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Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------A jak je na tom 15 let po vstupu do NATO české vojenské školství? Miloslav Bauer, prorektor
Univerzity obrany, teď ve Studiu ČT24. Pane prorektore, dobré odpoledne. Vítejte u nás.
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
-------------------Hezké odpoledne z Brna do Prahy a hezké odpoledne všem divákům České televize.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Jak se tedy to vojenské školství změnilo za těch 15 let, co jsme byli v Severoatlantické nebo co jsme
v Severoatlantické alianci?
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
-------------------Tak samozřejmě můžu říct, že armáda je odrazem, jistým odrazem společnosti toho vývoje, tak jak už
byla dneska celý den několikrát informována veřejnost o tom, že politické rozhodnutí vedlo k tomu, že
armádní činitelé také se snažili pro to spojení, tak se samozřejmě musela posouvat i orientace
vojenského školství jako takového. Za posledních 15 let vojenské vysoké školství prodělalo řadu
změn a těmi zásadními bylo spojení vlastně tehdy existujících tří vysokých škol do jedné Univerzity
obrany, která v roce 2004 vznikla v Brně. Samozřejmě máme své fakulty i v Hradci Králové a máme
určité ústavy, které podporují jednak akademickou výuku, ale hlavně činnost armády celého resortu
ministerstva obrany, tak ho podporují v rámci vzdělávacích aktivit.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------To jsou, řekněme, organizační záležitosti. A ty obsahové? Začalo se v českém vojenském školství
učit úplně něco jiného, co se, než se učilo do vstupu České republiky do Severoatlantické aliance?
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
-------------------Ne, tak já bych neřekl, že se začalo učit něco jiného. Nemůžete od vojáka, který je historicky ze 17.
století připraven nasazovat životy ať už pro krále, nebo pro určité politické režimy, nebo pro
demokratické zřízení nasazovat život a vzít technologie, které jsou té době poplatné, do toho, aby
bránil jednak vlast a bránil určité organizační uskupení, nebo chcete-li alianci NATO v rámci působení
Armády České republiky. To znamená, ta příprava byla zaměřena na to, abysme splnili ty minimální
standardy a požadavky, které alianční země na nás kladly při vstupu, to znamená v letectví, a já
jsem rád, že mohu potvrdit, že budeme připravovat další top guny českého nebe pro gripeny, které
bylo, zaznělo ve zprávách. A samozřejmě ta příprava celkově koncepčně byla pokračováním anebo
změnou určité fáze přípravy. To znamená, můžeme si říct, že Univerzita obrany připravovala od
svého počátku již jazykově vybavené profesionály, kteří jsou připravováni dnes a i v budoucnu budou
připravováni pro veškeré mise, které armáda plní, a to nejenom na území České republiky i v rámci
určitých krizových situací, jako jsou povodně, ale především i pro splnění svých závazků vůči svým
aliančním partnerům.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------No, a to přemýšlení, které se museli vojáci naučit, to nebylo trochu jiné při spolupráci v bývalém
východním bloku, teď tedy s armádami z druhé strany, abych tak řekl.
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
--------------------

Samozřejmě jak už jsem řekl v úvodu, my jsme odrazem společnosti. To, jak střední školství se
popere s tím, co má být připravováno v rámci vzdělávacího systému, tak my na to navazujeme. Z
hlediska přípravy nové generace, to je samozřejmě něco jiného, protože nová generace žije v úplně
jiném prostředí, než jsme žili my, než žili ty profesionálové, kteří sloužili do roku 99 u Armády České
republiky. A samozřejmě to znamená i určité koncepční myšlení a změnu určitého přednesu a
vlastně určitých i technologických změn a do procesu vnést nové prvky, které jsou ze zkušeností,
které nám přinášejí naši vojáci a alianční vojáci z různých misí.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Jak je to dnes se zájmem o studium na vojenských vysokých školách?
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
-------------------Tak samozřejmě zase je to odraz společnosti a odraz toho, co ten daný jedinec chce. To znamená,
máme obory, kde máme desetkrát až možná jedenáctkrát více. To jsou ty moderní technologie,
zbraně, munice a letectvo a jako takové jsou pak obory, kde ještě máme určité rezervy v tom, že
nedokážeme přesvědčit ty studenty, že právě toto je ta profese, kterou by měli projít, aby byli co platní
Armádě České republiky v tom budoucnu. Ta filozofie se mění i v tom, že dneska ten náš nový
student, náš kadet, který se připravuje pro budoucí povolání, ví, že jenom ti nejlepší z nejlepších
dosáhnou toho, že budou moci v Armádě České republiky setrvávat déle a postupně po té pyramidě
těch funkcí a hodností šplhat výše až třeba do hodností generálů či velitelů určitých sil.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------V rámci Severoatlantické aliance je určité dělení sil, abych tak řekl. Česká armáda se specializuje
pouze na některé složky, řekněme, v rámci té mezinárodní spolupráce. Projevuje se to i ve vysokém
vojenském školství, učíme pouze něco anebo se stále snažíte učit veškeré vojenské dovednosti?
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
-------------------Tak my samozřejmě jako vzdělávací instituce pro budoucnost nevzděláváme jenom to, co je teď
potřeba, ale udržujeme určitý genetický fond, to znamená, že máme odborníky a jsme schopni se s
tou praxí spojit i v tom, že je pozveme na Univerzitu obrany tak, aby předali ty poslední zkušeností.
To znamená, ten vývoj vlastně té přípravy my musíme predikovat a samozřejmě že s aliančními
partnery jsme schopni porovnávat, co je ještě standardem a co je takový nadstandard. A v této oblasti
zmíním samozřejmě chemické vojsko, zmíním, zmíním naše lékaře, který jsou nasazovány, jak
chemici, tak lékaři jsou nasazováni do zahraničních misí. A neopomněl bych i naše ženisty, který
samozřejmě s určitými stavbami v zahraničí, ale hlavně při těch krizových situacích v České
republice a v okolí, ve středoevropském regionu jsou schopni nasadit své síly a prostředky okamžitě,
když přijde například záplavy určitých částí území, tak jsou nasazováni právě naši odborníci.
Daniel TAKÁČ, moderátor
-------------------Pane prorektore, děkuju za rozhovor ve Studiu ČT24. Na shledanou.
Miloslav BAUER, prorektor Univerzity obrany
-------------------Zatím také děkuji za pozvání a přeju všem divákům České televize hezký den.

