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9. června mají policisté nové možnosti studia. A nejsou ledajaké. Státní tajemníci Ministerstva vnitra a
Ministerstva obrany totiž podepsali dohodu umožňující studium policistů na Univerzitě obrany.
VZDĚLÁVÁNÍ
Policisté dostanou zcela novou šanci na vzdělání. Na začátku června totiž státní tajemník v MV ČR
Josef Postránecký podepsal se svým protějškem z Ministerstva obrany prováděcí ujednání o
vysokoškolském studiu příslušníků PČR na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v
Hradci Králové. Policisté budou mít možnost studovat dva obory, jeden magisterský a jeden
bakalářský. V magisterském studijním programu bude třem studentům v policejní uniformě
umožněno získat titul v oboru Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství. Bakalářský
studijní program nabídne obor Zdravotnické záchranářství, počet míst volných pro policisty se bude
vždy upřesňovat.
Dva v jednom
Studium ovšem nebude hračka, podmínkou je předchozí přijetí ke studiu na Lékařské fakultě UK v
Hradci Králové. Studenti tak budou studovat na dvou vysokých školách. Podrobněji to vysvětluje
proděkan Fakulty vojenského zdravotnictví pro studijní a pedagogickou činnost kpt. Tomáš Kučera:
„Studenti „vojenského lékaře“ opravdu studují na dvou vysokých školách současně, a to v režimu
„double degree“. Musí splnit všechny povinnosti studenta oboru Všeobecné lékařství na LF HK.
Zároveň mají další předměty na FVZ UO specificky zaměřené na budoucí vojenskou kariéru. V
počátku studia se jedná více o vševojskově zaměřené předměty, jako jsou vojenská historie, taktika,
příprava v poli nebo leadership. V dalších semestrech se pak zaměřují specifičtěji do zdravotnictví –
organizace a taktika vojenské zdravotnické služby, vojenská epidemiologie, válečná chirurgie,
vojenská toxikologie, válečné vnitřní lékařství, medicína katastrof a podobně. Studenty po celou
dobu samozřejmě provází také tělesná příprava – základní i speciální.“ StuOd dovat dvě vysoké školy
najednou, navíc tak náročné – jde to vůbec? „Studium na obou školách je sladěno, aby bylo
zvládnutelné a nekřížilo se. Kontaktní lekce vojenských předmětů se odehrávají v odpoledních
hodinách, a hlavně v létě, kdy mají civilní studenti prázdniny,“ vysvětluje proděkan Kučera.
Situace u bakalářského studijního programu je odlišná. Ačkoliv je studium zajišťováno ve spolupráci s
Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice, jsou studenti zapsáni pouze ke studiu na Fakultě
vojenského zdravotnictví.
Vzdělání pro civil i stejnokroj
Student-policista získá vlastně dvojí kvalifikaci. „Vlastní odbornou způsobilost pro výkon povolání
lékaře získá student absolvováním LF HK, je proto bez problému uplatnitelný i po ukončení vojenské
kariéry,“ konstatuje Tomáš Kučera a pokračuje: „Vojenská část studia rozvíjí specifické znalosti a
dovednosti využitelné ve vojenské praxi – při plnění úkolů ozbrojených sil v míru, v zahraničních
operacích i v případě válečného konfliktu. Neopomenutelným přínosem je také rozvoj tzv. soft skills,
jazykových a dalších kompetencí.“
Logicky může vyvstat otázka, jestli je zdravotnické vzdělání na takové úrovni obohacené o vojenské
specializace použitelné v podmínkách Policie ČR. „Ačkoliv je studijní plán připravený opravdu pro
vojenské profesionály, myslím, že získané znalosti a dovednosti vyuzijí i absolventi z řad policistů.
Bezesporu se jim budou hodit soft skills, jazykové kompetence i fyzická zdatnost. Zároveň uplatní i
principy válečné medicíny při hromadných neštěstích i dalších zdravotnických událostech (např.
epidemické situaci),“ konstatuje kapitán Kučera a zakončuje návratem k druhému, bakalářskému

oboru: „Studijní program je striktně připraven podle požadavků Ministerstva zdravotnictví, proto
absolventi získávají odbornou způsobilost pro výkon zdravotnického povolání, které je opět platné i
po ukončení vojenské kariéry. Z tohoto důvodu je možnost vojenského zaměření studia menší než u
mediků. Studenti se přesto účastní některých vojenských předmětů a výcviků během letních
měsíců.“Jak se takové vzdělání může hodit policistovi? Když pomineme již zmíněné působení u
hromadných neštěstí nebo při řešení epidemické situace, je tu uplatnění u Zdravotnického zařízení
MV ČR. „Potřebujeme omladit náš zdravotnický personál a současně získat další nové skvělé lékaře a
zdravotníky. Právě toto ujednání by mohlo být jednou z cest ke stabilizaci personálního stavu,“
vysvětluje ředitel ZZ MV Miroslav Červenka s tím, že absolvent bude mít vůči ZZ MV závazek a po
absolvování studia bude působit jako lékař nebo záchranář právě tady. „Je to šance pro policisty, kteří
tíhnou k záchranářské práci, mají v tomto oboru například středoškolské vzdělání a rádi by se mu
věnovali naplno,“ vysvětluje ředitel ZZ MV a upozorňuje na takovou možnost i pro budoucí lékaře,
kteří by tady našli uplatnění.

