Doplňující informace pro studenty (ŘPOS, zahájení studia 1. října 2018)
k čl. 7, 11 a 12 Směrnice rektora č. 1/2017
Článek 7 Přístup studenta ke studiu v rámci vybraných předmětů teoretického a
aplikovaného základu
Vybrané předměty pro studenty vojenského prezenčního studia se zahájením studia v
akademickém roce 2018/2019:
Matematika, Ekonomie I, Pravděpodobnost a statistika, Základy práva
Způsob hodnocení: kvantitativní hodnocení
Pořadí studentů je sestavováno garantem předmětu ve spolupráci s přednášejícím a cvičícím,
kdy je zohledňován přístup studenta ke studiu v průběhu semestru spočívající mj. ve schopnosti
studenta plnit stanovené úkoly, aktivně a správně reagovat v průběhu semestru na stanovené
otázky, úkoly či výsledek zkoušky je-li součásti hodnocení.
Celkové pořadí všech studentů na základě přístupu studenta ke studiu sestavuje fakulta
agregací (součtem pořadí dosaženého u každého studenta ve výše zmíněných předmětech) výše
uvedených dílčích pořadí, z nichž každé má stejnou váhu, a následným seřazením studentů. V
případě dosaženého stejného umístění více studenty v předmětu rozhoduje o jeho pořadí
dosažený vážený studijní průměr k datu skončení čtvrtého semestru studia. V případě dosažení
stejné hodnoty studijního průměru k datu skončení čtvrtého semestru studia více studenty
rozhoduje vyšší doložená úroveň dovednosti z anglického jazyka podle normy STANAG 6001.
Článek 11 Předpoklady pro vedení lidí
Hodnocení předpokladů pro vedení lidí sestavuje a aktualizuje Katedra leadershipu na základě:
 prokázaných dosažených znalostí formou testů v rámci předmětu Leadership,
 zvládnutí přidělených rolí (prokázaní dovedností) v rámci prováděných cvičení a aktivit
v předmětech Příprava v poli I a II a Leadership,
 doporučení vycházejících ze zjišťování úrovně schopnosti rozvoje jednotlivce v
kontextu vojenské činnosti v rámci předmětu Příprava v poli I a výsledků zjišťování
předpokladů pro budování skupinové soudržnosti a rozvoje bojového étosu v rámci
předmětu Příprava v poli II,
 zájmu studenta o danou vojenskou odbornost.
Způsob hodnocení: kvantitativní hodnocení
Celkové pořadí všech studentů na základě předpokladů pro vedení lidí sestavuje fakulta na
základě agregace dílčího pořadí. V případě dosaženého stejného umístění více studenty
rozhoduje o jeho pořadí dosažený vážený studijní průměr k datu skončení čtvrtého semestru
studia. V případě dosažení stejné hodnoty studijního průměru k datu skončení čtvrtého semestru
studia více studenty rozhoduje vyšší doložená úroveň dovednosti z anglického jazyka podle
normy STANAG 6001.
Článek 12 Předpoklady pro řízení bojové činnosti na taktické úrovni
V oblasti řízení a provádění bojové a jiné činnosti na taktické úrovni garant předmětu Příprava
v poli I a Příprava v poli II Katedra taktiky sestavuje a aktualizuje pořadí studentů, a to na
základě:
 prokázaného dosažení znalostí formou testů v rámci předmětů Příprava v poli I a
Příprava v poli II (suma bodového zisku z testů za 1., 2., 3., 4. semestr), zvládnutí plnění
úkolů provádění a řízení bojové a jiné činnosti na taktické úrovni v rámci cvičení
obsažených v předmětech Příprava v poli I a Příprava v poli II,




výsledků Vojensko-praktické soutěže,
fyzické zdatnosti ověřované CTVS v rámci předmětu Tělesná výchova, kdy budou pro
potřeby hodnocení využity disciplíny 4. semestru studia, doplněné o kontrolní cvičení
ze společného kontrolního cvičení na překážkové dráze, které proběhne v rámci
předmětu Příprava v poli.

Způsob hodnocení: kvantitativní hodnocení
Celkové pořadí všech studentů na základě předpokladů pro řízení bojové činnosti sestavuje
fakulta agregací (součtem pořadí dosaženého u každého studenta ve výše zmíněných
disciplínách) výše uvedených dílčích pořadí, z nichž každé má stejnou váhu a následným
seřazením studentů. V případě dosaženého stejného umístění více studenty v předmětu
rozhoduje o jeho pořadí dosažený vážený studijní průměr k datu skončení čtvrtého semestru
studia. V případě dosažení stejné hodnoty studijního průměru k datu skončení čtvrtého semestru
studia více studenty rozhoduje vyšší doložená úroveň dovednosti z anglického jazyka podle
normy STANAG 6001.
Hodnocení studentů v rámci předmětu Příprava v poli:
V 1. ročníku za zimní i letní blok předmětu Příprava v poli I:
průběžné hodnocení studentů instruktory v souladu s následujícími kritérii:
 přístup k výcviku (pasívní/aktivní),
 připravenost na zaměstnání (připraven/nepřipraven),
 postoj k hodnocení vlastních chyb (připouští/nepřipouští kritiku své osoby),
 úroveň plnění stanovených úkolů (plní/neplní),
 schopnost samostatně se rozhodovat (samostatný/nesamostatný).
Ve 2. ročníku v rámci zimního bloku předmětu Příprava v poli II:
v rámci bloku praktické přípravy realizováno průběžné hodnocení studentů akademickými
pracovníky a instruktory v souladu s kritérii za první ročník doplněnými o následujících čtyř
kritérií (hodnocených v rámci kontrolního cvičení):
 přijetí rozhodnutí (pochopení úkolu, posouzení relevantních situačních faktorů, doba od
přijetí úkolu do přijetí rozhodnutí),
 formulace rozhodnutí (zpracování bojového rozkazu se zaměřením na bod 3. –
především obsah a struktura bojového úkolu podřízeným a správná vojenská
terminologie),
 prosazení rozhodnutí (jasné a zřetelné vydání bojového rozkazu a schopnost
přesvědčivě odpovědět na dotazy podřízených ve fázi jejich ujasnění úkolu; řízení
jednotky ke splnění úkolu),
 zpracování a předání standardizovaných hlášení nadřízenému s využitím prostředků
rádiové komunikace.
Ve 2. ročníku v rámci letního bloku předmětu Příprava v poli II:
v rámci bloku praktické přípravy realizováno průběžné hodnocení studentů akademickými
pracovníky a instruktory v souladu s kritérii za předchozí semestry doplněnými o následující
kritéria:
 schopnost velet družstvu (řídit boj) s důrazem na:
 stručnost,
 srozumitelnost,
 ráznost,
 přesvědčivost,
 terminologickou přesnost,





řízení manévru družstva silami a prostředky (pohybem)
vydávání bojových úkolů / nařízení ústně i prostřednictvím radiostanice,
řízení manévru družstva palbou (řízení palby - vydávání palebných úkolů a povelů k
ničení nepřítele).

Vojensko-praktická soutěž (VPS) – 4. semestr (2. ročník)
V rámci VPS je realizováno hodnocení na základě předem stanovených kritérií v jednotlivých
disciplínách zaměřených zejména na:
 velitelskou činnost,
 plnění střeleckých úkolů,
 orientace v terénu,
 překonávání překážek,
 plnění fyzicky náročných úkolů v časovém stresu.

