulty
vojenského leadershipu.

(5)

Pravidla zasedání a jednání akademického senátu fakulty určuje Jednací řád
Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu.

senátu

fakulty

a výkon

vyplývajícího

mandátu

Článek 6
Děkan
(1)

V čele fakulty stojí děkan, který jedná a rozhoduje ve věcech fakulty, pokud zákon
nestanoví jinak.

(2)

Za kandidáta na funkci děkana může být navržen člen akademické obce fakulty,
pravidla jmenovaný profesorem nebo docentem, jehož způsobilost, zkušenosti a mravní
vlastnosti poskytují záruku, že bude tuto funkci řádně vykonávat.

(3)

Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor univerzity
(dále jen „rektor“). Děkan skládá slib, který je uveden v příloze č. 2.

(4)

Funkční období děkana je čtyřleté. Funkci děkana může tatáž osoba vykonávat nejvýše
dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.

(5)

Děkana zastupují v jím určeném rozsahu proděkani. Proděkany po projednání
v akademickém senátu fakulty jmenuje a odvolává děkan.

(6)

Děkan v rámci působnosti stanovené zákonem je dále přímým nadřízeným všem
příslušníkům fakulty a vůči vojákům z povolání má kázeňskou pravomoc.
Článek 7
Vědecká rada fakulty

(1)

Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy
vědecké rady. Návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty
schvaluje akademický senát fakulty. Nejméně jednu třetinu členů vědecké rady fakulty
tvoří osoby mimo akademickou obec univerzity. Funkční období člena vědecké rady
fakulty je shodné s funkčním obdobím děkana fakulty, který jej jmenoval.

(2)

Při jmenování členů vědecké rady fakulty děkan přihlíží k tomu, aby ve vědecké radě
byli zastoupeni představitelé hlavních oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací,
vědeckou a tvůrčí činnost.

(3)

Počet členů vědecké rady fakulty stanoví děkan.

(4)

Děkan jmenuje z členů vědecké rady fakulty místopředsedu vědecké rady fakulty.
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Místopředseda vědecké rady fakulty zastupuje předsedu vědecké rady fakulty v době
jeho nepřítomnosti.
(5)

Předseda a místopředseda vědecké rady fakulty jsou zároveň členy jejího předsednictva.
Další členy předsednictva jmenuje děkan fakulty.

(6)

Vědecká rada fakulty se vedle zákonem stanovené působnosti vyjadřuje zejména
k záležitostem, které jí předloží děkan.

(7)

Členství ve vědecké radě fakulty zaniká:
a)

uplynutím funkčního období,

b) vzdáním se funkce,
c)

odvoláním z funkce,

d) úmrtím nebo prohlášením za mrtvého,
e)

omezením či ztrátou svéprávnosti.

(8)

Vzdání se funkce a odvolání z funkce musí být písemné. Vzdání se funkce se doručuje
děkanovi, odvolání z funkce se doručuje členovi vědecké rady fakulty.
Členství ve vědecké radě fakulty zaniká dnem následujícím po doručení vzdání
se funkce nebo odvolání z funkce, nebyl-li ve vzdání se funkce nebo odvolání z funkce
uveden den pozdější.

(9)

Vědecká rada fakulty může zřizovat odborné sekce.

(10) Kromě členů vědecké rady fakulty může děkan jmenovat stálé hosty vědecké rady
fakulty s hlasem poradním. Stálí hosté vědecké rady fakulty se zúčastňují zasedání
vědecké rady, mají právo vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám a přispívat
tak k jejich řešení.
(11) Organizační a administrativní záležitosti spojené s činností vědecké rady fakulty
zabezpečuje tajemník vědecké rady fakulty jmenovaný děkanem. Tajemník není členem
vědecké rady fakulty. Tajemník se účastní zasedání vědecké rady fakulty.
(12) Způsob jednání vědecké rady fakulty upravuje Jednací řád Vědecké rady Fakulty
vojenského leadershipu.
Článek 8
Disciplinární komise fakulty
(1)

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných
na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

(2)

Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává děkan fakulty.

(3)

Disciplinární komise fakulty má nejméně čtyři členy, polovinu členů komise tvoří
studenti.

(4)

Funkční období členů disciplinární komise fakulty je dvouleté.

(5)

Působnost disciplinární komise fakulty a průběh disciplinárního řízení blíže upravuje
Disciplinární řád pro studenty Fakulty vojenského leadershipu.
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Článek 9
Tajemník fakulty
(1)

Tajemník fakulty zabezpečuje vnitřní správu fakulty a řídí činnost děkanátu. Za svoji
činnost odpovídá děkanovi. Postavení a působnost tajemníka fakulty stanoví
Organizační řád Fakulty vojenského leadershipu.

(2)

V oblasti hospodaření a majetkové správy je tajemník fakulty metodicky řízen
kvestorem univerzity.

(3)

Tajemníka fakulty jmenuje a odvolává děkan.
Článek 10
Organizační struktura fakulty

(1)

Fakulta se organizačně člení na:
a)

děkanát,

b) katedry.
(2)

Podrobnosti o organizaci děkanátu a počtu kateder, jejich působnosti a zásadách řízení
fakulty stanoví Organizační řád Fakulty vojenského leadershipu.
ČÁST TŘETÍ
STUDIUM
Článek 11
Přijímání ke studiu

Přijímání ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
včetně podmínek pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek a organizace přijímacích
zkoušek se řídí ustanovením čl. 20 Statutu Univerzity obrany v Brně.
Článek 12
Podmínky studia cizinců
Podmínky studia cizinců na fakultě se řídí ustanovením čl. 22 Statutu Univerzity obrany
v Brně.
ČÁST ČTVRTÁ
AKADEMICKÁ OBEC A OSTATNÍ PRACOVNÍCI
Článek 13
Akademická obec
Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci fakulty a studenti zapsáni
ke studiu na fakultě.
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Článek 14
Akademičtí pracovníci
(1)

Akademickými pracovníky jsou ti profesoři, docenti, mimořádní (emeritní) profesoři,
odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí a vývojoví pracovníci, kteří jsou
zaměstnanci fakulty a v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce vykonávají
jak pedagogickou, tak tvůrčí činnost.

(2)

Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr.

(3)

Místa akademických pracovníků se obsazují výběrovým řízením. Pravidla, postupy
a průběh výběrového řízení stanovuje Řád výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně.
Článek 15
Studenti

(1)

Uchazeč se stává studentem fakulty dnem zápisu do studia v akreditovaném studijním
programu. Osoba, které bylo studium přerušeno, se stává studentem fakulty
dnem opětovného zápisu do studia.

(2)

Osoba přestává být studentem fakulty dnem ukončení studia podle ustanovení § 55
odst. 1 a § 56 odst. 1 a 2 zákona nebo dnem přerušení studia podle § 54 zákona.

(3)

Student fakulty má právo:
a)

studovat v rámci jednoho nebo více studijních programů,

b) výběru studijních předmětů a vytvoření studijního plánu podle pravidel studijního
programu,
c)

konat zkoušky za podmínek stanovených studijním programem a Studijním
a zkušebním řádem Univerzity obrany v Brně,

d) zapsat se do další části studijního programu, pokud splnil povinnosti stanovené
studijním programem a Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany v Brně,
e)

navrhnout téma své bakalářské, diplomové nebo disertační práce,

f)

používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium ve studijním
programu v souladu se stanovenými pravidly,

g) volit a být volen do akademického senátu univerzity a akademického senátu
fakulty,
h) na stipendium z prostředků univerzity, splní-li podmínky pro jeho přiznání
stanovené ve Stipendijním řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně.
(4)

Povinností studenta fakulty:
a)

vyplývají ze studijního programu a Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany
v Brně,

b) je dodržovat vnitřní předpisy fakulty a univerzity,
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c) je neprodleně oznámit děkanátu adresu určenou pro doručování písemností
a všechny skutečnosti důležité pro vedení matriky studentů, u studentů vojenského
studia všechny důležité osobní změny podle zvláštních předpisů pro vedení
personální evidence vojáků,
d) je dostavit se na předvolání děkana fakulty nebo jím pověřeného zaměstnance
k projednání otázek týkajících se průběhu studia nebo ukončení studia.
Článek 16
Akademické odměny udělované studentům
(1)

Studentovi, který dosahuje zvláště příkladných výsledků ve studiu, vědecké práci
a tvůrčí činnosti, podílí se na vzorné reprezentaci fakulty na veřejnosti nebo který svým
projevem, činem nebo jiným způsobem prokázal vysoký stupeň morálky a občanského
uvědomění a přispěl tak k šíření dobrého jména fakulty a univerzity, může být udělena
akademická odměna.

(2)

Akademickými odměnami jsou:
a)

akademická pochvala a

b) cena děkana fakulty.
(3)

Akademické odměny uděluje děkan na návrh vedoucího katedry, proděkana nebo
akademického senátu fakulty anebo z vlastního podnětu. Návrh na udělení akademické
odměny musí obsahovat druh navrhované akademické odměny a podrobný popis
skutečnosti, za kterou je udělení akademické odměny navrhováno.

(4)

Cenu děkana tvoří pamětní plaketa.

(5)

Přehled a dokumentaci o udělených akademických odměnách vede děkanát.

(6)

Podrobnosti o udělování akademických odměn stanoví děkan.
ČÁST PÁTÁ
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ FAKULTY
Článek 17
Hospodaření fakulty

(1)

Fakulta nemá vlastní rozpočet a majetek. S veřejnými prostředky a majetkem státu
hospodaří v rámci univerzity, která je organizační složkou státu.

(2)

Za hospodárné, efektivní a účelné využívání finančních prostředků a majetku v souladu
s právními předpisy odpovídají v rozsahu svých pravomocí všichni vedoucí pracovníci.
ČÁST ŠESTÁ
AKADEMICKÉ INSIGNIE A OBŘADY
Článek 18
Akademičtí hodnostáři, insignie a obřady

(1)

Vnějším výrazem akademických tradic, práv a svobod na fakultě je vymezení
akademických hodnostářů, akademických insignií a akademických obřadů.

(2)

Akademickými hodnostáři fakulty jsou děkan a proděkani.
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(3)

Akademickými insigniemi fakulty jsou meč a řetěz děkana a řetězy proděkanů.

(4)

Akademickými obřady jsou zejména inaugurace děkana, imatrikulace, promoce,
slavnostní zasedání vědecké rady fakulty, slavnostní shromáždění akademické obce
fakulty a slavnostní ukončení studia v rámci programu celoživotního vzdělávání.

(5)

Při akademických obřadech jsou užívána tradiční latinská oslovení akademických
hodnostářů:
a)

oslovení děkana je „Spectabilis” (slovutný),

b) oslovení proděkana je „Honorabilis” (ctihodný), v případě, že proděkan zastupuje
děkana, je oslovován „Spectabilis”.
Článek 19
Akademické insignie a jejich používání
(1)

Řetěz děkana a meč děkana jsou symboly fakulty a jejich užití je spojeno
s funkcí děkana.

(2)

Řetězy proděkanů jsou symboly funkce proděkana.

(3)

Popis akademických insignií fakulty a zásady jejich používání jsou uvedeny
v příloze č. 1 tohoto statutu.
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Článek 20
Veřejná část internetových stránek fakulty, úřední deska

(1)

Veřejnou částí internetových stránek fakulty se rozumí doména fvl.unob.cz.

(2)

Úřední deska fakulty je umístěna v sídle fakulty, na adrese Kounicova 156/65,
662 10 Brno.
ČÁST OSMÁ
ZRUŠOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 21
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Statut Fakulty vojenského leadershipu ze dne 2. února 2011 ve znění
první změny.
Článek 22
Ustanovení přechodná a závěrečná
(1)

Tento statut byl schválen akademickým senátem fakulty dne 17. července 2017.

(2)

Tento statut byl schválen akademickým senátem univerzity dne 21. září 2017 a k témuž
dni nabývá účinnosti.
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v. r.
plukovník gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.
děkan

v. r.
prof. PhDr. RSDr. František HANZLÍK, CSc.
předseda akademického senátu fakulty

v. r.
prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.
předseda akademického senátu univerzity
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Příloha č. 1
SYMBOLY FAKULTY
Znak fakulty
(1)

Popis znaku fakulty je následující. Na trojúhelníkovém štítě s kónicky vypuklými
stranami, orientovaném cípem dolů a vyplněném zelenošedou šachovnicí, je položena
bílá otevřená kniha se žlutými deskami. Přes otevřenou knihu je čepelí položený
zlatohnědý meč, dole jílcem nepřesahující spodní cíp štítu a špičkou čepele nahoře
přesahující lem štítu. Štít zelenou barvou odkazuje na vzdělání studentů pro pozemní
síly a šedou barvou pro logistiku Armády České republiky, otevřená kniha a meč
symbolizují vzdělání s vojensky zaměřeným obsahem. Meč pak také odkazuje
na velitelské funkce, ke kterým absolventi fakulty směřují.

(2)

Znak byl schválen ředitelem Vojenského historického ústavu a heraldickou komisí
Vojenského historického ústavu a nelze v něm provádět jakékoli změny velikostí
a poměru stran, grafických prvků ve znaku ani odstínů barev. Všechny změny musí být
předem konzultovány a odsouhlaseny Vojenským historickým ústavem.

(3)

Znak fakulty lze zvětšovat či zmenšovat poměrově pouze jako celek.

(4)

Ve znaku jsou použity následující barvy s určením jejich barevného modelu:
a)

oranžová 1 (PANTONE 108 CVC; CMYK 2/5/94/4; RGB 247/221/11),

b) oranžová 2 (PANTONE 123 CVC; CMYK 0/23/96/0; RGB 253/198/14),
c)

šedá 1 (PANTONE 420 CV; CMYK 22/15/24/3; RGB 204/203/193),

d) šedá 2 (PANTONE 7541 C; CMYK 0/0/0/13; RGB 230/231/231),
e)
(5)

zelená (PANTONE 392 CVC; CMYK 25/9/100/46; RGB 128/130/6).

Znak fakulty se používá zejména:
a)

na oficiálních dokumentech vydávaných fakultou na hlavičkových papírech,
při slavnostních příležitostech a tam, kde je to vhodné a obvyklé,

b) při popularizaci fakulty v propagačních materiálech reprezentačního charakteru.

11

(6)

Vyobrazení znaku je následující:

Heslo fakulty
(1)

Heslo fakulty vyjadřuje myšlenku, kterou se řídí příslušníci akademické obce fakulty.
Je možné je použít při slavnostních příležitostech.

(2)

Heslo zní: „ČEST A VLAST!“, v jazyce latinském pak „DIGNITAS ET PATRIA!“
Insignie fakulty

(1)

Řetězy děkana a proděkanů jsou tvořeny vlastním řetězem skládajícím se
ze čtvercových článků. Řetěz se sbíhá do odznaku absolventa vysoké vojenské školy
a na tomto odznaku je zavěšena medaile se znakem univerzity. Znak je umístěn
na kruhové podložce, na které je shora napsáno heslo univerzity „DOCENDO
DISCIMUS“ (Učíce jiné, učíme sebe). Řetěz děkana je zhotoven ze žlutého kovu,
řetězy proděkanů jsou zhotoveny z bílého kovu.

(2)

Insignie fakulty se používají při akademických obřadech a slavnostních příležitostech
pořádaných na univerzitě, jiných vysokých školách či institucích.

(3)

Meč fakulty je symbolem vyjadřujícím vojenský charakter fakulty. Používá se podle
rozhodnutí děkana, zejména při slavnostních příležitostech vojenského charakteru.
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Příloha č. 2
AKADEMICKÉ SLIBY
(1)

Slib člena akademického senátu fakulty zní:
„Jako řádně zvolený člen Akademického senátu Fakulty vojenského leadershipu
čestně slibuji, že svým jednáním a vykonáváním funkce, která mi byla svěřena,
budu vždy usilovat o zachování dobrého jména naší fakulty, její další rozvoj v duchu
platných zákonů, vnitřních předpisů a nařízení, a že se nedopustím ničeho, čím bych
poškodil její uznávanou vážnost.
Tak slibuji.“

(2)

Slib děkana fakulty při inauguraci zní:
„Slibuji, že budu vykonávat funkci děkana Fakulty vojenského leadershipu
podle svého nejlepšího vědomí a svědomí v duchu zákona o vysokých školách
a vojenských řádů a předpisů pro další rozvoj Fakulty vojenského leadershipu
Univerzity obrany v Brně.
Tak slibuji.“

(3)

Slib studenta fakulty při imatrikulaci zní:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že dostojím všem závazkům, které vyplývají
z mého přijetí a ze studia na Fakultě vojenského leadershipu.
Prohlašuji, že vynaložím veškeré své osobní úsilí k tomu, abych dosáhl vysokého
stupně odborných znalostí a schopností, se kterými budu nakládat v souladu s právními
a etickými normami a s ohledem na uchování dobrého jména Fakulty vojenského
leadershipu a Univerzity obrany v Brně.
Tak slibuji.“

(4)

Slib absolventa bakalářského a magisterského stupně studia na fakultě zní:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že budu se znalostmi a dovednostmi získanými
na Fakultě vojenského leadershipu nakládat čestně a v duchu rozvoje humánní
a demokratické společnosti. Vždy budu uchovávat ve vážnosti a úctě svoji alma mater –
Fakultu vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně.
Tak slibuji.“

(5)

Slib absolventa doktorského studijního programu fakulty zní:
„Slibuji na svou čest a svědomí, že uchovám v úctě a vážnosti Fakultu vojenského
leadershipu, na níž jsem dosáhl akademického titulu doktor. Při plnění každodenních
povinností si budu vědom svého závazku získané poznatky a vědění plně využívat
a dále rozvíjet. Současně budu usilovat o rozvoj vědy, nikoli pouze pro osobní prospěch
a slávu, nýbrž ku prospěchu celé společnosti. Slibuji, že svým čestným chováním
a pracovním úsilím ponesu titul, který nyní obdržím, po celý život tak, abych byl
příkladem vědeckého pracovníka.
Tak slibuji.“
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