Bude z vás vyšetřovatel nebo armádní generál?
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Škola / Přijímačky na SŠ a VŠ
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Policejní a vojenské školy
Jamese Bonda z vás neudělají, ale šanci na perspektivní a atraktivní práci rozhodně dostanete. Kde?
Na státních vojenských a policejních školách. Pokud máte dobrou fyzičku a netrpíte problémy s
autoritami, podejte si přihlášku...
Když potřebovala Československá lidová armáda napravit nevalnou pověst a posílit nábor, nechala
natočit seriál Chlapci a chlapi. Socialistická bezpečnost zase z podobných důvodů stvořila Honzu
Zemana a jeho třicet případů.
Těžko soudit, jak moc se to tehdy televizním autorům podařilo, podle vtipů, které se na sklonku
osmdesátých let strefovaly do intelektu a schopností „zelených mozků“, byla ovšem jejich prestiž
žalostná.
Po bezmála třiceti letech se situace podstatně změnila. Tak například podle posledního
průzkumu agentury STEM z loňského podzimu důvěřují armádě dvě třetiny respondentů. V policii má
důvěru téměř šest Čechů z deseti. Oběma profesím se také vrátila prestiž.
Zřejmě je to i proto, že se armáda profesionalizovala, mladé muže neděsí dva roky ztracené na
vojenském kavalci a také policisté ztratili původní image prostoduchých „příšlušníků“. Tahle změna
postojů je znát i na zájmu mladých lidí o studium na státních vysokých školách. Tak třeba na Univerzitu
obrany v Brně se loni hlásilo přes 2 200 zájemců, do prvního ročníku mohlo nakonec nastoupit jen
něco málo přes tisícovku uchazečů.
Ještě mnohem dramatičtější je převis zájmu nad volnými místy na Policejní akademii ČR v
Praze. Kdo se hlásí z civilu do prezenčního studia, musí se pořádně snažit. „V posledních třech letech
byl poměr přihlášených a přijímaných studentů u nejžádanějšího oboru - bezpečnostně právních studií
- přibližně 15:1, u oboru bezpečnostní management ve veřejné správě zhruba 7:1,“ upřesňuje
prorektorka akademie Ludmila Čírtková.
Zkuste přípravné kurzy
Jestliže byste se také vy rádi úspěšně protlačili mezi stovku „civilů“, kteří nastoupí do prvního ročníku
policejní akademie, musíte obstát v přijímacích zkouškách, především v písemném testu. Ten se
zaměřuje hodně na otázky z oblasti práva, kriminalistiky, kriminologie nebo psychologie.
„Protože významně spolupracujeme se zahraničními partnery, jsou pro přijetí důležité také
znalosti cizího jazyka,“ doplňuje prorektorka, která má na starosti studijní záležitosti.
Jazyky a studijní předpoklady jsou důležitou součástí i při přijímačkách na Univerzitu obrany,
potřeba je ovšem i něco navíc - dobrá fyzička. „Největší šanci tak u nás mají všestranně nadaní
středoškoláci, fyzicky zdatní a jazykově vybavení, kteří ovládají především angličtinu. Doporučuji proto
zájemcům o studium zúčastnit se přípravných kurzů, které pořádají jednotlivé fakulty,“ zní dobrá rada
Pavla Pazdery z rektorátu univerzity. Na takovém víkendovém kurzu můžete zdarma vyzkoušet
matematické, jazykové i obecné studijní předpoklady, zjistit, zda si při fyzických testech neutrhnete
ostudu, a zkonzultovat svoje šance i způsob přípravy k přijímačkám na fakulty vojenského
leadershipu a vojenských technologií.
Pokud plánujete spojit svůj osud s vojenskou medicínou v Hradci Králové a vybrali jste si tady
farmacii, lékařství či zubařinu, připravte se, že na kurzu strávíte dokonce šest dní. A pozor - také zdarma.
Solidní život v uniformě
Pro vysloveně liberální a svobodomyslné povahy studium na vojenské či policejní vysoké škole, a tím
spíš střední, asi není vhodnou alternativou. Ovšem ti, kdo jsou ochotni se smířit s principem služební
podřízenosti, mají po škole šanci na velmi slušné vyhlídky, solidní plat a kariéru.
„Po absolvování školy nabízí armáda mladým lidem jistotu budoucího zaměstnání a kariéru
důstojníka. Do armády ovšem vstupují lidé, kterým není lhostejný osud státu a kteří jsou v případě
vyhrocení bezpečnostní situace odhodlaní ho bránit,“ připomíná Pavel Pazdera, že solidní život v
uniformě neznamená nudný život v kanceláři.

Za průměrný důstojnický plat kolem 30 tisíc korun hrubého měsíčně musíte být připraveni bojovat. Tedy
není to napořád, ale studenti se při nástupu do školy zavazují, že budou v armádě sloužit nejen po
dobu studia, ale po jeho skončení ještě další dekádu, u pilotů a letovodů dokonce patnáct let. „Pokud
by chtěl voják ukončit služební poměr dříve, je mu předepsána povinnost nahradit náklady na studium
podle délky nesplněného závazku,“ upozorňuje raději Pavel Pazdera. Atraktivní budoucnost se může
samozřejmě otevřít i absolventům policejní akademie. „K našim absolventům patří i někteří vysoce
postavení manažeři bezpečnostních sborů a několik policejních prezidentů, řada absolventů
akademie najde uplatnění na lukrativních vedoucích pozicích ministerstva vnitra a dalších úřadech,“
naznačuje Ludmila Čírtková, kam až může kariéra zavést absolventa policejní akademie.
Trochu dobrodružnější a akčnější uplatnění nabízí služba u kriminální policie, hasičů, celníků či
ve Vězeňské službě. Menší část absolventů může zamířit také na pozice bezpečnostních specialistů,
manažerů v soukromé sféře, v bankách či pojišťovách.
Mimochodem právě mimo státní sféru je teď po podobných odbornících velká poptávka.
„Aktuálně potřebujeme navýšit stavy zhruba o 150 lidí, z toho je zhruba desetina volných míst určena
absolventům bezpečnostně právních oborů, kterých je na trhu práce nedostatek. Potřebujeme chytré a
samostatné lidi do vedoucích pozic,“ ilustruje Jan Peroutka z bezpečnostní agentury Securitas, že je
o absolventy státních vysokých škol opravdu zájem.
Školy pro vojáky a policisty
STŘEDNÍ ŠKOLY
Vojenská střední škola a VOŠ Min. obrany Moravská Třebová
http://www.vsmt.cz obory: vojenské lyceum, elektrotechnika (SŠ), ochrana vojsk a obyvatelstva (VOŠ)
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově
http://www.spshol.cz obory: bezpečnostně právní činnost
Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
http://www.skolamv.cz obory: bezpečnostně právní činnost (SŠ, VOŠ), dopravně bezpečnostní
činnost, přípravné trestní řízení (VOŠ)
VYSOKÉ ŠKOLY
Univerzita obrany v Brně
http://www.unob.cz fakulty a obory: f. vojenského leadershipu (ekonomika a management), f.
vojenských technologií (technologie pro obranu a bezpečnost, vojenské technologie), f.
vojenského zdravotnictví (specializace ve zdravotnictví, voj. farmacie, voj. všeobecné lékařství, voj.
zubní lékařství)
Policejní akademie
http://www.polac.cz fakulty a obory: f. bezpečnostně právní (bezpečnostně právní studia), f.
bezpečnostního managementu (veřejná správa)
Vojenský obor při FTVS UK v Praze
http://www.vojenskyobor.cz obory: vojenská tělovýchova
Přípravné kurzy
Pokud chcete studovat na Univerzitě obrany v Brně a zvýšit svoje šance na přijetí, oceníte přípravné
kurzy, které jednotlivé fakulty pořádají.
Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií

Kurzy jsou dvoudenní, účast na nich je zdarma, maximální kapacita je 70 účastníků.
Termín kurzu Přihlášky
13. a 14. února do 5. února 12. a 13. března do 4. března
Přihlášení:
http://www.apl.unob.cz/FormPripravnyKurz
Fak. vojenského zdravotnictví
Termín kurzu: 13.-18. černa Termín přihlášek: přihlášku ke kurzu obdrží všichni uchazeči, kteří si podali
přihlášku ke studiu na fakultě
UPŘESNĚNÍ V příloze Střední školy dne 8. 1. byla na straně 6 pražského vydání u školy Bankovní
akademie - Gymnázium a SOŠ, a. s., nesprávně uvedena adresa Vlkova 12, Praha 3. Správná adresa
je Kodaňská 54/10, Praha 10.
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