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Úvod

Výroční zpráva o činnosti Univerzity obrany za rok 2011 (dále jen „Výroční zpráva“) je
vypracována a zveřejňována v souladu s ustanovením § 21 čl. 1 písm. a ) zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách, a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(dále jen „zákon“).
Výroční zpráva byla v souladu s ustanovením § 9 čl. 1 písm. d) zákona schválena dne
16. května 2012 Akademickým senátem Univerzity obrany.

2
2.1

Základní údaje o vysoké škole
Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo (vč. adresy) vysoké školy
a všech součástí

Univerzita obrany (UO)
Kounicova 65, 662 10 Brno
Tel.: 973 442 554, fax: 973 442 160
http://www.unob.cz, e-mail: ovv@unob.cz
Fakulta ekonomiky a managementu (FEM)
Kounicova 65, 662 10 Brno
Tel.: 973 442 728, fax: 973 442 282
http://fem.unob.cz, e-mail: fem@unob.cz
Fakulta vojenských technologií (FVT)
Kounicova 65, 662 10 Brno
Tel.: 973 443 394, fax: 973 443 266
http://fvt.unob.cz, e-mail: fvt@unob.cz
Fakulta vojenského zdravotnictví (FVZ)
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
Tel.: 973 253 101, fax: 495 513 018
http://fvz.unob.cz, e-mail: fvz@unob.cz
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení (ÚOPZHN)
Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Tel.: 973 452 309, fax: 973 452 330
http://uopzhn.unob.cz, e-mail: uopzhn@unob.cz
Centrum jazykové přípravy (CJP)
Kounicova 65, 662 10 Brno
Tel.: 973 442 393, fax: 973 442 815
http://cjp.unob.cz, e-mail: cjp@unob.cz
Centrum tělesné výchovy a sportu (CTVS)
Kounicova 65, 662 10 Brno
Tel.: 973 442 196, fax: 973 443 150
http://ctvs.unob.cz, e-mail: ctvs@unob.cz
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2.2

Organizační schéma vysoké školy
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2.3

Složení (s uvedením změn v roce 2011) vedení, vědecké rady, správní rady,
akademického senátu a dalších orgánů dle vnitřních předpisů vysoké školy

Orgány a vedení (stav k 31. 12. 2011)
Rektor-velitel:
Kvestor:

brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.,
plukovník Ing. Jiří Durec,

Prorektor pro rozvoj:
Prorektor pro studijní
a pedagogickou činnost:
Prorektor pro vědeckou
činnost:
Prorektor pro vnější vztahy:
Zástupce rektora:

plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.,
prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc.,
plukovník prof. Ing. Martin Macko, CSc.,
plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D.,
plukovník gšt. Ing. Josef Trojan.

Vědecká rada (stav k 31. 12. 2011)
Předseda:
Tajemník:
Členové:

prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., dr. h. c.,
Ing. Milan Hanousek, Ph.D.,
prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc.,
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc., MU – FES Brno,
doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D., (členem od 25. 1. 2011),
prof. Ing. František Božek, CSc.,
prof. Ing. Ladislav Buřita, CSc.,
pplk. doc. Ing. Petr Čech, Ph.D., (ukončeno členství k 31. 10. 2011),
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., FN Brno,
doc. Ing. Blahoslav Dolejší, CSc., MO ČR Praha,
prof. Ing. Radim Farana, CSc., VŠB – TU Ostrava,
prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc.,
prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., UK LF Hradec Králové,
prof. Ing. Ivan Gros, CSc., VŠCHT – FCHI Praha,
prof. Ing. Dušan Halásek, CSc., VŠB – TU Ostrava,
doc. PhDr. František Hanzlík, CSc.,
Ing. Radek Hauerland, Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod,
plk. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.,
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc., UK Praha,
Ing. Michael Hrbata, MO ČR Praha,
plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.,
prof. Ing. Ladislav Ivánek, DrSc., MU – FES Brno,
prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc.,
JUDr. Jiří Kameník, Asociace soukr. detektivních služeb Praha,
Ing. Vladimír Karaffa, CSc., MO ČR Praha,
plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.
doc. Ing. Miroslav Kelemen, Ph.D., VŠBM v Košicích, Slovensko,
prof. RNDr. Jan Kohout, CSc.,
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.,
doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.,
plk. prof. Ing. Martin Macko, CSc.,
Ing. Milan Máčel, MO ČR Praha (ukončeno členství k 25. 12. 2011),
brig. gen. Ing. Aleš Opata, GŠ AČR Praha (ukončeno členství k 31. 3. 2011),
Ing. Ivan Poledník, Omnipol a.s., Praha,
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plk. Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D.,
plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.,
prof. Ing. Miroslav Vala, CSc.,
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB – FLKŘ Zlín,
plk. prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., dr. h. c.,
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c., VUT – FSI Brno,
prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc.,
Ing. Pavel Zůna, MSS,
genmjr. Ing. Miroslav Žižka, GŠ AČR Praha.
Akademický senát (stav k 1. 1. 2011)
Předsednictvo:
Předseda:
1. místopředseda:
2. místopředseda:
Člen:
Členka:

plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., FVZ, K-304,
doc. Ing. Stanislav Beer, CSc., FVT, K-201,
Mgr. et Ing. Radomír Saliger, Ph.D., FEM, K-109,
doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc., CJP,
des. Jiřina Polcrová, FVT, studentka,

Členové:

MUDr. Peter Bednarčík, CSc., FVZ, K-307,
nrtm. Bc. Antonín Doležel, FEM, student,
plk. Mgr. Petr Hanák, CTVS,
Bc. Lenka Ješonková, FEM, studentka,
čet. Ctibor Klimánek, FEM, student,
prof. Ing. Pavel Konečný, CSc., FVT, K-204,
plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D., FVT, K-208,
svob. Adam Krumnikl, FVT, student,
rtn. Bc. Otakar Kunzmann, FVT, student,
nrtm. Veronika Mikusová, FVZ, studentka,
Ing. Josef Navrátil, CSc., FEM, K-106,
mjr. Ing. Pavel Otřísal, ÚOPZHN,
rtm. Kateřina Palková, FVZ, studentka,
pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D., FVZ, K-307,
Ing. Dalibor Pluskal FEM, K-101,
mjr. Ing. Michal Potáč, Ph.D., FVZ, K-302,
doc. Ing. Zbyněk Růžička, CSc., FVT, K-217,
rtn. David Řezáč, FVZ, student,
RNDr. Marie Vacková, CSc., FVZ, K-301,
pplk. Ing. Josef Vondrák, Ph.D., FEM, K-107,
Ing. Pavel Vyleťal, FEM, K-102.

Akademický senát (stav k 31. 12. 2011)
Předsednictvo:
Předseda:
1. místopředseda:
2. místopředseda:
Člen:
Členka:

plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc., FVZ, K-304,
doc. Ing. Stanislav Beer, CSc., FVT, K-201,
Mgr. et Ing. Radomír Saliger, Ph.D., FEM, K-109,
doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc., CJP,
pprap. Jiřina Polcrová, FVT, studentka,
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Členové:

por. Ing. Josef Časar, FVT, student,
pplk. Ing. Michal Dub, Ph.D., FVT, K-206,
plk. Mgr. Petr Hanák, CTVS,
prof. Ing. Vojtěch Hrubý, CSc., FVT, K-216,
rtm. Petr Chlpík, FEM, student,
pplk. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D., FVZ, K-311,
prof. Ing. Pavel Konečný, CSc., FVT, K-204,
plk. Ing. Miroslav Krátký, Ph.D., FVT, K-208,
PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D., FVZ, K-304,
pplk. Ing. Pavel Otřísal, MBA, ÚOPZHN,
Ing. Dalibor Pluskal, FEM, K-101,
prof. Ing. Ladislav Potužák, CSc., FEM, K-107,
rtm. David Řezáč, FVZ, student,
prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc., FVZ, K-310,
svob. Daniel Thibaud, FVZ, student,
svob. Stanislav Vaněk, FVT, student,
Martin Vokřál, FEM, student,
Ing. Pavel Vyleťal, FEM, K-102,
mjr. PharmDr. Jana Žďárová-Karasová, Ph.D., FVZ, K-309.

Další orgány dle vnitřních předpisů
Oborová rada doktorského studijního programu Ochrana vojsk a obyvatelstva
(stav k 31. 12. 2011)
Předseda:
Místopředseda:
Člen předsednictva:
Tajemník:
Členové:

prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc.,
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc., UTB Zlín,
prof. Ing. František Božek, CSc.,
Ing. Jiří Kratochvíla,
pplk. prof. Ing. Jiří Cabal, CSc.,
pplk. doc. Ing. Stanislav Florus, CSc.,
doc. Ing. Josef Kellner, CSc.,
prof. Ing. Zbyněk Kobliha, CSc.,
doc. RNDr. Jiří Moučka, Ph.D.,
Ing. Josef Navrátil, CSc.,
doc. Ing. Bedřich Rýznar, CSc.,
doc. Ing. Petr Sládek, CSc.,
doc. RNDr. Jaromír Baštinec, CSc., FEKT VUT Brno,
prof. PhDr. Ján Buzalka, CSc., APS Bratislava,
prof. RNDr. Jan Chvalina, DrSc., FEKT MU,
Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D., Policejní akademie ČR,
Ing. Zdeněk Procházka, GŘ HZS ČR Praha,
doc. Dr. et Ing. Michail Šenovský, FBI VŠB-TU Ostrava.

Oborová rada doktorského studijního programu Vojenská logistika
(stav k 31. 12. 2011)
Předseda:
prof. Ing. Petr Hajna, CSc.,
Místopředseda:
plk. doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D.,
Člen předsednictva: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc.,
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Tajemník:
Členové:

2.4

Ing. Jiří Kratochvíla,
pplk. prof. Ing. Jiří Balla, CSc.,
doc. Ing. Věroslav Kaplan, CSc.,
prof. Ing. Aleš Komár, CSc.,
prof. Ing. Pavel Konečný, CSc.,
PhDr. Alena Langerová,
prof. PhDr. Miroslav Krč, CSc.,
doc. Ing. Zdeněk Křižan, CSc.,
doc. Ing. Milan Kubeša, CSc.,
doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc.,
doc. Ing. Miroslav Pecina, CSc.,
prof. Ing. Miroslav Vala, CSc.,
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.,
prof. Ing. Ivan Gros, CSc., FCHI VŠCHT Praha.

Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol s uvedením členů (vč. změn
v roce 2011) a jejich funkcí v orgánech reprezentace
Zastoupení UO v reprezentaci českých vysokých škol je uvedeno v tabulce 2.4.

2.5

Poslání, vize a strategické cíle vysoké školy

Prioritním posláním UO je vysokoškolská příprava důstojnického sboru profesionální
AČR a vědecko-výzkumná činnost. Doplňujícím pak příprava civilních studentů, expertní
a zpracovatelská činnost.
Základní vizí UO je změna role z poskytovatele kvalifikovaného personálu
v poskytovatele kvalitního vzdělávání pro personál. Proto se UO rozvíjí jako:
• vojensky profilovaná státní vysoká škola univerzitního typu,
• centrum pro poskytování požadovaných schopností pro potřeby AČR,
• instituce celkově zodpovědná za vysokoškolské vzdělávání v oblasti obrany
a bezpečnosti státu.
Za strategické cíle k naplnění poslání a vize UO se považuje:
• vymezení a upevnění postavení UO jako státní vysoké školy univerzitního typu,
• zvýšení prestiže a respektu UO, zejména ve vnitroresortním systému přípravy
personálu,
• posílení transparentnosti UO z hlediska působnosti a výkonů,
• posílení personální a finanční stabilizace UO v návaznosti na současný zdrojový
rámec.

2.6

Změny v oblasti vnitřních předpisů vysoké školy, k nimž došlo v roce 2011

Dne 17. března 2011 schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademický senát UO
8. změnu Statutu Univerzity obrany. Změna nabyla účinnosti dnem 1. září 2011.
Dne 17. března 2011 schválil podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademický senát UO
4. změnu Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany. Změna nabyla účinnosti dnem 1.
září 2011.
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2.7

Příspěvky a dotace MŠMT

MŠMT poskytlo v roce 2011 UO podle § 18 odst. 2 písm. a) zákona příspěvek na
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost civilních studentů.

3
3.1

Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost
Akreditované studijní programy

UO měla v roce 2011 akreditováno celkem 19 studijních programů členěných do 38
studijních oborů. Na tomto počtu se výrazně podílí FVZ, jejíž struktura studijních programů
a oborů kopíruje strukturu studijních programů typickou pro zdravotnictví. Ostatní dvě
fakulty (FEM a FVT) mají shodně akreditován pouze jediný studijní program ve všech třech
typech – bakalářském, magisterském navazujícím na bakalářský a doktorském. Škola má
kromě studijních programů akreditovaných na fakultách akreditovány ještě dva doktorské
studijní programy, které jsou akreditovány na UO. Na jejich realizaci se podílejí FEM, FVT
a vysokoškolský ústav OPZHN.
Přehled akreditovaných studijních programů je uveden v tabulce 3.1.

3.2

Studijní programy uskutečňované v cizím jazyce

Nabídka akreditovaných studijních programů v angličtině zůstala v roce 2011 stejná
jako v předchozím roce. Tyto akreditované studijní programy nabízí UO ke studiu celé,
nicméně v současnosti jsou využívány pouze v délce jednoho až dvou semestrů studenty, kteří
se účastní výměnných studijních pobytů v rámci evropského vzdělávacího programu
ERASMUS.
Kromě nabídky uceleného studijního programu (oboru) poskytuje UO ve studijních
programech akreditovaných v češtině, v případě zájmu studentů, studium vybraných předmětů
v angličtině. Na FEM je to matematika a ekonomie, na FVT matematika a fyzika. Kromě toho
jsou na všech třech fakultách v angličtině vedeny odborné kurzy, což umožňuje společné
studium tuzemských i zahraničních studentů.
Přehled studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce je uveden v tabulce 3.2.

3.3

Studijní programy tzv. joint/double/multiple-degree

V současné době UO neuskutečňuje žádný studijní program tohoto typu. Tabulka 3.3
neuvedena.

3.4

Akreditované studijní programy uskutečňované společně s jinou vysokou školou se
sídlem v ČR

Společné studijní programy s jinou vysokou školou uskutečňuje tradičně FVZ, která
nabízí magisterské studijní programy ve spolupráci s příslušnými fakultami Univerzity
Karlovy. Studenti v těchto studijních programech jsou studenty dvou vysokých škol současně,
Univerzity Karlovy a Univerzity obrany, což výrazně zvyšuje jejich uplatnitelnost v praxi. Ve
spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice FVZ uskutečňuje společný
studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Zdravotnický záchranář.
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Přehled akreditovaných studijních programů uskutečňovaných společně s jinou vysokou
školou se sídlem v ČR je uveden v tabulce 3.4.

3.5

Akreditované studijní programy uskutečňované společně s vyšší odbornou školou

V současné době UO neuskutečňuje žádný společný studijní program s vyšší odbornou
školou.
Tabulka 3.5 neuvedena.

3.6

Akreditované studijní programy nebo jejich části uskutečňované mimo obec, ve které
má UO sídlo

Přehled akreditovaných studijních programů nebo jejich částí uskutečňovaných mimo
obec, ve které má UO sídlo, je uveden v tabulce 3.6.

3.7

Počet akreditovaných studijních programů popsaných metodikou výstupů z učení
v souladu s Národním referenčním rámcem terciárního vzdělávání

UO své studijní programy již dlouhodobě připravuje v souladu s požadavky Národního
referenčního rámce terciárního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že veškeré žádosti o akreditaci
škola předložila přede dnem 1. 12. 2011, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 312/2011 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu,
nemá UO v současnosti ještě akreditovaný žádný studijní program, který by explicitně
obsahoval výstupy z učení.

3.8

Charakteristika kreditního systému studia

UO má v současnosti zaveden kreditní systém ve všech akreditovaných bakalářských
a magisterských studijních programech. Vzhledem k tomu, že studijní plány jsou u studijních
programů a oborů akreditovaných na UO poměrně pevné, plní kreditní systém zejména
akumulační funkci, méně už transferovou, i když získáním Erasmus University Charter pro
akademické roky 2008/09 až 2013/14 si UO vytvořila základní předpoklady pro transfer
kreditů z jiných studijních plánů, které studenti získají studiem v zahraničí.
Příslušné množství kreditů, odpovídající míře studijní zátěže, je uváděno i v dodatku
k diplomu, který je vydáván již od roku 2005 v českém a anglickém jazyce všem absolventům
UO.

3.9

Další vzdělávací aktivity

UO pro své studenty tradičně organizuje stáže a praxe u útvarů a zařízení AČR, jejichž
posláním je přiblížit studentům – vojákům z povolání – reálný život u vojenských útvarů, kde
si ověří své teoretické vědomosti. Zatímco v bakalářských studijních programech mají stáže
podobu vojenského výcviku, který má jednotnou podobu pro všechny vojáky bez rozdílu
odbornosti, v navazujícím magisterském studiu se jedná o stáže s diferencovaným programem
v závislosti na konkrétním studijním oboru.
Specifické postavení má FVZ. Budoucí lékaři i střední zdravotnický personál absolvují
lékařskou praxi v rozsahu požadovaném pro přípravu pracovníků ve zdravotnictví.
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4
4.1

Studenti
Studenti v akreditovaných studijních programech

Studenti UO studují převážně ve třech skupinách studijních programů – ekonomických,
technických a lékařských – tak, jak to odpovídá zaměření jejich jednotlivých fakult. Charakter
školy se zřetelně projevuje ve studijním programu vojenské vědy a nauky.
Přehled je uveden v tabulce 4.1

4.2

Studenti – samoplátci
V současné době na UO nestudují studenti – samoplátci. Tabulka 4.2 neuvedena.

4.3

Studenti ve věku nad 30 let

Studenti nad 30 let představují 19% z celkového počtu studentů školy. V obou typech
studijních programů, kde je tato kategorie studentů zastoupena, se jedná o kombinovanou
formu studia, tj. o osoby, které se v průběhu kariéry rozhodly doplnit si požadovaný stupeň
vzdělání.
Přehled je uveden v tabulce 4.3.

4.4

Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech

Počet studentů, kteří v roce 2011 neuspěli a byli propuštěni pro nesplnění studijních
povinností, nebo školu opustili na vlastní žádost, oproti minulému roku mírně vzrostl. Jeho
procentuální výše má však dlouhodobě stabilní hodnotu. Nejvyšší odchodovost je u studentů
bakalářského studia, kde osciluje kolem jedné čtvrtiny, celková odchodovost ze studia je
nižší, dosahuje přibližně jedné pětiny.
Přehled počtu neúspěšných studentů dokumentuje tabulka č. 4.4.

4.5

Opatření uplatňovaná pro snížení studijní neúspěšnosti

V případě, že se student vojenského prezenčního studia rozhodl opustit školu, např.
protože zvolený studijní obor nenaplnil jeho očekávání, zůstává i nadále příslušníkem AČR,
aby armáda nepřicházela o mladé důstojníky jen proto, že na počátku své kariéry měli tito
mladí lidé odlišnou představu o povolání vojenského profesionála.

5
5.1

Absolventi
Absolventi akreditovaných studijních programů

UO v roce 2011 vyřadila 382 absolventů, což je prakticky stejný počet jako
v předchozím roce. Z tohoto počtu bylo 185 absolventů bakalářských studijních programů,
z nichž 101 pokračoval v magisterském studijním programu, jak to připouští kariérový řád.
Přehled je uveden v tabulce č. 5.1
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5.2

Spolupráce a kontakt s absolventy

Kontakt s absolventy mají především odborné katedry. Centralizované pracoviště, které
by se uplatnitelností absolventů v praxi zabývalo, v současnosti UO nemá. Katedry získávají
zpětnovazební informace o kvalitě poskytovaného studia zejména z hlediska využitelnosti
v praxi.
Dalším zdrojem informací o absolventech jsou studenti doktorských studijních
programů, kteří se vrací na UO po praxi u vojsk, a mají tak zpravidla jasnější představu
o využitelnosti předchozího vzdělání v praxi.

5.3

Zaměstnanost a zaměstnatelnost absolventů

Počet absolventů vojenských studijních programů vychází z požadavků resortu MO
stanovením tzv. směrných čísel, čímž jsou vytvořeny podmínky pro jejich plnou
zaměstnanost.
Zachováním jedinečného charakteru UO a při zabezpečení odpovídající kvality
vzdělání přijatých studentů je tak respektována odpovědnost za zaměstnatelnost
a uplatnitelnost civilních absolventů.

5.4

Spolupráce s budoucími zaměstnavateli

Budoucím zaměstnavatelem studentů vojenského studia je z podstaty jejich přípravy
AČR. Po absolvování základního vojenského výcviku se uchazeči stávají vojáky z povolání
na pozicích „studující VVŠ – čekatel“ a jsou jmenováni do hodnosti svobodník. Současně se
na základě příslušné dohody zavazují ke službě v Armádě ČR. Absolventi jednotlivých
studijních programů jsou po ukončení studia zařazeni na systemizovaná místa podle potřeb
ozbrojených sil s perspektivou kariéry vojenského profesionála.
Vojenské a velitelské dovednosti studenti získávali zejména při vojenské přípravě mimo
univerzitu, a to především v rámci základního výcviku, důstojnického kurzu a odborného
vojenského kurzu. Proto UO prohloubila spolupráci s Velitelstvím výcviku – Vojenskou
akademií ve Vyškově a s vybranými vojenskými útvary formou účasti studentů a pedagogů na
cvičeních a štábních nácvicích. Velitelé jednotek a útvarů a odborníci z vojenské praxe pak
během roku přednášeli na UO a předávali své zkušenosti na odborných konferencích
a seminářích.
Vedle komunikace s budoucími zaměstnavateli studentů vojenského prezenčního studia
komunikovala UO rovněž s potenciálními budoucími zaměstnavateli absolventů civilní formy
studia. Jednalo se především o součinnost s Asociací obranného průmyslu, Asociací
soukromých bezpečnostních služeb, o. s. a dalšími odbornými orgány a sdruženími.

6
6.1

Zájem o studium
Zájem o studium

Počet uchazečů, kteří si podali přihlášku ke studiu na UO, měl i v roce 2011
vzrůstající tendenci.
Přehled zájmu o studium je uveden v tabulce 6.1.
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6.2

Charakter přijímacích zkoušek

Přijímací zkoušky do bakalářských a magisterských studijních programů mají,
s výjimkou přezkoušení z tělesné přípravy, které se týká všech uchazečů o studium
vojenských studijních programů, charakter písemných testů. Testy si škola připravuje sama,
za jejich přípravu jsou odpovědná ta pracoviště, která daný předmět vyučují. Škola se pro
přípravu vlastních testů rozhodla jednak proto, aby splnila požadavky resortu na výstupní
znalost angličtiny na úrovni normy NATO STANAG 6001(u bakalářského studia SLP 2222
a u magisterského studia je požadována znalost na úrovni SLP 3 alespoň u dvou ze čtyř
jazykových dovedností). Dalším důvodem je skutečnost, že přípravou vlastních testů může
škola lépe reagovat na úroveň uchazečů ke studiu. U odborných testů pro magisterské studium
se jiná cesta, než příprava vlastních testů, zdá škole málo efektivní.
Přijímací testy do medicínských studijních programů, kterým se podrobují uchazeči na
FVZ, probíhají v gesci příslušné Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, která
odbornou výuku zabezpečuje.

6.3

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně absolvovali
předchozí typ studia na jiné vysoké škole

Přehled studentů navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří úspěšně
absolvovali předchozí typ studia na jiné vysoké škole, je uveden v tabulce 6.3.

6.4

Spolupráce se středními školami při informování uchazečů o studium

Spolupráce se středními školami je realizována individuálně, např. formou besed
pedagogů a studentů UO na středních školách, exkurzemi žáků středních škol na UO,
případně plošně v rámci účastí UO na veletrzích vzdělávání apod.

7
7.1

Akademičtí pracovníci
Přepočtené počty akademických a vědeckých pracovníků

Přehled přepočtených počtů akademických a vědeckých pracovníků UO je uveden
v tabulce 7.1.

7.2

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků

Přehled věkové struktury akademických a vědeckých pracovníků UO je uveden
v tabulce 7.2.

7.3

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší
dosažené kvalifikace

Přehled akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazů a nejvyšší dosažené
kvalifikace je uveden v tabulce 7.3.
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7.4

Počty akademických pracovníků s cizím státním občanstvím

Přehled počtů akademických pracovníků s cizím státním občanstvím je uveden
v tabulce 7.4.

7.5

Počty docentů a profesorů jmenovaných v roce 2011
Přehled počtů docentů a profesorů jmenovaných v roce 2011 je uveden v tabulce 7.5.

7.6

Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků je uveden v tabulce 7.6.

7.7

Kariérní řád pro akademické pracovníky, motivační nástroje pro odměňování
zaměstnanců

UO s ohledem na své postavení nemá vytvořen vlastní kariérní řád pro své akademické
pracovníky. Pro akademické pracovníky – vojáky z povolání – je uplatňován resortní kariérní
řád.
K zabezpečení osobního rozvoje a pro další kariérní růst jsou na UO zpracovány plány
osobního rozvoje pro všechny akademické pracovníky.
Motivační nástroje pro odměňování vycházejí plně z resortních norem a pravidel pro
odměňování. V souladu s nimi jsou každoročně rektorem – velitelem UO vydávány „Zásady
jednotného postupu při přiznávání a úpravě platových náležitostí zaměstnanců“.

8
8.1

Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců
Stipendia studentům dle počtu studentů

V souladu se Stipendijním řádem byla v roce 2011 studentům v prezenční formě studia
v bakalářských a magisterských studijních programech UO přiznávána tato stipendia:
1) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a)
zákona,
2) tvůrčí stipendium - za vynikající tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
podle § 91 odst. 2 písm. b) zákona,
3) mimořádné stipendium - za mimořádné činnosti konané ve prospěch UO nebo
reprezentující UO na veřejnosti a v případech hodných zvláštního zřetele podle § 91
odst. 2 písm. e) zákona,
4) sociální stipendium - v tíživé sociální situaci studenta podle § 91 odst. 2 písm. d)
zákona,
5) ubytovací stipendium - k částečné úhradě nákladů spojených s ubytováním podle § 91
odst. 2 písm. e) zákona,
6) výzkumné stipendium – za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst.
2 písm. c) zákona.
Dále bylo přiznáváno stipendium i studentům v prezenční formě studia v doktorském
studijním programu jako:
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1) stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu - k zabezpečení
přiměřeného sociálního postavení studenta podle § 91 odst. 4 písm. c) zákona,
2) prospěchové stipendium - za vynikající studijní výsledky podle § 91 odst. 2 písm. a)
zákona,
3) výzkumné stipendium – za výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle § 91 odst.
2 písm. c) zákona.
Přehled stipendií podle počtu studentů je uveden v tabulce 8.1.

8.2

Stipendia studentům dle finančních částek

Celkový objem finančních prostředků vyplacených na všechny výše uvedené druhy
stipendií činil 6,022.000,00 Kč. Prospěchová stipendia studentům, kteří jsou ve služebním
poměru, byla vyplácena formou osobního příplatku.
Přehled stipendií podle finančních částek je uveden v tabulce 8.2.

8.3

Vlastní stipendijní programy
Vlastní stipendijní programy UO nerealizuje.

8.4

Poskytované poradenské služby

Na UO jsou studentům všech typů a forem akreditovaného studia, účastníkům
celoživotního vzdělávání a zaměstnancům poskytovány poradenské služby v oblastech
psychologického, pedagogického, sociálně-právního, studijního a profesního poradenství.
Jednotlivé poradenské služby jsou zajišťovány a poskytovány Poradenským centrem
UO, které je tvořeno kvalifikovanými odborníky z řad zaměstnanců UO v souladu se Statutem
Poradenského centra UO. Během hodnoceného období byly poskytnuty poradenské služby
437 klientům.
Přehled poskytování poradenských služeb je uveden v tabulce 8.4

8.5

Přístup ke studentům se specifickými potřebami

UO připravuje studenty dvou principiálně odlišných kategorií – vojenské a civilní. Tyto
dvě kategorie mají zcela odlišné podmínky pro přijetí ke studiu.
Skupina vojenských studentů musí již v průběhu přijímacího řízení splnit přísnější
podmínky kladené na budoucí vojáky z povolání. Jde především o přísnější požadavky
týkající se jejich zdravotního stavu, které se dále ještě liší u jednotlivých studijních programů
a oborů (nejpřísnější jsou např. pro budoucí piloty). U vojenského studia vyplývají přísnější
požadavky na budoucího studenta přímo z některých zákonných úprav, např. čistý trestní
rejstřík, splnění požadavků bezpečnostní prověrky pro daný stupeň apod.
Dalším kritériem u budoucích vojenských studentů je primární orientace na anglický
jazyk, a tedy i poměrně vysoký požadavek vstupních znalostí uchazečů na úrovni normy
STANAG 6001 SLP 1+.
UO zajišťuje rovný přístup ke studiu ženám, a to jak u vojenských, tak u civilních
programů. U vojenských jsou však na ženy kladeny při zjišťování tělesné zdatnosti stejné
nároky jako na muže, což je dáno požadavky na výstupní úroveň tělesné zdatnosti vojáků
z povolání.
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Určitou překážkou může být neexistence bezbariérového přístupu do většiny objektů
školy, což značně omezuje přístup handicapovaných skupin uchazečů.

8.6

Podpora a práce s mimořádně nadanými studenty, spolupráce se středními školami

Poměrně pevné studijní plány, vyplývající z požadavků MO jako „objednavatele“
kvalifikovaných odborníků, neumožňují v podstatě studentům bakalářského a magisterského
studia rychlejší „průchod“ systémem studia. Studenti tak až na výjimky končí studium ve
standardní době studia. Mohou však v jeho průběhu, pokud k tomu mají dostatek studijních
předpokladů, rozšiřovat okruh nabytých vědomostí zapojením se do práce pomocných
vědeckých a pedagogických sil na UO nebo mohou souběžně studovat další studijní obor na
UO, případně jiné vysoké škole, a tak si výrazně zvýšit možnost svého uplatnění po ukončení
studia.
Odlišná situace je u studentů doktorských studijních programů, kteří studují podle
individuálních studijních plánů. V jejich případě tak záleží jen na jejich schopnostech
a časových možnostech, jakou rychlost „průchodu“ systémem studia si zvolí. Nicméně i zde
je rychlejší „průchod“ systémem studia spíše výjimkou, zejména pak u studentů
kombinovaného studia.
V rámci vzdělávání odborníků pro bezpečnostní systém státu UO rozvíjela na smluvním
základě spolupráci se středními odbornými školami ochrany osob a majetku (Brno, Ostrava,
Karviná, Plzeň, Malé Svatoňovice) a Vyšší odbornou školou požární ochrany ve FrýdkuMístku. V rámci marketingových aktivit vyjížděli pedagogové i studenti propagovat studium
na UO na další střední školy.

8.7

Ubytovací a stravovací služby
Přehled ubytovacích a stravovacích služeb je uveden v tabulce 8.7.

8.8

Péče o zaměstnance

Ke zmírnění sociálních dopadů organizačních změn u občanských zaměstnanců UO
v roce 2011 se vyplácelo zvýšené odstupné podle odpracovaných roků. Pro občanské
zaměstnance, se kterými byl v souladu s § 52 Zákoníku práce, tj. z důvodů organizačních
změn, rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou, byl podle resortní úpravy vyplácen
až devítinásobek průměrného výdělku.
V roce 2011 působily v rámci UO dvě základní odborové organizace. První z nich
působila u součástí dislokovaných v Brně a druhá na FVZ v Hradci Králové. Při kolektivním
vyjednávání a při všech jednáních s vedením UO zastupoval zaměstnance závodní výbor
ČMOSA. Plnění závazků plynoucích z Kolektivní smlouvy pro roky 2010-2014 bylo
pravidelně vyhodnocováno oběma stranami v průběhu roku 2011.
UO disponuje výcvikovými školicími zařízeními Veronika v Jeseníkách a Kníničky na
Brněnské přehradě, která byla využívána k pracovním zasedáním i k rodinné rekreaci
zaměstnanců.
UO hospodařila i v roce 2011 s prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb (dále
jen „fond“). Příjmy fondu tvořily zůstatek z roku 2010 ve výši 6,674.609,22 Kč a příděl pro
rok 2011 byl ve výši 2,311.656,80 Kč, celkem tedy 8,986.266,02 Kč.
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Výdaje fondu v roce 2011 činily příspěvky na závodní stravování ve výši 1,936.752,00
Kč, příspěvky na rekreace ve výši 2,045.788,00 Kč, příspěvky na kulturní, tělovýchovné
a sportovní akce ve výši 1,088.897,00 Kč, dále dary při pracovních a životních výročích a při
prvním odchodu do důchodu a dary za mimořádnou aktivitu. Výdaje z fondu v roce 2011
činily celkem 5,460.737,00 Kč.

9
9.1

Infrastruktura
Fondy knihoven

Knihovnicko-informační služby byly v roce 2011 poskytovány všem registrovaným
čtenářům knihovny UO a prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby i čtenářům v celé síti
knihoven ČR. Obsah spravovaného fondu periodik byl průběžně doplňován do souborného
katalogu Národní knihovny.
Poskytované služby spočívaly v nákupu studijních fondů, zajišťování jejich dostupnosti
ve výpůjčním procesu, zajišťování meziknihovní tuzemské i mezinárodní výpůjční a výměnné
služby, zprostředkování i zpracování rešerší, zhotovování kopií článků a studijních materiálů.
K využívání dostupných elektronických informačních zdrojů a elektronického katalogu
proběhla opakovaně školení, a to jak pro studenty, tak i zájemce z řad učitelů.
V souladu s ustanovením právních předpisů byly krajským a dalším, ze zákona
stanoveným, knihovnám ČR zasílány povinné výtisky vydávaných periodik.
Katalog všech studijních fondů byl v roce 2011 dostupný v elektronické podobě
na webu UO a studijním Intranetu. Knihovnické výpůjční a informační služby byly na UO
poskytovány ze tří výpůjčních míst.
V roce 2011 byly studijní fondy knihovny UO průběžně doplňovány aktuálně
vydávanými odbornými publikacemi na základě požadavků pracovišť UO. V roce 2011 se
koupilo 865 odborných publikací na podporu vědy a výzkumu. Na podporu akreditovaných
programů a jazykové přípravy jsme nákupem a formou darů získali 2905 učebnic, pomůcek
a sborníků. Produkcí vlastního vydavatelství UO bylo do knihovny dodáno 3.618 publikací
pro rozšíření studijních fondů. Celkový přírůstek knihovního fondu v roce 2011 tedy činil
7.388 knižních jednotek.
Kromě knižních jednotek bylo v roce 2011 zkatalogizováno a zaevidováno 146 ročníků
periodik, 71 norem a 333 bakalářských, diplomových a disertačních prací.
K uložení do Vojenského ústředního archivu AČR bylo po pětileté zákonné úschovné
lhůtě předáno 427 diplomových a bakalářských prací.
Ke studijním účelům bylo v knihovně UO k dispozici 126 tuzemských a 20
zahraničních tištěných exemplářů odborných časopisů.
Celkový přehled o poskytovaných knihovnických službách je uveden v tabulce 9.1.

9.2

Úroveň informačních a komunikačních služeb, dostupnost informační infrastruktury

V návaznosti na změnu dislokace vybraných součástí UO byly vybudovány a předány
k užívání datové rozvody v budovách č. 1 a č. 3 v Kasárnách Černá pole a v budově č. 8
v Kasárnách Šumavská. V těchto lokalitách byl zpřístupněn Internet a služby Informačního
systému vojenských škol. Rozšiřování přístupových bodů do ISVŠ pokračovalo přistoupením
UO k projektu EDUROAM pro podporu mobility studentů a pedagogů. V závěru roku byly
ukončeny všechny práce související s implementací nezbytné infrastruktury a v testovacím
režimu byla spuštěna bezdrátová síť EDUROAM-UNOB.
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V roce 2011 probíhala konsolidace serverové platformy s cílem zrušit zastaralé a již
nevyhovující servery a plně využít nových technologií zakoupených koncem roku 2010.
Postupně došlo k ukončení provozu sedmi serverů a převedení poskytovaných služeb do
nového prostředí. Se začátkem nového akademického roku přešlo portálové řešení UO
založené na produktu Microsoft Sharepoint 2010 do „ostrého“ provozu. Do nového prostředí
byly převedeny všechny stávající aplikace.
Zatímco u tuzemských knih a studijních materiálů převládal mezi studenty zájem
o tištěné zdroje, u odborných časopisů, zejména zahraničních, se projevoval stále větší zájem
o zdroje elektronické. Hlavním hlediskem pro sestavení skladby nákupu licencovaných
informačních zdrojů byly požadavky a zaměření jednotlivých kateder a ústavů.
UO zabezpečila přístupové licence do čtyř zahraničních databázových zdrojů. Jednalo
se o databáze vysoce odborně ceněných zahraničních knih a periodik ScienceDirect,
multioborová databáze SpringerLink a citační bibliografické zdroje Scopus a Web of
Knowledge. Pro všechny tyto elektronické zahraniční zdroje nabízí knihovna UO celkový
informační servis.

10 Celoživotní vzdělávání
10.1 Kurzy celoživotního vzdělávání - počty kurzů
Celoživotní vzdělávání na UO má převážně charakter profesního vzdělávání v tzv.
kariérových kurzech, které jsou nezbytné pro průchod systémem vojenské kariéry.
Další součástí celoživotního vzdělávání jsou pak odborné kurzy, které škola organizuje
podle požadavku resortu MO. Tyto kurzy slouží ke zvyšování profesionality odborníků ve
svém oboru, k jejich přeškolování na nový obor působnosti apod. Do této skupiny patří
i rekvalifikační kurzy, které škola pořádá v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích
z povolání před jejich propuštěním ze služebního poměru. Tyto kurzy připravuje UO podle
akreditačních požadavků MŠMT tak, aby jejich absolventi měli širší uplatnění mimo resort
obrany.
Do této kategorie patří i třísemestrální specializační kurz pro pedagogy a vybrané
pracovníky resortu obrany neučitelských studijních oborů k získání pedagogické
způsobilosti, základních pedagogických dovedností a návyků.
V roce 2011 získala škola nově 5 akreditací pro rekvalifikační kurzy, čímž výrazně
rozšířila svou nabídku. Jednalo se zejména o kurzy z oblasti výpočetní techniky, o které bývá
největší zájem: programátor, čtení a kreslení technické dokumentace, tvorba webových
stránek a technik výpočetních systémů.
Struktura a počty kurzů celoživotního vzdělávání na UO jsou uvedeny v tabulce 10.1.
10.2 Kurzy celoživotního vzdělávání - počty účastníků
Nejvíce účastníků v rámci celoživotního vzdělávání se zúčastnilo tzv. kariérových
a jazykových kurzů, které potřebují příslušníci armády bezprostředně pro svoji další kariéru.
Při porovnání s minulými léty jsou počty účastníků výše uvedených kurzů přibližně stejné.
Počty účastníků kurzů celoživotního vzdělávání jsou uvedeny v tabulce č. 10.2.
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11 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost
11.1 Naplňování Dlouhodobého záměr MŠMT a vlastního dlouhodobého záměru v oblasti
vědecké, výzkumné, umělecké a další tvůrčí činnosti, včetně aktualizací na rok 2011
Přestože UO není řízena MŠMT ČR, ale je státní vysokou školou řízenou resortem
obrany, respektuje a přiměřeným způsobem ve svých specifických podmínkách naplňuje
relevantní požadavky vyplývající z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období
2011 – 2015, který byl formulován MŠMT ČR.
Vlastní Dlouhodobý záměr UO provázala s Koncepcí obranného aplikovaného
výzkumu a vývoje do roku 2015 tak, aby byla zajištěna schopnost UO kontinuálně reagovat
na požadavky Bezpečnostní rady státu.
11.2 Propojení tvůrčí činnost s činností vzdělávací
UO využívá při propojování tvůrčí činnosti s činností vzdělávací zejména prostředků
specifického vysokoškolského výzkumu. V souladu s Pravidly pro poskytování podpory na
specifický vysokoškolský výzkum podle zákona č. 110/2009 Sb., kterým se mění zákon
č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, se UO snaží široce
zapojovat studenty magisterského a doktorandského studia do řešitelských kolektivů.
V roce 2011 použila UO v souladu s čl. 3, odst. 4 shora uvedených pravidel na úhradu
způsobilých výdajů studentských projektů 8,835.191,62 Kč.
Na úhradu způsobilých výdajů spojených s organizací studentských vědeckých
konferencí UO využila 43.350,00 Kč.
Na úhradu způsobilých výdajů spojených s organizací studentské grantové soutěže UO
využila 15.960,50 Kč.
V průběhu roku 2011 bylo 161 výsledků řešení studentských projektů zařazeno do
databáze „Rejstříku informací o výsledcích“ (RIV) za rok 2011. Na základě studentských
projektů bylo zpracováno 10 disertačních a 5 diplomových prací.
UO se při řešení grantů a projektů v rámci institucionální podpory rovněž orientuje na
to, aby řešitelé z řad akademických pracovníků vždy důsledně aplikovali a prezentovali
dosažené výsledky ve výuce studentů.

11.3 Zapojení studentů bakalářských, magisterských a navazujících magisterských
studijních programů do tvůrčí činnosti
Studenti bakalářských a magisterských, resp. magisterských navazujících studijních
programů, se uplatňují v tvůrčí činnosti zejména svou účastí v soutěžích studentské tvůrčí
činnosti. V roce 2011 se aktivně zapojilo do fakultních kol soutěže tvůrčí činnosti celkem 107
studentů, příspěvky do soutěží zaslalo celkem 115 autorů. Do mezinárodních soutěží
studentské tvůrčí činnosti se zapojilo celkem 10 studentů, jejichž práce získaly ocenění za tři
druhá a tři třetí místa.
UO rovněž směřuje svoje studenty bakalářského a magisterského, popř. navazujícího
magisterského studia, k jejich zapojení do tvůrčí činnosti jako pomocné vědecké síly
a pomocné pedagogické síly. V roce 2011 takto působilo celkem 84 studentů jako pomocné
vědecké síly a jako pomocné pedagogické síly působilo 81 studentů.
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11.4 Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2011
UO získala v roce 2011 účelově vázané finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace
v celkovém objemu 47,092.000,00 Kč. Tyto prostředky zužitkovala zcela ve svůj prospěch.
UO žádné dodavatele výzkumu, vývoje a inovací neoslovila.
11.5 Vědecké konference (spolu)pořádané v roce 2011
Přehled konferencí pořádaných a spolupořádaných UO je uveden v tabulce 11.5.
11.6 Podpora studentů doktorských studijních programů a pracovníků na tzv. postdoktorandských pozicích
UO usiluje o co nejširší zapojení studentů doktorandského studia do řešení projektů
prostřednictvím specifického vysokoškolského výzkumu. Cílem je vytvářet optimální
podmínky pro jejich budoucí habilitace a UO orientuje pracovníky na tzv. postdoktorandských pozicích na řešení projektů všech dostupných poskytovatelů.
11.7 Podíl výdajů na výzkum, vývoj a inovace na celkových výdajích UO
Celkově měla UO v roce 2011 k dispozici 120,969.000,00 Kč určených na výzkum,
vývoj a inovace. Vzhledem k celkovým plánovaným výdajům UO, které činily
871,562.800,00 Kč, se výdaje na výzkum, vývoj a inovace podílely na celkovém rozpočtu
školy 13,9 %.
11.8 Podíl aplikační sféry na tvorbě a uskutečňování studijních programů
Hlavním partnerem aplikační sféry je AČR. UO proto rozvíjela spolupráci se správci
jednotlivých vojenských odborností (ČVO), jakožto zástupci resortu obrany deklarujícími
poptávku po absolventech vojenského prezenčního studia. Tato spolupráce se prohlubovala
při koncipování a inovaci studijních programů a jednotlivých studijních oborů (resp.
studijních modulů). Spolupráce probíhala zejména formou účasti zástupců kateder na
metodických dnech správců průřezových oblastí, kde se projednávala problematika přípravy
studentů daného oboru.
V oblasti koncipování obsahu studijních programů a profilu absolventa univerzity
pokračovala spolupráce UO se sekcemi Ministerstva obrany ČR, operačními velitelstvími,
jednotlivými brigádami, Vojenskou policií a dalšími zařízeními resortu obrany. V rámci
přípravy budoucích pilotů české armády UO spolupracovala s Centrem leteckého výcviku
v Pardubicích.
Podle zaměření studia civilních studentů se na koncipování studijních programů
podílely zejména orgány státní správy a samosprávy. V oblasti bezpečnostního systému státu
a obranného průmyslu UO spolupracovala například s Generálním ředitelstvím Hasičského
záchranného sboru ČR, Asociací soukromých bezpečnostních služeb ČR o. s., Českou
protipovodňovou asociací Praha, Ústavem jaderného výzkumu Řež a. s., Institutem ochrany
obyvatelstva Lázně Bohdaneč, LOM Praha s. p., Českou zbrojovkou Uherský Brod a. s.,
Škodou Plzeň a. s. apod.
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11.9 Spolupráce s aplikační sférou na tvorbě a přenosu inovací
UO dlouhodobě spolupracuje s řadou institucí a podniků formou účasti na společných
vědecko-výzkumných projektech či grantech. V roce 2011 byla zahájena nová etapa těsnější
spolupráce s aplikační sférou v rámci projektu Fakultní nemocnice Hradec Králové „Centrum
transferu biomedicínských technologií Hradec Králové“, který předpokládá aktivní účast UO
při vyhledávání příležitostí k uplatnění dosažených výsledků vědy a výzkumu v praxi. UO
však musí v této oblasti respektovat svoje postavení státní vysoké školy, kdy samostatně
nerozhoduje o případném prodeji licencí za získané patenty, podnikové vynálezy, užitné či
průmyslové vzory, které byly dosaženy jako jeden z výsledků řešení vědecko-výzkumných
projektů.
11.10 Smlouvy uzavřené v roce 2011 se subjekty aplikační sféry na využití výsledků
výzkumu, vývoje a inovací
V roce 2011 měla UO uzavřených 26 platných smluv se subjekty aplikační sféry na
spolupráci při výzkumu a vývoji, z nichž bylo 7 uzavřeno v roce 2011.
11.11 Počty odborníků z aplikační sféry, kteří se v roce 2011 podíleli na výuce
v akreditovaných studijních programech
Počty odborníků z aplikační sféry, kteří se v roce 2011 podíleli na výuce
v akreditovaných studijních programech, jsou uvedeny v tabulce 11.11.
11.12 Počty studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce
Počty studijních odborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce, jsou uvedeny v tabulce 11.12.
11.13 Výše příjmů z prodeje licencí v roce 2011
Vzhledem k svému právnímu postavení nemá UO - jako součást organizační složky
státu bez právní subjektivity - právo licence prodávat.
11.14 Výše příjmů ze smluvních zakázek za uskutečnění tzv. smluvního výzkumu a vývoje
UO nebyla v roce 2011 zapojena do smluvního (kontrahovaného) výzkumu a vývoje.

11.15 Výše příjmů za uskutečňování placených kurzů prohlubujících kvalifikaci
zaměstnanců subjektů aplikační sféry v roce 2011
UO neměla v roce 2011 žádné příjmy za placené kurzy prohlubujících kvalifikaci
zaměstnanců subjektů aplikační sféry.
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11.16 Výše příjmů z činností provedených v rámci odborných konzultací a poradenství pro
subjekty aplikační sféry
UO neměla v roce 2011 žádné příjmy z činností provedených v rámci odborných
konzultací a poradenství pro subjekty aplikační sféry.
11.17 Počet podpořených „spin-off“ / „start-up“ podniků v roce 2011
UO tento typ podniků v roce 2011 nepodporovala a ani je nemůže (vzhledem k pozici
státní vysoké školy) podporovat.
Tabulka 11.17 neuvedena.

11.18 Strategie pro komercializaci
UO z důvodů svého právního postavení strategii pro komercializaci nevyvíjí.

11.19 Působení v regionu
V oblasti regionální spolupráce pokračovala UO v prohlubování vztahů
se vzdělávacími a vědecko-výzkumnými institucemi a dalšími významnými subjekty
Jihomoravského a Královéhradeckého kraje. Vědecko-pedagogičtí pracovníci UO
zabezpečovali zejména přednáškovou činnost, školení a poradenskou činnost především pro
orgány samosprávy regionu, včetně odboru hejtmana krajského úřadu Jihomoravského kraje,
pro složky Integrovaného záchranného systému a obce s rozšířenou působností.
Za nejvýznamnější lze považovat zejména spolupráci s Masarykovou univerzitou,
Mendlovou univerzitou a Vysokým učením technickým v Brně. Praktické uplatnění nacházela
i spolupráce UO v oblasti vědy, výzkumu a inovací s VOP-026 Šternberk, s. p. Dlouhodobě
se rozvíjí rovněž spolupráce s Jadernou elektrárnou v Dukovanech. Uvedené instituce nabízejí
vědecko-pedagogickým pracovníkům UO využívat jejich materiálně-technickou základnu,
a tím v praxi ověřovat funkční vzorky či realizovat poloprovozní zkoušky.
V roce 2011 zahájila UO nové aktivity na základě dohody o partnerské spolupráci
s perspektivními subjekty se sídlem v Brně, a to s „Centre for Science and Technology, a. s.“
a s výzkumně vývojovou organizací „Klastr kompozitních materiálů“.
V roce 2011 rozvíjela UO v rámci společné Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje na léta 2009 – 2013 spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou jižní
Moravy.
V regionu Hradec Králové pokračovali akademičtí pracovníci UO ve spolupráci se
statutárním městem Hradec Králové, Lékařskou a Farmaceutickou fakultou Univerzity
Karlovy Hradec Králové a zapojili se do přípravy a do budoucí realizace projektu
„Univerzitní kampus v Hradci Králové“.
UO prostřednictvím FVZ pokračovala v přípravných pracích na projektu „Centrum
transferu biomedicínských technologií“ ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové
a Univerzitou Hradec Králové.
Dalším významným příkladem regionální spolupráce je účast na projektu „Vědecký
a výzkumný potenciál v oblasti medicíny, farmacie v Hradci Králové“, kterého se UO
účastnila ve spolupráci se statutárním městem Hradec Králové, Regionální hospodářskou
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komorou Královéhradeckého kraje, Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou
a Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové

12 Internacionalizace
12.1 Strategie pro rozvoj mezinárodních vztahů a mezinárodního prostředí
Strategie UO v oblasti mezinárodní spolupráce v roce 2011 vycházela z priorit a cílů
zahraniční spolupráce resortu MO. Směřovala především k využití potenciálu resortu
v mezinárodních aktivitách ve prospěch NATO, EU a partnerských zemí v rámci
multilaterálního úsilí o posilování globální a regionální bezpečnosti a stability. Z této základní
koncepce vycházela UO při zpracování plánu zahraničních cest a návštěv, plánů dvoustranné
spolupráce, plánování vzdělávacích aktivit příslušníků UO a příslušníků sil cizích států
v zařízeních UO a plánování cvičení se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně.
V souladu s dlouhodobým záměrem UO pokračovala škola v roce 2011 v prohlubování
internacionalizace studia, s důrazem na maximální využití možností vzdělávacího programu
Erasmus. Postupně uzavřela smlouvy se všemi potenciálními partnery z vysokých vojenských
škol, které jsou rovněž držiteli Erasmus University Charter, coby nezbytné podmínky pro
zapojení se do programu Erasmus. S těmito partnery pak spolupracovala i v modifikaci
programu Erasmus na vojenské podmínky – tzv. Evropská iniciativa pro výměnu mladých
důstojníků inspirovaná programem Erasmus. V rámci této modifikace se uskutečnila většina
studijních pobytů. Kromě toho však UO navázala spolupráci s těmi civilními vysokými
školami, které ve svých studijních programech nabízejí předměty, které studenti UO mohou
využít při naplňování svého studijního plánu.
UO v tomto roce uspěla v žádosti o přidělení „Extended Erasmus University Charter“,
který jí byl udělen pro období 2012 až 2014, na jeho základě mohou vyjíždět studenti do
zahraničí nejen na studijní výukové pobyty, ale i na pracovní stáže.
Kromě zacílení na program Erasmus UO nadále udržovala a rozvíjela mezinárodní
spolupráci s tradičními akademickými a armádními institucemi a školami států NATO se
zvláštním důrazem na sousední země a státy Visegrádské skupiny.
12.2 Zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů
Také v roce 2011 se UO podílela na rozvoji mezinárodních vzdělávacích programů, do
nichž se zapojila v předchozích letech, respektive toto zapojení dále rozšířila. Mezi ně patří
také nové formy mezinárodních vzdělávacích programů členských států EU zaměřené na
výměnné vzdělávací a výcvikové pobyty mladých důstojníků.
FEM se v roce 2011 podílela celkem na 11 mezinárodních vzdělávacích aktivitách.
V zahraničí se uskutečnilo 9 aktivit a zúčastnilo se jich 133 příslušníků fakulty, z toho 119
studentů. Na území České republiky se uskutečnily 2 aktivity za účasti 74 příslušníků
zahraničních partnerských institucí.
Obdobně jako v předchozích letech se ve spolupráci s partnerskými vojenskými školami
uskutečnily dva mezinárodní výcvikově-vzdělávací programy. V součinnosti s rakouskými
a maďarskými partnery akce FOURLOG 2011 a se slovinskými partnery akce ALPE 2011.
Celkem se těchto programů zúčastnilo 40 studentů bakalářského studijního programu FEM.
Vedle toho se studenti FEM zúčastnili výcvikových programů v zahraničí.
Jeden student doktorského studijního oboru Ekonomika obrany státu cvičení MAGLITE
2011, čtyři studenti magisterského studijního programu cvičení CSDP na Vojenské akademii
Marie Terezie v Rakousku a dva studenti bakalářského studijního oboru Vojenský
management absolvovali společně s francouzskými kadety z Vojenské akademie v Saint-Cyr
výcvik v extrémních tropických podmínkách ve Francouzské Guyaně.
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FVT v roce 2011 intenzivně hledala cesty širšího zapojení do dalších mezinárodních
vzdělávacích programů. V oblasti vojenské se fakulta účastnila setkání děkanů evropských
leteckých akademií EUAFA v Turecku. Fakulta přijala a zabezpečila studijní stáže
francouzských studentů. Mobilita studentů pak byla potvrzena pobytem studentů FVT
v Belgii na Royal Military Academy v Bruselu, v Maďarsku na Miklós Zrínyi National
Defence University, ve Velké Británii na University of Hertfordshire a ve Slovinsku na
University of Maribor. V rámci prohloubení spolupráce s partnerskými vojenskými
univerzitami či akademiemi v rámci NATO byly u FVT organizovány krátkodobé kurzy
CZECHMIL a CZECHCUL pro studenty leteckých specializací.
V rámci zapojení UO do činnosti mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU, OBSE)
a prosazování zájmů ČR v uvedených organizacích se její příslušníci v roce 2011 aktivně
zapojili do činnosti následujících organizací, sdružení a výborů:
a) CEFME - evropské fórum pro vojenské vzdělávání,
b) ESDC - evropská bezpečnostní a obranná vysoká škola
Mimo tyto instituce pracovali příslušníci UO jako řádní či přizvaní členové v jednotlivých
výborech, skupinách či agenturách NATO.
Kromě pobytů v rámci programu Erasmus probíhala mobilita studentů i mimo tento
program, a to v obou směrech. Výběrovou součástí přípravy vojenských studentů je
jednoměsíční jazyková zahraniční stáž v anglicky mluvících zemích. Studenti na ni vyjížděli
v průběhu celého akademického roku po menších skupinách, aby jejich příprava byla co
nejefektivnější, a po návratu byli bezprostředně připraveni na složení jazykové zkoušky
STANAG 6001. Na UO naproti tomu přijížděli na stáž studenti zahraničních škol, s nimiž
neměla UO uzavřenu bilaterální smlouvu, a tak pobyt nemohl být realizován v rámci
programu Erasmus.
Celkový přehled o zapojení do mezinárodních vzdělávacích programů je uveden
v tabulce 12.2.
12.3 Zapojení do mezinárodních programů výzkumu a vývoje
UO do mezinárodních programů výzkumu a vývoje nebyla v roce 2011 zapojena.
Tabulka 12.3 neuvedena.
12.4 Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
UO vysílala v roce 2011 své studenty a akademické pracovníky do evropských zemí,
s nimiž měla uzavřenu bilaterální smlouvu v rámci programu Erasmus, a do Velké Británie,
kde se tradičně uskutečnil výběrový kurz angličtiny pro studenty prezenčního vojenského
studia. Druhou destinací, kam vyjížděli studenti UO bez pokrytí projektu bilaterální
smlouvou, bylo Rakousko, kde tradičně probíhá spolupráce mezi UO a Tereziánskou
vojenskou akademií ve Vídeňském Novém Městě. Celkem vyjeli studenti a učitelé UO do 9
zemí, recipročně UO přijala studenty a učitele z 11 zemí. Největší objem mobilit byl
realizován do Velké Británie a na Slovensko, které je vzhledem k dlouhodobé spolupráci UO
a AOS gen. M. R. Štefánika v Liptovském Mikuláši tradiční cílovou destinací.
Celkový přehled o mobilitě je uveden v tabulce 12.4.
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13 Zajišťování kvality a hodnocení realizovaných činností
13.1 Vnitřní hodnocení kvality vzdělávání
Systém hodnocení kvality procesu vzdělávání byl v roce 2011 vnímán jako základ pro
systém hodnocení kvality školy jako celku. Zvýšená pozornost byla přitom věnována
vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti, jakožto nosným procesům vyplývajícím ze zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Vnitřní hodnocení probíhalo i v tomto roce na úrovních odpovídajících jednotlivým
úrovním řízení, s důrazem na hodnocení na úrovni fakulty. Právě zde bylo dosaženo
nejkomplexnějších výsledků v oblasti hodnocení studenty, přičemž s výsledky bylo důsledně
pracováno v souladu se zásadou, že daný funkcionář má dostávat pouze ty výsledky, které
jsou pro jeho rozhodovací proces relevantní.
Nejdůležitějším prvkem vnitřního hodnocení fakult a dalších součástí UO byly
tematické kontroly z úrovně vrcholného managementu školy, které byly zaměřeny zejména na
plnění hlavních úkolů Dlouhodobého záměru UO a schopnosti managementu jednotlivých
součástí školy je realizovat. Výsledky kontrol tak poskytly managementu školy informace
o způsobu, jak byly rozhodující úkoly přijaty a následně realizovány v praxi.
Novou formou vnitřního hodnocení, které škola začala aplikovat od roku 2011, je
hodnocení prostřednictvím modelu CAF. Tato metoda stimuluje ke sběru a následnému
hodnocení informací, s nimiž škola pracuje. Model CAF byl interně upraven na podmínky
vysokoškolské instituce a první výsledky ukazují, že by tento model mohl být přínosem pro
vnitřní hodnocení UO jako celku i jejích jednotlivých součástí.
Hodnocení studentů vojenského studia probíhalo již podruhé podle „Směrnice rektora
pro hodnocení některých studentů, kteří jsou vojáky v činné službě“, která nahradila dříve
používanou „Směrnici rektora pro hodnocení studentů vojenského prezenčního studia“, která
se však vztahovala pouze na studenty vojenského prezenčního studia. Nová směrnice tak
pokrývá nejen navazující magisterské studium, ale je aplikovatelná i na studenty souvislého
pěti až šestiletého magisterského studia na FVZ. Dosažené bodové hodnocení, které se podle
současné směrnice sčítá za všechny roky studia, má výrazný motivační faktor právě při
odchodu studentů do praxe po ukončení studia. Toto hodnocení slouží mimo jiné také
k sestavení pořadí úspěšnosti absolventů školy v ročence absolventů, kterou škola jako
pravidelné periodikum vydává.
13.2 Vnější hodnocení kvality
Rozhodujícím vnějším hodnocením v oblasti studijní a pedagogické je hodnocení
Akreditační komise, které je pro další existenci školy limitující. UO při něm v roce 2011,
stejně jako v letech předcházejících, uspěla a získala akreditaci na všechny studijní programy
a obory, které k akreditaci předložila.
Jako prvek vnějšího hodnocení lze rovněž vnímat zájem o studium na UO. Vzhledem
k rostoucímu zájmu lze konstatovat, že UO je konkurenceschopnou vysokou školou.
Ukazatelem vnějšího hodnocení je i úspěšnost v naplňování programu Erasmus.
Rostoucí zájem o uzavírání bilaterálních smluv se školami evropského vzdělávacího prostoru
je dokladem toho, že UO v mezinárodním srovnání je i pro zahraniční partnery přitažlivou
vysokou školou.
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13.3 Finanční kontrola v roce 2011
UO jako státní vysoká škola nemá ekonomickou a právní subjektivitu. Je součástí
organizační složky státu, kterou je Ministerstvo obrany ČR. Hlavní cíle a zásady finanční
kontroly a odpovědnost za její výkon v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole
číslo 320/2001 Sb. a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole,
jsou proto UO stanoveny vnitřními předpisy resortu MO. Finanční kontrola je nedílnou
součástí systému řízení v resortu MO.
Rektor a ministrem písemně pověření zaměstnanci UO zajišťují kontrolu finančních
a majetkových operací při hospodaření s veřejnými prostředky v souladu se zásadami, které
stanovil ministr obrany.
Součástí vnitřního kontrolního systému UO je řídící kontrola. Řídící kontrolu provádí
rektor UO přímo, resp. prostřednictvím ostatních vedoucích zaměstnanců a k tomu
pověřených zaměstnanců, kteří zajišťují přímé uskutečňování finančních a majetkových
operací při hospodaření s veřejnými prostředky. Tato kontrola se provádí jako předběžná,
průběžná a následná řídící kontrola.
Veřejnosprávní kontrolu dodržování hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti
a dodržování právních předpisů při uskutečňování finančních a majetkových operací
uskutečňovaných u UO vykonává MO, zejména prostřednictvím ředitele Sekce personální
MO.
13.4 Získané certifikáty kvality
UO v hodnoceném období žádné certifikáty kvality nezískala.
13.5 Provádění benchmarkingu (porovnávání)
UO vzhledem ke své jedinečnosti benchmarking dosud neprovádí.
13.6 Vlastní hodnocení vzdělávací činnosti mimo sídlo UO
Na vzdělávací činnosti UO mimo její sídlo se podílejí její dvě součásti. FVZ je
dislokována v Hradci Králové a ÚOPZHN je dislokovaný ve Vyškově.
FVZ realizovala akreditované doktorské a magisterské studijní programy buď
samostatně nebo ve spolupráci s Lékařskou či Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy
v Hradci Králové. Bakalářské studijní programy pak realizovala ve spolupráci s Univerzitou
Pardubice.
ÚOPZHN realizoval výuku oboru ZHN, škodliviny a ochrana proti nim v rámci
akreditovaného studijního programu v doktorském studijním programu Ochrana vojsk
a obyvatelstva akreditovaného na UO, výuku předmětů aplikovaného základu a oborových
předmětů oboru Vojenská chemie v bakalářském a magisterském studijním programu
Vojenské technologie u FVT, dále se podílel na výuce některých předmětů u FEM. Kromě
toho realizoval kurzy celoživotního vzdělávání ve prospěch AČR.
Tematické kontroly provedené u obou těchto součástí prokázaly, že jejich teritoriální
izolovanost se nepromítá do izolovanosti funkční, obě tyto součásti se aktivně podílejí na
plnění úkolů univerzity jako jednoho celku.
Jiná pracoviště (konzultační střediska, centra distančního vzdělávání) UO mimo své
sídlo nemá.
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14 Národní a mezinárodní excelence vysoké školy
14.1 Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Zastoupení UO v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích je uvedeno
v tabulce 14.1.
14.2 Členství v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Zastoupení UO v profesních asociacích, organizacích a sdruženích je uvedeno v tabulce
14.2.
14.3 Národní a mezinárodní ocenění (platná v roce 2011)
UO není držitelem národních a mezinárodních ocenění.
14.4 Mezinárodní hodnocení (akreditace)
Hodnocení UO ani jejích součástí mezinárodními experty nebylo v roce 2011
provedeno.

15 Rozvoj vysoké školy
15.1 Zapojení do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
V rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ byla
UO zapojena do projektů „Inovace studijního programu Vojenské technologie“ a „Vzdělávání
pro bezpečnostní systém státu“.
V rámci operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ UO pokračovala v řešení
projektu „Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního
programu Vojenské technologie“. V témže operačním programu UO zpracovala a podala
žádost o projekt „Laboratorní a učební blok UO pro výuku studijního oboru Materiálové
a technologické inženýrství“.
Základní údaje o projektech:
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Inovace studijního programu Vojenské technologie
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0256
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.
Období řešení: 2009 - 2012
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu
Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/2.2.00/15.0070
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.
Období řešení: 2011-2013
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Operační program: Výzkum a vývoj pro inovace
Název projektu: Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech
studijního programu Vojenské technologie
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0140
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
Období řešení: 2010 - 2013
Další informace o zapojení UO do operačních programů financovaných ze strukturálních
fondů jsou uvedeny v tabulce 15.1.
15.2 Zapojení do rozvojových projektů MŠMT
Na UO, jako státní vysokou školu, se nevztahuje. Tabulka 15.2 neuvedena.
15.3 Zapojení do Fondu rozvoje vysokých škol
Na UO, jako státní vysokou školu, se nevztahuje. Tabulka 15.3 neuvedena.
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16 Závěr
Při své činnosti se UO dlouhodobě zaměřuje na naplňování prioritních oblastí svého
dlouhodobého záměru „Kvalita a relevance“, „Otevřenost“ a „Efektivita a financování“.
V prioritní oblasti „Kvalita a relevance“ UO usilovala o sladění počtů svých
absolventů s potřebami resortu a zároveň dávala příležitost i studentům civilních studijních
programů, aby se dosaženým vzděláním mohli ucházet o zaměstnání v oblastech, které civilní
vysoké školy dostatečně nepokrývají, jako např. oblast krizového managementu či ochrany
obyvatelstva.
UO rovněž rozvíjela vnitřní systém hodnocení kvality a zajišťovala jeho provázanost
s dlouhodobým záměrem rozvoje školy. Národní kvalifikační rámec terciárního vzdělávání
implementovala v návaznosti na proces akreditací jednotlivých studijních programů.
V prioritní oblasti „Otevřenost“ UO podporovala mobilitu studentů a akademických
pracovníků prostřednictvím programů Erasmus, který se orientuje zejména na vysokoškolské
instituce resortů obrany evropských států.
Důraz byl položen rovněž na propojování vzdělávání s výzkumem, vývojem
a inovacemi. Důkazem této činnosti je aktuální řešení tří projektů v rámci operačního
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a jednoho projektu v rámci operačního
programu „Výzkum a vývoj pro inovace“. K propagaci svých výsledků UO naplňovala vlastní
strategii marketingových a propagačních aktivit.
V prioritní oblasti „Efektivita a financování“ usilovala o maximální využití všech
finančních prostředků, které získala z Evropského sociálního fondu, od svého resortu
a dalších poskytovatelů.
V roce 2011 UO nadále pokračovala ve vytváření konkrétních podmínek příznivých
pro prohlubování internacionalizace studia, v zapojení do mezinárodních vzdělávacích
programů a prosazovala širší rozvoj mezinárodní mobility studentů a akademických
pracovníků s důrazem na rozvoj vztahů se strategickými spojenci, sousedními zeměmi a státy
Visegrádské skupiny.
V roce 2011 se opět ukázalo, že k silným stránkám UO v oblasti mezinárodních
vztahů patří značná zkušenost v aplikaci podmínek Boloňského procesu na vojenské školství
a schopnost působit ve vůdčí a integrační roli v tomto procesu na evropské úrovni.
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Tabulková část

Seznam tabulek
Číslo
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
6.1
6.3
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.4
8.7
9.1
10.1
10.2
11.5
11.11
11.12
11.17
12.2
12.3
12.4
14.1
14.2
15.1
15.2
15.3

Název
Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol
Akreditované studijní programy (počty)
Studijní programy v cizím jazyce (počty)
Tabulka neuvedena
Akreditované studijní programy uskutečňované s jinou vysokou školou
Tabulka neuvedena
Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola
uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Tabulka neuvedena
Studenti ve věku nad 30 let (počty)
Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Zájem o studium na vysoké škole
Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří absolvovali
předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty)
Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických
osob)
Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků
a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
Akademičtí pracovníci s cizím státním občanstvím (počty fyzických osob)
Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků
Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)
Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky)
Poradenské služby
Ubytování, stravování
Vysokoškolské knihovny
Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole (počty účastníků)
Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)
Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech (počty)
Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)
Tabulka neuvedena
Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů
Tabulka neuvedena
Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Členství v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze
strukturálních fondů EU
Tabulka neuvedena
Tabulka neuvedena
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Tabulka 2.4

Zastoupení vysoké školy v reprezentaci vysokých škol
Stát

Organizace

Status

Česká konference rektorů

Česká republika

člen

Rada vysokých škol

Česká republika

člen

Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava

Česká republika

člen vědecké rady

Policejní akademie ČR v Praze

Česká republika

člen vědecké rady

Akademie ozbrojených sil generála Slovenská republika
M. R. Štefánika

člen vědecké rady

Trenčínská univerzita Alexandra
Dubčeka v Trenčíně

Slovenská republika

člen vědecké rady

Vysoká škola logistiky, o.p.s.

Česká republika

člen akademické rady

Tabulka 3.1

Akreditované studijní programy (počty)
Bakalářské
studium
P
K/D

Univerzita obrany Brno
Skupiny akreditovaných
studijních programů

0

0

0

0

0

2
2

2
2

1
1

0

0

62

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0

0

39

1
1

1
1

1
1

1
2

1
6

2

0

3

3

0

0

8

15

3

3

8

3

3

15
1
19

91

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
vojenské vědy a nauky
CELKEM

Doktor- CELKEM
ské
studium

0

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

Navazující
magisterské
studium
P
K/D

KKOV

Celoškolské programy
vojenské vědy a nauky

Magisterské
studium
P
K/D

51-53
95

1
1
4

2

2

2

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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12

Tabulka 3.2

Studijní programy v cizím jazyce (počty)
Bakalářské
studium

Univerzita obrany Brno

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů

CELKEM

P

K/D

0

0

0

0

0

0

62

1
1

0

0

0

0

0

39

1
1

1
1

1
1

0

0

0

0

0

0

8

8

0

8
8

8
10

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky

K/D

Doktorské
CELKEM
studium

1
1

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

P

Navazující
magisterské
studium

KKOV

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

K/D

Magisterské
studium

51-53

2

0

0

0

0

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 3.4

Akreditované studijní programy uskutečňované s jinou vysokou školou
Univerzita obrany Brno
Název studijního programu

Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně přijímání
studentů a ukončení
Název studijního programu
Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně přijímání
studentů a ukončení
Název studijního programu

Skupina KKOV
Partnerská vysoká škola
Počátek realizace programu
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Popis organizace studia, včetně přijímání
studentů a ukončení

Vojenský zdravotnický management
Specializace ve zdravotnictví
51-53
Univerzita Pardubice
3. 11. 2006
6
Bakalářský
Probíhá dle smlouvy uzavřené mezi Univerzitou
Pardubice a UO
Vojenské všeobecné lékařství
51-53
Univerzita Karlova
1. 9. 1951
12
Magisterský
Probíhá dle smlouvy uzavřené mezi UK a UO
Vojenské zubní lékařství
Vojenská farmacie
51-53
Univerzita Karlova
1. 9. 1951
10
Magisterský
Probíhá dle smlouvy uzavřené mezi UK a UO
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Tabulka 3.6

Akreditované studijní programy nebo jejich části, které vysoká škola
uskutečňuje mimo obec, ve které má sídlo (mimo odbornou praxi)
Univerzita obrany Brno
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde
probíhá výuka akreditovaných studijních
programů nebo jejich částí
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu

Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název studijního programu
Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název studijního programu

Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název studijního programu

Fakulta vojenského zdravotnictví, Hradec Králové
164
Vojenský zdravotnický management
Specializace ve zdravotnictví
51-53
Prezenční
6
Bakalářský
ANO
ANO
Vojenské všeobecné lékařství
51-53
Prezenční
12
Magisterský
NE
ANO
Vojenské zubní lékařství
Vojenská farmacie
51-53
Prezenční
10
Magisterský
NE
ANO
Vojenská hygiena
Vojenská chirurgie
Vojenská radiobiologie
Vojenské vnitřní lékařství
Epidemiologie
Lékařská mikrobiologie
Toxikologie
Infekční biologie
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Tabulka 3.6 (list 2)
Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název a sídlo pobočky* vysoké školy, kde
probíhá výuka akreditovaných studijních
programů nebo jejich částí
Počet kmenových zaměstnanců na pobočce
Název studijního programu
Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaná, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název studijního programu
Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název studijního oboru
Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE
Název studijního programu
Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)

51-53
Prezenční, kombinovaná
8
Doktorský
ANO
ANO
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení,
Vyškov
16
Ochrana vojsk a obyvatelstva
91
Prezenční, kombinovaná
6
Doktorský
ANO
ANO
Vojenské technologie
39
Prezenční
6
Bakalářský
ANO
ANO
Vojenská chemie
28
Prezenční
6
Bakalářský
ANO
ANO
Vojenské technologie
39
Prezenční
4
Navazující magisterský
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Tabulka 3.6 (list 3)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

Název studijního oboru

Vojenská chemie
28
Prezenční
4
Navazující magisterský

Skupina KKOV
Forma (prezenční, kombinovaný, distanční)
Délka studia (semestry)
Typ programu (bakalářský, navazující
magisterský, magisterský, doktorský)
Probíhají na pobočce státní závěrečné zkoušky?
ANO/NE
Probíhají na pobočce obhajoby závěrečných
kvalifikačních prací? ANO/NE

ANO

ANO
ANO

Pozn.: *Pobočka – jakékoli dislokované pracoviště vysoké školy nebo její součásti, které se nachází mimo
město, ve kterém má vysoká škola své sídlo
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Tabulka 4.1

Studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Bakalářské
studium

Univerzita obrany Brno

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

vojenské vědy a nauky
CELKEM

P

K/D

CELKEM

0

0

0

0

0

0

43
43

43
43

468
62 468

160
160

0

0 133
133

113
113

43
43

917
917

491
39 491

0

0

0

92
92

72
72

65
65

720
720

27

0

136

0

0

0

70

233

70

229
4
1913

91

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky

K/D

Navazující
magisterské Doktorstudium
ské
P
K/D studium

KKOV

Celoškolské programy
vojenské vědy a nauky

Magisterské
studium

23
4
95
986

136

51-53

160

136

0 225

185

221

Tabulka 4.3

Studenti ve věku nad 30 let (počty)
Bakalářské
studium

Univerzita obrany Brno

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů

CELKEM

K/D

0

0

0

0

38
38

38
38

79
79

0

0

0

62

3
3

50
50

55
55

187
187

0

0

0

39

1
1

2
2

23
23

59
59

85
85

2

0

1

0

0

0

49

52

79

1
1

73

49
201

52
362

91

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky

P

CELKEM

0

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

K/D

Doktorské
studium

0

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

P

Navazující
magisterské
studium

KKOV

Celoškolské programy
vojenské vědy a nauky

K/D

Magisterské
studium

51-53

2
6

0

2

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční
K/D = kombinované / distanční
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Tabulka 4.4

Neúspěšní studenti v akreditovaných studijních programech (počty)
Bakalářské
studium

Univerzita obrany Brno

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů

Magisterské
studium

K/D

P

K/D

Navazující
magisterské
studium
P

Doktorské
studium

CELKEM

K/D

KKOV

Celoškolské programy
vojenské vědy a nauky

0

0

0

0

0

0

4
4

4
4

72
72

0

0

62

133
133

15
15

33
33

19
19

272
272

0

0

0

39

124
124

10
10

8
8

8
8

150
150

3

0

5

0

0

0

5

13

72

5
5

41

5
36

13
439

91

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky

51-53

CELKEM

3
260

0

25

Tabulka 5.1

Absolventi akreditovaných studijních programů (počty)
Bakalářské
studium

Univerzita obrany Brno

P
Skupiny akreditovaných
studijních programů

vojenské vědy a nauky

K/D

0

0

0

0

6
6

6
6

19
19

0

0

62

79
79

43
43

28
28

4
4

173
173

0

0

0

39

86
86

38
38

39
39

17
17

180
180

1

0

16

0

0

0

6

23

6

22
1
382

91

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky

P

16

51-53
95

1
166

19
16
0
81
CELKEM
% absolventů bakalářských studijních programů zapsaných v daném roce do navazujícího
magisterského studia na téže vysoké škole
P = prezenční

CELKEM

0

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

K/D

Doktorské
studium

0

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

P

Navazující
magisterské
studium

KKOV

Celoškolské programy
vojenské vědy a nauky

K/D

Magisterské
studium

K/D = kombinované / distanční
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67

33

55%

Tabulka 6.1

Zájem o studium na vysoké škole
Bakalářské studium

Univerzita obrany Brno

Navazující magisterské
studium

Magisterské studium

Doktorské studium

Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
Počet
zapsaných
zapsaných
zapsaných
zapsaných
přihlášek přijatých
přihlášek přijatých
přihlášek přijatých
přihlášek přijatých
ke studiu
ke studiu
ke studiu
ke studiu

Skupiny akreditovaných
studijních programů

KKOV

Celoškolské programy
vojenské vědy a nauky

0
0

0
0

0

0

0

91

0
0

0
0

0
0

0
0

31
31

21
21

21
21

62

1240
1240

478
478

425
425

0
0

0
0

0
0

247
247

186
186

184
184

29
29

15
15

14
14

39

798
798

364
364

280
280

0
0

0
0

0
0

118
118

109
109

109
109

39
39

29
29

29
29

146

10

7

231

31

26

0

0

0

21

13

13

0
146
2184

0
10
852

0
7
712

231

31

26

21

13

13

231

31

26

120

78

77

Fakulta ekonomiky a
managementu
ekonomie

Fakulta vojenských
technologií
technické vědy a nauky

Fakulta vojenského
zdravotnictví
zdravot., lékař. a farm. vědy a
nauky
vojenské vědy a nauky
CELKEM

51-53
95

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
P = prezenční

K/D = kombinované / distanční

38

365

295

293

Tabulka 6.3

Studenti navazujícího magisterského a doktorského studia, kteří
absolvovali předchozí stupeň studia na jiné vysoké škole
% z celkového počtu zapsaných do prvního ročníku v roce 2011
Navazující magisterské
studium

Univerzita obrany Brno
Celoškolské programy
Fakulta ekonomiky a managementu
Fakulta vojenských technologií
Fakulta vojenského zdravotnictví
PRŮMĚR za celou vysokou školu

Doktorské studium

65,0
66,7
50,0
100,0
68,3

37,3
9,1
26,1

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

Tabulka 7.1

Akademičtí a vědečtí pracovníci (přepočtené počty**)
Univerzita
obrany Brno
Fakulta
ekonomiky a
managementu
Fakulta
vojenských
technologií
Fakulta
vojenského
zdravotnictví
Ústav OPZHN
Centrum
jazykové
přípravy
Centrum tělesné
výchovy a
sportu
CELKEM

Akademičtí pracovníci
CELKEM Profesoři

Docenti

Odborní
Asistenti
asistenti

Lektoři

Vědečtí
CELKEM
pracovníci***

134,1

9,5

16,0

102,6

6,0

0,0

0,0

134,1

161,0

14,7

39,1

95,3

12,0

0,0

0,0

161,1

79,6

7,3

8,9

52,4

6,0

5,0

1,0

80,6

11,0

1,0

3,0

7,0

0,0

0,0

0,0

11,0

28,0

0,0

1,0

27,0

0,0

0,0

0,0

28,0

15,0

0,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

15,0

428,7

32,5

68,0

299,3

24,0

5,0

1,0

429,8

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = (podíl celkového počtu skutečně odpracovaných hodin za sledované období všemi zaměstnanci a celkového
ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu)
Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
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Tabulka 7.2

Věková struktura akademických a vědeckých pracovníků (počty fyzických osob)
Akademičtí pracovníci
Univerzita obrany Brno

Profesoři
Celkem

Odborní asistenti

Docenti

ženy

Celkem

ženy

Celkem

40-49 let
50-59 let
60-69 let
nad 70 let
CELKEM

3
14
17
2
36

1
1

6
14
25
27
2
74

Lektoři

Asistenti
Celkem

ženy

Celkem

ženy

Celkem

ženy

2
25
13
19
6

6
17
1

3
2

1
4

1
2

1

1

1
4
1

9
97
92
85
27

6

310

65

24

5

5

3

1

1

do 29 let
30-39 let

ženy

Vědečtí
pracovníci*** CELKEM

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)
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17
124
110
124
71
4
450

Tabulka 7.3

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a
nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)
Univerzita obrany
Brno

Akademičtí pracovníci
CELKEM

Rozsahy úvazků

prof.

doc.

DrSc., CSc.,
Dr., Ph.D.

Fakulta ekonomiky a
managementu

10

17

57

55

139

1

2

2
3

0
1

9

15

52

54

2
7
0
130

15

42

81

29

167

2
3

3

1

1
14

37

78

28

6
3
1
157

10

11

38

31

90

do 0,3
do 0,5

ostatní

do 0,7
do 1,0

Fakulta vojenských
technologií
do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0

Fakulta vojenského
zdravotnictví
do 0,3
do 0,5

1
4
5

3
2
6

5
1
32

5
1
25

1
17
4
68

1

3

2

5

11

do 0,7
do 1,0

Ústav OPZHN

1

3

2

5

0
0
0
11

0

1

3

24

28

do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0

Centrum jazykové
přípravy

1

3

24

0
0
0
28

0

3

12

15

12
156

0
0
0
15
450

do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0

Centrum tělesné
výchovy a sportu

0

do 0,3
do 0,5
do 0,7
do 1,0

Celkem

36

74

3
184

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul
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Tabulka 7.4

Akademičtí pracovníci** s cizím státním občanstvím (počty fyzických
osob)
Univerzita obrany Brno
Fakulta ekonomiky a managementu
Fakulta vojenských technologií
Fakulta vojenského zdravotnictví
Ústav OPZHN
Centrum jazykové přípravy

1

Centrum tělesné výchovy a sportu
CELKEM

1

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = Osoby, které mají s vysokou školou uzavřený pracovněprávní vztah

Tabulka 7.5

Nově jmenovaní docenti a profesoři (počty)
Univerzita obrany Brno
Fakulta ekonomiky a managementu

Počet

Věkový průměr nově
jmenovaných

1

54

1
2
2

54
51
51

2
1
1
5

51,5
46
57
51,8

Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docenti jmenovaní v roce 2011

Fakulta vojenských technologií
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docenti jmenovaní v roce 2011

Fakulta vojenského zdravotnictví
Profesoři jmenovaní v roce 2011
Docenti jmenovaní v roce 2011
CELKEM

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
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Tabulka 7.6

Přehled kurzů dalšího vzdělávání akademických pracovníků*
Univerzita obrany Brno
Kurzy orientované na pedagogické dovednosti

Počet kurzů

Počet účastníků

2

15

2

15

Kurzy orientované na obecné dovednosti
Kurzy odborné
CELKEM

* = Jedná se o všechny kurzy dalšího vzdělávání, které buď realizuje sama vysoká škola anebo přispívá svým
zaměstnancům na účast v nich (v případě, že se jedná o kurzy zajištěné externě).

Tabulka 8.1

Stipendia studentům podle účelu stipendia (počty studentů)
Univerzita obrany Brno
Účel stipendia

Počty studentů

Prospěchová stipendia

153

Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu
Sociální stipendia

124
37
1

Na podporu studia v zahraničí

11

Mimořádná stipendia jiná

0

Doktorandská stipendia

20

Ubytovací stipendia

607

CELKEM

953
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Tabulka 8.2

Stipendia studentům podle účelu stipendia (finanční prostředky)
Univerzita obrany Brno
Účel stipendia

tis. Kč

Prospěchová stipendia

491

Za vynikající výzkumné vývojové a inovační, umělecké nebo další
tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí
Na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního
právního předpisu

793
546

Sociální stipendia

6

Na podporu studia v zahraničí

573

Mimořádná stipendia jiná

0

Doktorandská stipendia

962

Ubytovací stipendia

2 651

CELKEM

6 022

Tabulka 8.4

Poradenské služby
Počet
zaměstnanců

Počet konzultací

(přepočtený počet
úvazků)

Počet
konzultačních
hodin za týden

osobně

telefonicky

e-mailem

Psychologické

3

6

129

5

0

Pedagogické

3

Po dohodě

17

2

1

Sociálně - právní

4

8

56

35

4

Studijní

2

10

35

2

5

Profesní

4

24

146

0

0

Celkem

16

48

383

44

10

Poradenství

44

Tabulka 8.7

Ubytování, stravování
Univerzita obrany Brno
Lůžková kapacita kolejí VŠ celková

1821

Počet lůžek v pronajatých zařízeních

0

Počet podaných žádostí o ubytování k 31/12/2011

852

Počet kladně vyřízených žádostí o ubytování k 31/12/2011

841

Počet lůžkodnů v roce 2011

275 848

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 studentům

81 636

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 zaměstnancům vysoké
školy

78 711

Počet hlavních jídel vydaných v roce 2011 ostatním strávníkům

84 116

Tabulka 9.1

Vysokoškolské knihovny
Univerzita obrany Brno

Počet

Přírůstek knihovního fondu za rok

7 388

Knihovní fond celkem

228 655

Počet odebíraných titulů periodik:
a) fyzicky

146

b) elektronicky (odhad)*

0

Pozn.: * = Uvádějí se pouze tituly periodik, které knihovna sama předplácí (resp. získává darem, výměnou) v
papírové nebo elektronické verzi; nezahrnují se další periodika, k nimž mají uživatelé knihovny přístup v rámci
konsorcií na plnotextové zdroje
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Tabulka 10.1

Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole (počty kurzů)
Kurzy orientované na
výkon povolání

Univerzita obrany Brno
do 15
hod

do
100
hod

více

Kurzy zájmové
do 15
hod

do
100
hod

U3V
více

CELKEM

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV
Fakulta ekonomiky a managementu
ekonomie

62

vojenské vědy a nauky
Fakulta vojenských technologií

91

2

2
11

technické vědy a nauky
Fakulta vojenského zdravotnictví

39

2

53

51-53

4

67

8

2
135

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
Ústav OPZHN
vojenská chemie
CELKEM

28

2

2

1

2
18
55

12

83

14

2
160

0

46

2

0

1

Tabulka 10.2

Kurzy celoživotního vzdělávání na vysoké škole (počty účastníků)
Kurzy orientované na
výkon povolání

Univerzita obrany Brno
do 15
hod

do
100
hod

více

Kurzy zájmové
do 15
hod

do
100
hod

U3V
více

Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV

Z toho počet účastníků, jež
byli přijímaní do
CELKEM akreditovaných studijních
programů podle § 60
zákona o vysokých školách

Fakulta ekonomiky a managementu
ekonomie

62

vojenské vědy a nauky
Fakulta vojenských technologií

91

33

214

technické vědy a nauky
Fakulta vojenského zdravotnictví

39

21

487

51-53

43

961

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky
Ústav OPZHN
vojenská chemie
CELKEM

28

17
97 1679

26
36

25

35

26
343

11
36

508
156

1160

218

17
2054

0

47

25

0

35

47

Tabulka 11.5

Vědecké konference (spolu)pořádané vysokou školou (počty)

Univerzita obrany Brno

CELKEM

CELKEM

37

S počtem účastníků vyšším než 60

S mezinárodní
účastí

(z CELKEM)

(z CELKEM)

14

19

Tabulka 11.11

Odborníci z aplikační sféry podílející se na výuce v akreditovaných
studijních programech** (počty)
Počty osob

Univerzita obrany Brno
Fakulta ekonomiky a managementu

19

Fakulta vojenských technologií

0

Fakulta vojenského zdravotnictví

0

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

1

CELKEM

20

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor
Pozn.: ** = osoby, které se v daném roce podílely na výuce alespoň v jednom předmětu

Tabulka 11.12

Studijní obory, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování
odborné praxe po dobu alespoň 1 měsíce (počty)
Počty osob

Univerzita obrany Brno
Fakulta ekonomiky a managementu

2

Fakulta vojenských technologií

12

Fakulta vojenského zdravotnictví

4

CELKEM

18

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

48

Tabulka 12.2

Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů
Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání

Univerzita obrany
Brno

Ceepus
Erasmus Comenius Grundtwig Leonardo

Počet projektů
Počet vyslaných
studentů*
Počet přijatých
studentů**
Počet vyslaných
akademických
pracovníků***
Počet přijatých
akademických
pracovníků****
Počet vyslaných
ostatních pracovníků
Počet přijatých ostatních
pracovníků
Dotace v tis. Kč

Jean
Monnet

Erasmus
Mundus

Tempus

Další

Aktion

Rozvojové
programy
MŠMT

Ostatní

CELKEM

15

15

11

11

27

27

48

48

53

53

0

0

0

0

1 123,7

1 123,7

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studenti,
jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než
4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají
se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci,
jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
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Tabulka 12.4

Mobilita studentů a akademických pracovníků podle zemí
Univerzita obrany Brno
Země
Arménie
Belgie
Bosna a Hercegovina
Bulharsko
Černá Hora
Čína
Francie
Gruzie
Chorvatsko
Indie
Itálie
Kanada
Litva
Maďarsko
Makedonie
Malta
Polsko
Rakousko
Rumunsko
Ruská federace
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Srbsko
SRN
Švédsko
Turecko
Ukrajina
USA
Velká Británie

CELKEM

Počet vyslaných
studentů*

Počet přijatých
studentů**

0
0
1
9
1

2

12
4

Počet vyslaných
akademických
pracovníků***

Počet přijatých
akademických
pracovníků****

3
1
1

3

2

5
3
3
7

1
1

2
22
1

2

3
8

3
56
1
2
20
27
53
2

1
3

5

23
4

1
1

3
3
28
3
1
37
25
13

109
8
8
5
1
5
13

1
11

218

2
48

287

Pozn.: * = Vyjíždějící studenti – studenti, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v
roce 2010. Započítávají se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v
poznámce k tabulce.
Pozn.: ** = Přijíždějící studenti – studenti, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti studenti, jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají
se pouze studenti, jejichž pobyt trval více než 4 týdny (28 dní). Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: *** = Vyjíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří v roce 2011 absolvovali zahraniční pobyt, započítávají se i ti pracovníci,
jejichž pobyt začal v roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak
dlouhé výjezdy, uvede to v poznámce k tabulce.
Pozn.: **** = Přijíždějící akademičtí pracovníci – pracovníci, kteří přijeli v roce 2011, započítávají se i ti pracovníci, jejichž pobyt začal v
roce 2010. Započítávají se pouze pracovníci, jejichž pobyt trval více než 5 pracovních dní. Pokud VŠ uvádí i jinak dlouhé výjezdy, uvede to v
poznámce k tabulce.
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Tabulka 14.1

Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Stát

Organizace

Status

Výbor pro tvorbu studií, analýz a simulací
Výbor pro vědu, pro mír a bezpečnost /
Bezpečnost potravinových řetězců

NATO
NATO

člen pracovní skupiny
konzultant při tvorbě
pilotní studie

Enviromentální síť v obraně

NATO

člen doktrinálního výboru

Agentura členěná do skupin a podskupin

NATO

člen pracovní skupiny

Pracovní skupina pro ochranu životního
prostředí
Doktrinální výbor rady pro logistickou
koordinaci
Konference národních ředitelů pro
vyzbrojování / Společná agentura pro
bezpečnost a vědu
Agentura pro vyzbrojování vzdušných sil,
společná skupina pro schopnosti průzkumu

NATO

člen pracovní skupiny

NATO

člen doktrinálního výboru

NATO

člen agentury pro vědu

NATO

člen agentury

Evropská komise - Bezpečnostní výzkum a
vývoj (Generální ředitelství průmyslu a
podnikání)
Standardizační agentura - logistická podpora
vojsk, pracovní skupina - panel údržba v poli

EU

člen hodnotící komise FP
7

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina výcviku / finanční podskupina

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina pro zaměnitelnost malorážové munice NATO
Skupina pro Přesnost, Skupina Balistika a
NATO
Skupina Výbušniny

člen pracovní skupiny
členové pracovních
skupin

Skupina pro pozemní PVO

NATO

člen pracovní skupiny

Skupina pro aplikované technologie dopravních NATO
prostředků

člen pracovní skupiny

Pracovní skupina pro obrněná bojová vozidla
Výbor pro program GEM 01

NATO
NATO

člen pracovní skupiny
člen výboru

Pracovní skupina pro lidské faktory a medicínu NATO
- technologie a schopnosti moderních
autoringových nástrojů

člen pracovní skupiny

Výbor pro použití XML v bezpečnostním
řešení mezi doménami

NATO

člen výboru

Výbor pro počítačové sítě pro obranné účely a
společný obraz situace

NATO

člen výboru
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Tabulka 14.1 (list 2)

Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Stát

Organizace
Skupina pro výměnu informací budoucích
koaličních sil

NATO

Status
člen pracovní skupiny

Výbor pro architekturu zabezpečení kvalitních
služeb v taktických sítích

NATO

člen pracovní skupiny

Interface pro předávání informace o
nízkoletících cílech

NATO

člen pracovní skupiny

Pracovní skupina pro HLA

NATO

člen pracovní skupiny

Výbor pro určení požadavků, vytvoření modelů NATO
a nejlepšího způsobu využití počítačových her
pro podporu vojenských operací

člen pracovní skupiny

Bezpečný komunikační protokol pro zajištění
interoperability

člen protokolu

NATO

Skupina pro technologie informačních systémů NATO
Skupina pro lékařskou problematiku použití
NATO
zbraní hromadného ničení

člen pracovní skupiny
člen pracovní skupiny

Skupina řešící problematiku použití jaderných
a radiologických zbraní

NATO

člen pracovní skupiny

Výbor pro tvorbu vojenské zdravotnické
struktury, operace a postupy

NATO

člen výboru

Výbor pro lékařské vzdělávání

NATO

člen výboru

Řídící a správní rada ECDC

EU

člen řídící rady

Řídící výbor ECDC

EU

člen řídícího výboru

Výbor pro lidské faktory a medicínu

NATO

člen výboru

Biologický lékařský poradní výbor

NATO

člen výboru

Doktrinální a terminologický panel

NATO

člen pracovního panelu

Skupina pro ekologizaci výcviku

NATO

člen pracovní skupiny

Terminologická konference Vojenského
výboru
Ústřední evropské fórum pro vojenské
vzdělávání

NATO

člen vojenského výboru

EU

člen

Military Erasmus

EU

člen pracovní skupiny
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Tabulka 14.1 (list 3)

Členství v mezinárodních asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace
Sdružení děkanů a velitelů evropských
leteckých akademií vzdušných sil

Stát
NATO a EU

člen

European Society of Clinical Microbiology and
Infectious Diseases
Central European Vaccination Advisory Group
International Society for Infectious Diseases
International Society for Study of Xenobiotics
International Society for Neurochemistry
American Chemical Society

EU

člen

EU
EU
EU
EU
USA

člen
člen
člen
člen
člen

Sdružení škol podporujících informační
technologie v EU

USA a EU

člen

53

Status

Tabulka 14.2

Členství v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace
Stát
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR Česká republika

člen

Jednota českých matematiků a fyziků

Česká republika

člen

Česká komora krizových manažerů

Česká republika

člen

Česká ergonomická společnost

Česká republika

člen

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Česká republika

člen

Česká pedagogická společnost

Česká republika

člen

Českomoravská psychologická společnost

Česká republika

člen

Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů

Česká republika

člen

Společnost pro projektové řízení

Česká republika

člen

Sdružení automobilového průmyslu ČR

Česká republika

člen

Česká automobilová společnost

Česká republika

člen

Česká společnost pro jakost

Česká republika

člen

Česká a slovenská společnost pro fotoniku

Česká republika

člen

Společnost pro radiotechnické inženýrství

Česká republika

člen

Česká lékařská komora

Česká republika

člen

Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

Česká republika

člen

Společnost vojenských lékařů, farmaceutů a
veterinárních lékařů ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof
ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost pro experimentální a klinickou
farmakologii a toxikologii ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká vakcinologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen
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Status

Členství v profesních asociacích, organizacích a sdruženích
Organizace
Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS
JEP

Stát
Česká republika

člen

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro nemocniční hygienu ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČSL JEP

Česká republika

člen

Česká hematologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká imunologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost alergologie a klinické imunologie
ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pro radiobiologii a krizové plánování
ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká internistická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost pracovního lékařství ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká chirurgická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost estetické chirurgie ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost popáleninové medicíny ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP

Česká republika

člen

Česká obezitologická společnost ČLS JEP

Česká republika

člen

Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP Česká republika

člen

Česká kardiologická společnost, o. s.

Česká republika

člen

Česká leukemická skupina pro život

Česká republika

člen

Společnost pro výživu

Česká republika

člen

Česká společnost chemická

Česká republika

člen
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Status

Tabulka 15.1

Zapojení vysoké školy do operačních programů financovaných ze strukturálních fondů EU
Univerzita obrany Brno

Projekt (číselné označení)
Inovace studijního programu
Vojenské technologie
(CZ.1.07/2.2.00/07.0256)
Vzdělávání pro bezpečnostní
systém státu (CZ.
1.07/2.2.00/15.0070)
Infrastruktura pro výuku spojenou s
výzkumem ve strojních oborech
studijního programu Vojenské
technologie
(CZ.1.05/4.1.00/04.0140)
CELKEM

Operační program

Celková
poskytnutá
finanční
částka
(tis. Kč)

Doba
realizace
(od - do)

Finanční
částka
poskytnutá v
roce 2011
(tis. Kč)

Oblast podpory
(krátce, výstižně)

Vzdělávání pro
konkurenceschopnost 2009-2012

15 999,0

2 534,9

2.2 Vysokoškolské
vzdělávání

2011-2013

3 972,6

1 228,8

2.2 Vysokoškolské
vzdělávání

Výzkum a vývoj pro
inovace

x

2011-2013

146 909,8

4 275,0

4.1 Infrastruktura pro
výuku na VŠ spojenou
s výzkumem

x

166 881,4

8 038,7

x
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Použité zkratky
AČR
AOS
AV

Armáda České republiky
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Akademie věd

CAF
CEFME
CJP
CSDP
CTVS
ČKR
ČLS JEP
ČMOSA
ČR
ČVO

Common Assessment Framework
Central European Forum on Military Education
Centrum jazykové přípravy
Common Security and Defence Policy
Centrum tělesné výchovy a sportu
Česká konference rektorů
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády
Česká republika
Číslo vojenské odbornosti

ECDC
ESDC
EU
EUAFA

European Centre for Disease Prevention and Control
European Security and Defence College
European Union
European Air Force Academies

FP 7
FBI
FEKT
FEM
FES
FCHI
FLKŘ
FN
FSI
FVT
FVZ

Seventh Framework Programme
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Fakulta ekonomiky a managementu
Fakulta ekonomicko-správní
Fakulta chemicko-inženýrská
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakultní nemocnice
Fakulta strojního inženýrství
Fakulta vojenských technologií
Fakulta vojenského zdravotnictví

GEM 01
GŘ
GŠ

Global Environmental Monitoring
Generální ředitelství
Generální štáb

HLA
HZS

High Level Architecture
Hasičský záchranný sbor

ISVŠ

Informační systém vojenských škol

K

Katedra

KIS
KKOV

Komunikační a informační systémy
Klasifikace kmenových oborů vzdělání

LF

Lékařská fakulta
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MO
MŠMT
MU
MV

Ministerstvo obrany
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Masarykova univerzita
Ministerstvo vnitra

NATO

North Atlantic Treaty Organization

OBSE
OSN

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Organizace spojených národů

PVO

Protivzdušná obrana

RIV

Registr informací o výsledcích státem podporovaného výzkumu a vývoje

SLP
Standardized Language Profile
STANAG Standardization Agreement
TU

Technická univerzita

U3V
UK
UO
ÚOPZHN
UTB

Univerzita třetího věku
Univerzita Karlova
Univerzita obrany
Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
Univerzita Tomáše Bati

VŠ
VŠB
VŠBM
VŠCHT
VOP
VUSS
VUT
VŠ

Vysoká škola
Vysoká škola báňská
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
Vysoká škola chemicko-technologická
Vojenský opravárenský podnik
Vojenská ubytovací a stavební správa
Vysoké učení technické
Vysoká vojenská škola

ZHN

Zbraně hromadného ničení
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