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Vojenské školství nabízí atraktivní obory, široké možnosti uplatnění, velmi dobré podmínky
Ústí nad Labem – Stát se vojenským velitelem, ženistou, specialistou IT, lékařem, záchranářem
nebo bezpečnostním odborníkem a najít uplatnění v armádě i v civilu mohou absolventi některé z
fakult Univerzity obrany v Brně a Hradci Králové. Zájemce o tom v úterý informoval Pavel Patera z
oddělení vnějších vztahů univerzity.
Vojáci i civilisté
Univerzita má tři fakulty. V Brně to jsou fakulty vojenského leadershipu a vojenských technologií a
v Hradci Králové fakulta vojenského zdravotnictví.
„Nabízíme obory jak pro vojáky z povolání, tak pro civilní studenty v magisterském i
bakalářském studiu. Nároky jsou vysoké, ale podmínky ke studiu velmi dobré. Studenti dostávají už od
prvního ročníku plat a mají odpovídající materiální zázemí. O naše absolventy je v armádě velký zájem,
škola je uznávána i v zahraničí, civilní absolventi pracují například na krajských úřadech nebo v
bezpečnostních agenturách,“ uvedl Pavel Patera.
Podmínkou přijetí je velmi dobrý zdravotní stav, prohlídku musí zájemci absolvovat ve vojenské
nemocnici a všichni také musí vykonat přijímací zkoušky. Kromě testů ze všeobecných nebo
odborných znalostí a angličtiny je jejich součástí i zkouška fyzické zdatnosti.
„Nehledáme žádné vrcholové sportovce, ale normálně zdatné mladé lidi, kteří mají vztah ke
sportu a pohybu,“ uvedl Pavel Patera. Obsahem zkoušky je běh na dvanáct minut, uchazeč musí
uběhnout nejméně 2 300 metrů a sedy lehy, těch je potřeba minimálně 35. Pro ženy jsou limity o něco
mírnější.
Fakulty univerzity pořádají pro zájemce o studium přípravné kurzy na přijímací zkoušky.
Přípravné kurzy
„Tam si mohou ověřit nejen svoji tělesnou zdatnost, ale také své vědomosti z angličtiny a ostatních
předmětů a hlavně se dozvědí, jaké nároky se na nich při zkoušce budou klást a budou se tak moci lépe
připravit,“ dodal Pavel Patera. Přípravné kurzy budou ještě v březnu v Brně a počátkem dubna v Praze.
Ubytování poskytne univerzita zdarma. Na představení Univerzity obrany přišlo do krajského
vojenského velitelství jen osm lidí. „V Českých Budějovicích jich bylo čtyřicet. Tady je to méně, ale
vážíme si každého a třeba mají o to větší zájem,“ uvedl Pavel Patera.
To potvrdil mladík z Chabařovic, který už má přihlášku podanou. „Chtěl bych jít na fakultu
vojenských technologií, zajímá mě IT a elektrotechnika, vojáci to určitě mají na vysoké úrovni, mohlo
by to být zajímavé,“ řekl.
Ze šluknovské lesnické školy přijel studentský pár, zajímal se o fakultu vojenského
leadershipu. „Vojenské velení, naučit se rozhodovat, nést odpovědnost. Proč ne. To by mohlo být
zajímavé,“ poznamenal student. Další zájemci přišli z gymnázia v Jateční. „Jsme teprve ve třeťáku,
takže je rok čas, ale chceme mít dostatek informací. Já bych chtěl také zkusit leadership, jsou tam
zajímavé obory,“ řekl jeden ze studentů.

