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Armáda České republiky je obrovský samostatný komplex, který zajišťuje obranu 

státu a plní závazky vůči NATO jehož je členem. Cílem každé armády je kvalitní výcvik 

a připravenost vojáků. Tímto se rozumí připravenost po stránce psychické, odborné a po stránce 

fyzické. Fyzická zdatnost je samozřejmostí jak pro řadové příslušníky vojsk, tak pro vrcholné 

představitele armády. Její dobrá úroveň je po personální stránce zajišťována prostřednictvím 

pověřených a po této stránce připrav~ných odborníků. Význam, který je těl~sné přípravě 

jako jednomu z hlavních předmětú přípravy vojsk v AČR přikládán, podtrhuje existenci 

specializované instituce odpovědné za přípravu odborného personálu pro tuto oblast výcviku. 

Touto institucí je Vojenský obor Univerzity Karlovy v Praze, Fakulty tělesné výchovy a sportu. 

Ten spolu s Oddělením tělesné výchovy a záchranné a výsadkové služby Generálního štábu 

formuje vojenskou tělovýchovu a spoluurčuje realizaci tělesné přípravy v armádě. * 
Toto téma jsem si vybral z důvodu zpětné vazby na studium Vojenského oboru UK FTVS. 

Uplatnění absolventů UK FTVS není dle mého názoru adekvátní k vzdělávacímu programu 

dané školy. K tomuto názoru mě vedly dvě hlavní skutečnosti: 

( l) absolventi tohoto roku (2008) nastupují převážně na místa instruktorít, která 

neodpovídají vystudovanému oboru. 

(2) většina absolventů dálkové formy studia nepůsobí na místech tělovýchovných 

náčelníků. 

Problém není na VO UK FTVS, nýbrž v systému zařazení absolventů v programu AČR. 

Touto prácí se pokouším objektivně zhodnotit teoretickou přípravu budoucích tělovýchovných 

náčelníků a zároveň sleduji jejich uplatnění v rezortu armády. Mým cílem není zjistit přesné 

příčiny proč tomu tak je, nýbrž zjistit zda motivace, příprava či prostředky výuky byly dostačující 

pro absolvování oboru a pozdější zařazení do praxe. Nazákladě výsledkú spoluprác~ s absolventy 

vojenského oboru UK FTVS jsou pak navrženy některé dílčí změny, které by mohly přispět ke 

zkvalitnění přípravy vojenských tělovýchovných náčelníku. 

* Generální štáb Ať':R je velitelským stupněm Sekce rozvoje druhů síl - operační sekce Ministerstva obrany 

pod tuto sekcí spadá Vojenský obor a Oddělení tělesné výchovy a záchranné a výsadkové služby. tato s~kce 

spolupracuje s Vojenským oborem po stránce odborné. 
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Důvodem pro oslovenf absolventu bylo získat od nich co neJVIce dat a informací, 

o problematice vzdělávání a následného uplatnění absolventů v praxi. Použil jsem zde 

dotazníkovou metodu, která sloužila pro získání daných dat. Tato metoda byla nejvhodnější 

vzhledem k rozmístění respondentů po celé České republice. Zmiňovaný dotazník byl vytvořen 

v elektronické podobě. Měl samozřejmě své výhody i nevýhody, ale i přes několik nedostatku 

byl tou nejvhodnější metodou pro dané téma. K výhodám tohoto dotazníku mohu zařadit jeho 

dostupnost po celé Česk~ republice. ekonomičnost. rychlý prUzkum atd. Ncvýhody, přes ktl.!ré 

jsme se museli přenést, se týkaly jednoduchosti, snadnosti a zajímavosti otázek, odpovl!di 

musíme považovat za konečné, nevhodnost pro spontánní odpovědi atd. Ovšem i tento problém 

byl řešen možností volných připomínek, které mohly absolventi doplnit do dotazníku. 

Po výběru vhodné metody pro získání dat bylo dalším krokem, určit populaci a základní 

soubor. Populací myslím absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu, oboru vojenské tělesné 

výchovy. Základní soubor, který označuje zkoumanou skupinu, jsou absolventi dané fakulty 

v letech 1998-2007. 

Po určení zkoumané skupiny se zaměřím na postup tvoření dotazníku. V první řadě jsem 

sestavil seznam toho, co mě zajímalo. Pro jednodušší představu jsem si vytvořil myšlenkovou 

mapu, která obsahovala základní kategorie a subkategorie a vztahy mezi nimi. PoW jsem 

připravil dle myšlenkové mapy první formulaci otázek jak otevřených, tak i uzavřených. Další 

bod\!m bylo uspořádání otázek do jednotlivých bloku podle tematických celku. Mezi nimi jsem 

upravil hladké přechody. Bloky šly postupně od otázek z oblasti osobního života, přes vzdělání, 

pracovní dráhu až po sebevzdělání. 

V tomto odstavci popíši postup,jak byl vytvořen dotazník po technické stránce. V programu 

Adobe LiveCycle Designer 8.0 byl vytvořen samotný dotazník prostřednictvím potřebných polí. 

Všechna pole, respektive odpovědi na konkrétní otázky. jsem zakódoval podle jednoduchého 

principu- ANO: l; NE: -;výběr možností: 1- N (podle počtu možností); volná odpověď PLAIN 

TEXT (přepis volného textu do tabulky). Výsledný dotazníkjsem exportoval Jo souboru *.pdf. 

(viz příloha). 
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Obrázek I - Vytvoření dotazníku v programu Adobe LiveCycle Designer 8.0 

METODIKA PRACE 

Tento program mi umožnil rozeslání dotazníků elektronickou poštou a probíhalo čekání 

na odpovědi. Následoval sběr odpovědí a jejich sdružování do celku, který byl exportován do 

tabulky v programu Microsoft Office Excel 2007. Tabulka mi ulehčila práci s vyhodnocováním 

dotazníků. 
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Obrázek 2 • Kódovací tabulka v Microsoft Office Euel 2007 



METODIKA PRACE 

Zmiňovaná tabulka byla převedena do kontingenční tabulky, na jejichž základě byly 

zpracovány dynamické kontingenční grafy. Díky celému procesu jsem získal silný nástroj 

pro analýzu a interpretaci dat. Velkou výhodou tohoto programu byla minimalizace chyb ve 

zpracování dat. 
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Obrázek 3 - Ukázka kontingenční tabulky 
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METODIKA PRÁCE 
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Obrázek 4 - Ukázka kontingenčního grafu 

Základní použité metody: 

A. Deskriptivní statistika (prosté četnosti, procentuální vyjádření). 

B. Analýza, syntéza. 

C. Indukce, dedukce. 

D. Komparac~. 

E. Abstrakce, konkretizace. 
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ETICKÁČÁ 

Teoretická část je zaměřena na organizační strukturu, úkoly a zájmy AČR. V další 

podkapitole této části Vás seznámím se systémem přípravy AČR se zaměřením na jeho dílčí 

část vzdělávání v AČR. stručný popis možností vzdělávání v AČR a podrobnější analýzu 

vzdělávacího programu VO UK FTVS. 

3.1 Armáda České republiky 

Armáda Čl!ské republiky př!.!dstavuje hlavní část ozbroj~ných sil České republiky, do 

kterých se řadí i Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. 

Základní organizační struktura Armády ČR: 

• Generální štáb Armády ČR (Praha). 

• Společné síly - bojové jednotky a mobilní podpůrné jednotky 

(velitcJství v Olomouci). 

• Síly podpory a výcviku - stacionární jednotky a zařízení armády 

(velitelství ve Staré Boleslavi). 

Vrchním velitdem ozbrojených sil České republiky je prezident republiky. 

Hlavním posláním ozbrojených sil České republiky je a vždy bude co nejefektivnější 

a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany dle 

článku 5 Washingtonské úmluvy. 

Armáda České rl!publiky je zapojena do integrované vojenské stuktury NATO, do systému 

obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních 

aspektů jaderných konzultací a do společných cvičení a operací.* 

3.1.1 Zájmy České republiky 

Úkoly ozbrojených sil vyplývají z povinnosti podílet se na zajišťování be.lpečnostních 

zájmů České republiky, které jsou obsaženy v Bezpečnostní strategii České republiky: 

• http://wv.w.w·rny.czlscripts/detail.php'!id=5090 
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TEORETICKA čAST 

Životní zájmy 

• Zajištění existence České republiky, její suverenity, územní celistvosti a politické 

nezávis I o sti. 

• Obrana demokracie a právního státu, ochrana základních lidských práv a svobod 

obyvatel. 

Strategické zájmy 

• Bezpečnost a stabilita v euroatlantickém prostoru. 

• Zachování globální stabilizační role a zvýšení efektivnosti Organizace spojených 

národů (OSN). 

• Pevná transatlantická vazba v rámci NATO a budování strategického partnerství mezi 

NATOaEU. 

• Komplementární rozvíjení obranných schopností NATO a EU. 

• Rozvíjení role OBSE v oblasti prevence ozbrojených kontliktú, stabilizace 

a demokratizace. 

• Potírání mezinárodního terorismu. 

• Snižování rizika šíření zbraní hromadného ničení a jejich nosičů. 

• Eliminace organizovaného zločinu a nelegální migrace. 

• Podpora regionální spolupráce; zajištění ekonomické bezpečnosti České republiky. 

• Posilování konkurenceschopnosti domácího obranného průmyslu a zajištění adekvátní 

úrovně rezerv. 

• Podpora šíření svobody a demokracie a principů právního státu. 

Další významné zájmy 

• Prevence a připravenost v souvislosti s nepředvídatelnými živelními, ekologickými či 

průmyslovými haváriemi a katastrofami. 

• Ochrana životního prostředí. 

• Možné souvislosti s globálními klimatickými změnami, nedostatkem potravin a vody, 

nedostatkem průmyslového potenciálu a energií atd. * 

* Vojenská strategie Ceské republiky, Praha 2004 
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TEORETICI<A tAST 

3.1.2 Úkoly Armády České republiky 

Pro zajišt'ování bezpečnosti ČR je AČR pověřena těmito úkoly: 

Hlavní úkoly Armády České republiky 

• Ozbrojené síly mají zákonem stanoven základní úkol - připravovat se k obraně České 

republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení. 

• Plní současně úkoly, které vyplývají z mezinárodních smluvních závazků České 

republiky o společné obraně proti napadení, a rozvíjejí k tomu své schopnosti 

zahrnující i výstavbu jednotek zařazených do sil rychlé reakce NATO (NRF - NATO 

Response Force). 

• Trvale zabezpečují aktivní účast v integrovaném systému protivzdušné obrany NATO 

(NATINEADS- NATO Integrated Extended Air Defence System) a schopnost 

přijmout v případě potřeby alianční síly na vlastním území. 

• V rámci podílu České republiky na rozvoji Evropské bezpečnostní a obranné politiky 

EU (ESDP- European Security Defence Policy) jsou ozbrojené síly České republiky 

zapojeny do přípravy vojenských kapacit EU včetně sil rychlé reakce (RRF - Rapid 

Response Forces). které jsou budovány jako kompatibi1ní a komplem\!ntární se silami 

NATO. * 
• Dalším důležitým úkolem Armády české republiky je kolektivní obrana podle 

článku 5. Washingtonské úmluvy. 

3.2 Systém přípravy v AČR 

Příprava příslušníků AČR pro výkon funkce klade řadu speciálních požadavků, které jsou 

nepřenosné z jiné oblasti lidské činnosti. Lze si představit jen velmi málo srovnatelných profesí, 

které by byly spojeny s rizikem obětovat vlastní život při plnění úkolu. Z tohoto důvodu má 

příprava příslušníkůAČR tři vzájemně propojené složky-výchovu, vzdělávání a výcvik. Jedině 

jejich vzájemným sloučením je možné docílit harmonického rozvoje osobnosti skutečného 

vojenského profesionála. 

S profesionalizací AČR stoupá výmam vojenské didaktiky a odborně-pedagogické 

úrovně velitelů a příslušníků štábů všech stupňů. Důvodem je snaha o maximální zintenzívnění 

a zefektivnění přípravy příslušníků AČR. 

* Vojenská strategie Ceské republiky, Praha 2004 
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Celý systém přípravy příslušníků AČR je komplex na sebe navazujících příprav, který 

řeší přípravu jednotlivce, jednotky, přípravu v různých výcvikových a vzdělávacích zařízeních 

AČR a také různé formy cvičení organizačních celků všech úrovní velení a řízení AČR. 

Přípravu příslušníků druhů vojsk lze z pohledu pra.xe rozdělit do různých forem a kategorií. 

Jedná se o: 

• Základní výcvik. 

• Odbornou a speciální přípravu. 

• Přípra\ujednotek v rámci: 

l. Dvouletého cyklu přípravy a pohotovosti. 

2. Přípravy jednotek trvalé pohotovosti. 

3. Přípravy příslušníků vzdušných sil. 

4. Přípravy jednotek před nasuením do mnohonárodních operací mimo území ČR. 

5. Přípravu aktivní .lálohy. 

6. Přípravu veliteh1 a příslušníků štábu. 

7. Přípravu ve školách a jiných vzdělávacích zařízeních. 

8. Přípravu v rámci celoživotního vzděláváni. * 

V následujících dvou schématech je znázorněn systém kariérové přípravy. První schéma se 

týká přípravy příslušníků ozbrojených složek ČR a druhé osob získaných z civilního sektoru. 

* Pl'B-70-01-01. Praha 2007 
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* PUB 70-Q1-01 str. 86 

** PUB 70-Q1-01 str. 90 
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3.2.1 Požadavky na přípravu vojenského profesionála AČR 

"Příprava velitelů, příslušníku štábu a vojsk představuje hlavni náplň a smysl činnosti 

příslušníků AČR mimo jejich operační nasazeni. Tvoři komplex opatření, realizovaných pro 

dosažení požadované úrovně vědomostí, dovedností a návyků jednotlivců a sladěnosti jednotek 

(útvaru, svazkú, štábů) na všech stupních organizační struktury AČ'R s cílem dosahovat 

stanovené operační schopnosti, fyzické zdatnosti a 5plnění úkolů v souladu s jejich operačním 

předurčením" (PUB 70-01-01, Praha 2007). 

Souhm vlastností, které souvisejí se schopností vykonávat tělesnou činnost nazývané 

tělesná zdatnost (Slepičková, 2007). Fyzickou zdatností se rozumí optimální reakce organismu 

na změněné podmínky vnitřního a zevního prostředí, je důležitá pro každého člověka, neboť je 

jedním z indikátorů, který poukazuje na zdravotní stav jedince. Mnoho firem požaduje dobrý 

zdravotní stav a fyzickou zdatnost svých zaměstnanců. U Armády České republiky tomu není 

jinak. Zame!stnání vojáka z povolání je nejen velmi náročné po stránce vědomostní, ale především 

vyžaduje psychickou odolnost a fyzickou připravenost. Ty spolu úzce souvisejí a vzájemně se 

do značné míry ovlivňují. Fyzická zdatnost je jedním z hlavních kritérií pro vstup do Armády 

České republiky a zároveň je po celou dobu služby podmínkou k setrvání v AČR. Otázky tělesné 

zdatnosti jsou formálně rozpracovány v předpisech Armády České republiky, v nařízení NNGŠ 

(nařízení náčelníka Generálního štábu) i RMO (rozkaz ministra obrany): v zákoně č. 219/1999 

Sb., o ozbrojených silách České republiky je v části týkající se jejich přípravy zdůrazněno:"{ ... ] 

součásti vojenského výcviku je fyzická a psychická příprava··. Podobně v zákoně č. 221/1999 

Sb. o vojácích z povolání je za jednu ze základních povinností vojáka stanoveno: " [. . .]dbát o 

svojifyzickou zdatnost. " 
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Pro účely této práce využijeme pouze několik vybraných částí. Konkrétně ve znění: 

[A] Směrnice pro organizaci a řízení služební tělesné výchovy v Armádě České republiky 

Příloha 1 k NNGŠ č. 5/1993: "Při v.vběru uchazeču o studium je nutno dúsledně respektovat 

požadavky na jejich tělesnou =datnost, výkonnost a úroveň tělesné zdatnosti formovat po celou 

dobu studia jako jednu z hlavních podmínek úspěšnosti budoucího vojáka z povolání. •· 

[B] Těl-l-l, 1989: "Tělesná příprava vojáků z povolání je zaměřena na zlepšení jejich 

tělesné připravenosti v souladu s potřebami vojenské služby, na upevňování zdraví, =vyšování 

aerobních schopností organismu. ·• 

[C] Doktrína Armády České republiky, 2004: .. Personální zabezpečení vojsk v operaci 

představuje souhrn opatření, přijímarrých k zaji.vtění nepřetržitého obsazení všech funkčních 

míst v organizační struktuře vojsk, nasazenJích v operaci, vojemkými osobami s požadovanou 

úrovní odborné, morální, _fyzické a jiné připravenosti k plnění od nich požadovaných úkolů 

v operaci. ·• 

Neodmyslitelnou součástí výcviku je i rozvoj a příprava vojáků v STP (speciální tělesná 

příprava). Podmínkou úspěšného zvládání STP je vysoká úroveň fyzické zdatnosti a psychické 

odolnosti vojáků. Důležitost dokládá i RMO č.l4/1999. 

Požadavky na vysokou úroveň tělesné připravenosti splňují využívání prostředků speciální 

tělesné přípravy. Tyto prostředky slouží k doplnění praktického výcviku v některých vojl!nských 

činnostech, které v něm dosud chybějí. 

Speciální tělesná příprava obsahuje cvičení charakteristická svými vysokými nároky na 

technické zvládnutí speciálních dovedností. Tato cvičení jsou navíc často zaměřena na získávání 

a upevňování odolnosti vůči tělesným a psychickým zátěžím blízko hraničních limitů a vyžadují 

dokonalou organizaci, vedení a zabezpečení. (RMO č.l4/1999) 

Fyzická zdatnost je kontrolována pomoci baterie motorických testů. Tyto testy jsou zmíněny 

v Nařízení náčelníka Generálního štábu AČR č.l 0/2000. Tato baterie se skládá z výběru leh-sedů 

za 60 sekund a kliků za 30 sekund nebo shybů popřípadě výdrže ve shybu pro ženy, dále běhu na 

12 minut či plavání na 300 metrů. Hlavním a zároveň základním zjištěním fyzické připravenosti 

je každoroční přezkušování vojáku z povolání. Dalším testem je profesní přezkoušení, které 

si může navrhnout každý útvar sám a po schválení nadřízeným orgánem slouží jako předloha 

k přezkušování. Toto přezkoušení se může skládat z různých disciplín, např. hod granátem, 

plavání na 300 m, přesuny na 1 O km atd. 
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Současný trend v armádě je charakterizován snahou o větší prosazování speciálních testů, 

které jsou přímo zaměřeny na jednotlivé odbornosti. " Testování tělesné výkonnosti zustane 

i v podmínkách profesionální armády významným prostředkem kontroly efektivity výcviku. Lze 

předpokládat, že vedle zdravotně a částečně VJ'konově orientovaného testování se více budou 

prosa=ovat speciální testy na výkon v dané odbornosti'' (Přívětivý,2004). 

3.2.2 Články přípravy se zřetelem na přípravu na školách a jiných 
vzdělávacích zařízení 

V současné době se na přípravě vojenského profesionála podílejí tři hlavní vzdělávací 

zařízení: 

• Univerzita obrany v Brně - pod univerzitu spadá také Fakulta vojenského 

zdravotnictví se sídlem v Hradci Králové. 

• Vojenská akademie ve Vyškově. 

• Vojenský obor při Univerzitě Karlově Fakulty těll!sné výchovy a sportu v Praze. 

Univerzita obrany v Brně 

Po dlouhých diskusích nad retormou vojenského školství došlo k formulaci zákona č. 214/ 

2004 Sb. ze dne 2. 4. 2004, který definoval jedinou vojenskou školu s názvem Univerzita 

obrany se sídlem v Brně, a to na základě fúze Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve 

Vyškově. Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně 

v Hradci Králové. Díky tomuto zákonu došlo k rozsáhlé transformaci, ve které byla k l. září 

2004 ukončena činnost bývalých vojenských škol a zahájena činnost Univerzity obrany. 

Univerzita obrany nabízí akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských 

a doktorských studijních programech se zaměřením: 

• Vojenským. 

• Vojensko-manažerským. 

• Ekonomickým. 

• Technickým. 

• Zdravotnickým. 

Vojenské a velitelské dovednosti studenti nabývají především při vojenské přípravč mimo 

akademickou půdu prostřednictvím aplikačních kurzu. Celkově je tedy v přípravě studentu, 

budoucích profesionálních vojáků AČR, kladen duraz na utváření osobnosti velitele- manažera, 

19 



TEORETICKA tAST 

odborného náčelníka, technika, vojenského ekonoma nebo lékaře, na jeho vysokou teoretickou 

a praktickou připravenost včetně jeho fyzické zdatnosti, psychické odolnosti a jazykové 

vybavenosti. * 

Vysokoškolské studiumje na Univerzitě obrany organizováno jako: 

• Tříleté v bakalářském studijním programu, dosažený titul bakalář (Bc.). 

• Dvouleté v navazujícím magisterském studijním programu, dosažený titul inženýr 

(Ing.). 

• Pětileté v magistersk!!m studijním programu: 

Vojenské farmacie, dosažený titul magistr (Mgr.), 

Vojenské zubní lékařství, dosažený titul doktor dentální medicíny ( MDDr.). 

• Šestileté v magisterském studijním programu Vojenské všeobecné lékařství, dosažený 

titul doktor medicíny (MUDr.). 

• Tříleté a pětileté v doktorském studijním programu, dosažený titul doktor (PhD.). 

Po zdárném ukončení studia jsou: 

• Absolventi bakalářských studijních programů jmenováni do hodnosti podporučíka. 

• Absolventi magisterských studijních programu jsou po ukončení studia jmenováni do 

hodnosti poručíka. 

• Absolventi delších než deseti-semestrálních magisterských programů dosahují 

hodnosti nadporučíka. 

• Absolventi po absolvování odborného aplikačního kurzu ve výcvikovém zařízení AČR 

nastupují na systematizovaná místa. 

Tato místa jsou jim nabízena podle potřeb ozbrojených sil s perspektivou kariéry vojenského 

profesionála, včetně služby v zahraničních misích, či možnosti se dále vzdělávat. 

Vysokoškolské studium je zajišťováno prostřednictvím tří fakult: 

- Fakulta ekonomiky a managementu. 

- Fakulta vojenských technologií. 

- Fakulta vojenského zdravotnictví. 

* blíze viz http:_'/www.uo.c:t. 
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Fakulta ekonomiky a managementu v současné době nabízí 
případným zájemcům o studium následující obory: 

- Vojenský management. 

Ekonomika obrany státu. 

Fakulta vojenských technologií zajišťuje studium těchto oborů: 

- Zbraně a munice. 

Bojová a speciální vozidla. 

Ženijní technologie. 

L~!tecká a raketová technika. 

Letový provoz. 

Letecké elektrotechnické syst~my. 

Radiolokace. 

Systémy protivzdušné obrany. 

Komunikační a informační systémy. 

Vojenská geografie a meteorologie. 

Fakultavojenskéhozdravotnictvíorganizujestudiumtěchtooborů: 

Vojenský zdravotnický management. 

Vojenské všeobecné lékařství. 

Vojenské zubní lékařství. 

Epidomologie. 

Lékařská mikrobiologie. 

Molekulární patologie. 

Toxikologie. 

Vojenská hygiena. 

Vojenská chirurgie. 

Vojenská radiobiologie. 

- Vojenské vnitřní lékařství. 
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Vojenská akademie ve Vyškově 

Vojenská akademie ve Vyškově je rezortním vzdělávacím zařízením Armády České 

republiky. Byla zřízena rozkazem MOč. 20 ze dne 7. května 1996. Mezi její hlavní vzdělávací 

úkoly patří zejména: 

• Neakrcditované odborné vzdělávání pro potřeby ozbrojených sil formou vojenských 

kariérových kurzů, účelových kurzů a výcviku. 

• Příprava vojenských profesionálů v hodnostních sborech důstojníků, praporčíků 

a rotmistrů k výkonu základních a středních míst velení, štábních mfst do stupně 

prapor a základních, středních a vyšších odborně technických míst. 

• Zajištění kvalitní přípravy příslušníkújednotlivých kontingenti't, misí a pozorovateli! 

AČR působících v zahraničních misích. 

• Průprava pracovníků sdělovacích prostředků a humanitárních organizací v Kurzu 

speciální přípravy pro krizové situace a zaměstnanci't Ministerstva zahraničních věcí 

v Kurzu speciální přípravy Diplomatické akademie. 

• Zabezpečení kurzů v oblasti záchranné a výsadkové přípravy. 

• Příprava instruktorů speciální těh.:sné přípravy. 

• Zajištění kurzit potápěčů a cvičitelů v používání záchranných přístrojů pro osádky tanků; 

• Zabezpečení odborné přípravy řidičů. 

• Realizace přípravy vojáků hodnostního sboru důstojníků a absolventů bakalářského 

studijního programu v důstojnických a odborných aplikačních kurzech. 

I Připravuje 
... 

l praporčíky I 
\'elitelsk)·ch funkcí 

pro 
výkon 

( ~bornýeh funkci J 

Schéma 3- Vzdělávací systém VA Vyškov* 

http:/ /www. vav.nctzdanna.cz 
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Vojenský obor při Univerzitě Karlově Fakulty tělesné výchovy 

a sportu v Praze 

Původně se učitelé tělesné výchovy pro obecné školy vzdělávali na čtyřletých učitelských 

ústavech s maturitou a pro střední školy se od roku 1892 vzdělávali na Vzdělávacích kurzech 

pro učitelství tělocviku na středních školách a učitelských ústavech při lékařské fakultě UK. 

Roku 1945 německý vzdělávací kurz zanikl a český se přeměnil v Ústav pro vzdělávání 

profesorů tělesné výchovy při Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1948 byl ústav včleněn do 

pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, ze které v roce 1953 byla vytvořena Vysoká škola 

pedagogická, která byla pověřena výukou učiteh1 tělesné výchovy (Waic, 2004). V tom samém 

roce 1953 vznikla vysoká tělovýchovná škola pod názvem Institut tělesné výchovy a sportu. Již 

v roce 1954 pod zmiňovaný institut spadal vojenský obor. V roce 1965 Institut tělesné výchovy 

a sportu se stal samostatnou fakultou Univerzity Karlovy. 

Fakulta tělesné výchovy a sportu má tři sekce: společensko-vědní, sportovní a sekci 

biomedicínskou. Katedra vojenské tělovýchovy spadá pod sekci sportovní. Studium na katedře 

vojenské tělovýchovy je organizováno v prezenční i kombinované formě. Dále poskytuje 

možnost doktorandského studia pro příslušníky ozbrojených sil a bezpečnostních složek ť:R 

především s důrazem na potřeby Armády České republiky (AČR). Od akademického roku 

2007/2008 je celková doba studia pětiletá, přičemž studijní program je rozdělen na bakalářský 

v délce tří let a navazuje dvouletý magisterský. 

Obsah studia je zaměřen převážně na výuku teorie a didaktiky tělovýchovy v podmínkách 

AČR a speciální tělesný výcvik. Ten tvoří hlavní součást nadstavby studijního oboru Vojenská 

tělovýchova v rámci akreditovaného studijního programu Tělesná výchova a sport. Studium 

zmiňovaného oboru umožňuje absolventům uplatnit získané vědomosti a dovednosti během 

výkonu služby ve všech složkách AČR, popř. na vybraných místech v bezpečnostních složkách 

státu. 

3.3 Vojenská tělovýchova v systému přípravy vojenského 
profesionála AČR 

Vojenská tělovýchova je součástí systému přípravy vojenského profesionála na stejné 

úrovni jako chčmické, ženijní či další složky jeho přípravy pro vykonávání činnosti v daném 

odvětví. Vojenská tělovýchova u útvari't je zabezpečována tělovýchovnými náčelníky nebo 

instruktory STP. 

23 



TEORETICKA tAST 

3.3.1 Místo a úkoly vojenské tělovýchovy v systému přípravy 
vojenského profesionála AČR 

Nároky na tělesnou zdatnost vojenského profesionála se s ohledem na závazky našeho 

státu vůči NATO stále zvyšují. Právě proto zaujímá vojenská tělovýchova neodmyslitelné místo 

v přípravě vojenských profesionálů . 

., {. .. } Proto se zvýšená pozornost věmlje výcviku jednotlivce a malých skupin s dllrazem 

na jejich akčnost, ra=antnost a samostatnost při řešení úkolu, což se neobejde bez tělesné 

přípravy. Speciální trénink navíc musí vojenské profesionály připravit na situace, ke kterým 

dochází při nasazení v nepříznivých klimatických podmínkách, ve vyšší (než je na naše poměry 

obvyklé) nadmořské výšce či v místech s náboženskými, společenskými a jinJjmi odlišnostmi. " 

(Přívětivý, 2004). 

Do přípravy vojenského profesionála zasahuje vojenská tělovýchova. Ta tak~ stanovuje 

základní výkonnostní kritéria při výběru osob vstupujících do armády. Během služby je trénink 

zaměřený na dosažení výkonově i zdravotně orientované zdatnosti, požadované pro výkon 

povolání. V tom je zahrnuta i regenerace fyzických a psychických sil vojenského profesionála. 

Hlavními úkoly vojenské tělovýchovy jsou: 

• Rozvoj a udržení optimální tělesné zdatnosti vojáků, která je jeJnou z podmínek 

řádného výkonu služby. 

• Dosahování stanovených výkonnostních limitů a ovládání profesních pohybových 

dovedností a návyků vojáků k řádnému plnění úkolů v mimořádných situacích nebo 

při bojové činnosti, a to po celou dobu jejich služebního poměru. 

• Zabezpečování pravidelné pohybové aktivity jako profesní nezbytnosti a předpokladu 

tělesného a duševního zdraví vojáků. 

• Získávání odolnosti vojáků proti psychickým zátěžím. 

3.3.2 Systém vojenské tělovýchovy v AČR 

Systém vojenské tělovýchovy AČR chápeme jako uspořádaný celek,jehož hlavními prvky 

jsou: 

• Organizace. 

• Proces. 

• Řízení. 

• Zabezpečení. 
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Všechny prvky systému jsou ve vzájemné interakci, jejichž optimální úroveň je nezbytná 

pro jeho dobrý chod Celý systém komunikuje a je ovlivněn okolím. 

Prvky organizace systému zajišťují vnitřní koordinaci funkcí všech prvků systému a jeho 

kooperaci jako celku se systémy souřadnými a vyššího řádu. Prvky řízení regulují fungování 

celého systému, které vede ke splnění jeho cílů. Dělí se na velení a odborné velení. Dalším 

prvkem systému je specifický druh pedagogického procesu tj. proces vojenské tělovýchovy. 

Posledním prvkem je finanční, personální, logistické, t~chnické a jiné zabezpečení. Ke 

kvalitnímu personálnímu zabezpečení vede vzdělávací zařízení, např. Vojenský obor při 

UK FTVS v Praze. Jeho úkolem je zajištění personálního zabezpeč~ní přípravy budoucích 

tělovýchovných náčelníků. 

Role náčelníka tělovýchovy v systému 

Práce náčelníka tělovýchovy představuje duležitou a časově náročnou činnost v každém 

útvaru. Jeho vytíženost je obrovská. Musí s~ starat o věci spojené s jl! ho zařazením a plnit úkoly, 

vyplývající z jeho příslušnosti ke štábu útvaru. Je podřízen veliteli útvaru. Při realizaci svých 

vlastních úkolů spolupracuje se všemi zástupci velitele a velitdijednotek. Náčelník tělovýchovy 

vychází při organizování služební a výběrové tělovýchovy z bojového použití a speciálního 

zaměření jednotek voj\!nského útvaru. Jeho úkolem je také rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti 

příslušníků útvaru a péče o jejich tělovýchovné potřeby. Dle předcházejícího popisu činnosti 

náčelníka je zřejmé, že jeho funkci! je založena na zvládnutí náročných činností. 

Pro každý efektivní výkon funkce včetně začínajícího náčelníka tělovýchovy, je užitečné 

na začátku konkrétního časového cyklu sledovat následující kroky (Čáslavová, 2000): 

• Analýza aktuální situace. 

• Plánování. 

• Organizování. 

• Vedení. 

• Plnění úkolů a kontrola. 

Náčelníkem tělovýchovy se může stát absolvent Vojenského oboru UK FTVS, po 

úspěšném vykonání státních závěrečných zkoušek jednooborového studia tělesná výchova 

a sport, specializace vojenská tělovýchova- speciální tělesná příprava. Od akademického roku 

2005/2006 se jedná již o tříleté bakalářské studium s navazujícím dvouletým magisterským 

studiem. Po ukončení studia absolvent získává vysokoškolský titul (Mgr.), je povýšen do 

hodnosti poručík a na základě personálního pohovoru je zařazen na systemizované místo na 

funkci náčelníka tělovýchovy. 
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Profil náčelníka tělovýchovy 

• Odpovídající morálně volní vlastnosti, vlastenectví, přesvědčení o významu profese. 

• Zvládnutí vojenské profese- kvalitní výcvik, připravenost pro výkon funkce. 

• Odpovídající vzdělání, vzhledem k vývoji ve společnosti jednoznačně vysokoškolské. 

• Na určitém (vyšším) stupni kariéry magisterský až doktorský studijní program. 

• Fyzická zdatnost, výrazně vyšší než běžný pruměr ve společnosti. 

• Manažerské schopnosti a dovednosti. 

• Znalost cizích jazyků -velmi dobře anglicky, dobrá znalost dalšího jazyka. 

• Pedagogicko - psychologická průprava. 

• Odpovídající praxe pro postup v kariérním systému. * 

Povinnosti náčelníka tělovýchovy 

• Podílet se na zpracování plánu přípravy útvaru a zabezpečovat jeho plnění. 

• Připravovat, řídit a vést instrukčně-metodická a ukázková zaměstnání u útvaru. 

• Organizovat a vést tělesnou přípravu vojáků z povolání. 

• Organizovat a odborně řídit přezkoušení tělesné výkonnosti příslušníků útvaru. 

• Vybírat instruktory pro speciální tělesnou přípravu a organizovat ji. 

• Zpracovávat písemné přípravy pro vedení výcviku. 

• Podílet se na metodickém a organizačním zabezpečení akcí výběrové tělovýchovy 

a jiné. 

Náčelník tělovýchovy je ve své působnosti dále povinen kontrolovat: 

• Kvalitu vedení a efektivnost tělesné přípravy s povinnou účastí u jednotek útvaru. 

• Stav tělovýchovné učební a výcvikové základny a kvalitu vybawní jednotek 

tělovýchovným materiálem. 

• Přípravu důstojníků a praporčíků na tělesnou přípravu s povinnou účastí u jednotek 

podle nařízení velitele útvaru a jiné( Přívětivý, :!004). 

Vqjen:>ké rozhl.:dy 2/2003, 'ltr. 169. Konrád 
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Osobnost náčelníka tělovýchovy 

Funkce tělovýchovného náčelníka je velice složitou a důležitou funkcí na útvaru. Každý 

tělovýchovný náčelník je individualitou a má vlastní styl, který je důležitý pro vykonávání této 

funkce. Důležité jsou osobní vlastnosti, schopnost a chuť se dále rozvíjet a sebevzdělávat. Se 

znalostí a uplatněním didaktických zásad musí tělovýchovný náčelník činit i potřebná opatření 

k tomu, aby předával dúležité vědomosti a informace při výcviku instruktorů STP a jedincům 

jim pověřeným k vedení rizikových zaměstnání. Náčelník tělovýchovy by měl být své práci 

zcela oddán a vysoce angažován. 

Mezi důležité vlastnosti, které by měl každý tělovýchovný náčelník mít, je odpovědnost 

k plnění svých povinností, či mít odmítavý přístup k ovlivňování výsledků. Mezi schopnosti bych 

zařadil praktičnost, kombinační schopnosti a schopnost snášet psychickou zátěž. Další důležitou 

složkou osobnosti tělovýchovného náčelníka je~ aby byl schopný v co možná nejefektivnější 

míře nalézat metody pro realizaci nového výcviku a účinně snižovat riziko poškození zdraví 

cvičících nebo dokonce ohrožení jejich života. 

3.4 Vojenský obor UK FTVS Praha 

3.4.1 Místo a úkoly Vojenského oboru v systému přípravy 
vojenského profesionála 

V systému přípravy vojenského profesionála má Vojenský obor své místo i úkoly, které 

jsou součástí vzdělávacího systému AČR. Tento obor nabízí velkou šíři vzdělávacích programů, 

a tím pokrývá některé potřeby armády jedním pracovištěm. Vojenský obor zde zastává i ty části 

tělesné přípravy, které jsou spjaty s vojenskými činnostmi, a to např. boj zblízka, vojenské 

lezení, vojenské plavání atd. 

Organizaci a řízení činnosti Vojenského oboru zajišťuje vedení, personalistika a logistika 

zabezpečení studia. Vytváří podmínky pro rozvoj výuky nových forem vojenské tělovýchovy. 

Další zabezpečení se týká spolupráce s vedením a ostatními pracovišti UK FTVS. Tím máme na 

mysli pracoviště odborné i provozní. Dále odpovídá za přenos informací a úkolů, vydávaných 

nadřízenými vojenskými orgány včetně jejich plnění. 

Úkolem Vojenského oboru jakožto celku není pouze příprava budoucích tělovýchovných 

náčelníků, ale i podíl na přípravě reprezentačních družstev AČR ve vybraných vojenských 

sportech CISM, především ve vojenském pětiboji. Instruktoři pťlsobící na katedře Vojenského 

oboru jsou hlavními instruktory AČR v daných oblastech STP a organizují celoarmádní kurzy. 

Zajišťují potřebný výcvik a udělují licence instruktorům STP. Jsou to profesionálové s nejvyšší 

možnou licencí pro výchovu nových nadějných vojáku z povolání. 
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Pro větší prestiž a rozšíření zkušeností studentů vojenského oboru je důležitá spolupráce 

se zahraničními sportovními školami (Sportschule der Bundeswehr - Warendorf, Royal 

Military Institut for Physical Education- Eupen, Escuela Centra! de Education Fisica- Toledo, 

École Interarmées des Sports- Fontainebleu apod.) a výcvikovými a tréninkovými středisky 

v holandskémRijenu, ve vysokohorském prostředí v Andermattu ve Švýcarsku nebo v rakouském 

Saafeldenu či v Marce les Dames v Belgii apod. Vojenská katedra organizuje výjezdy studentů 

do těchto středisek, čímž zajišťuje maximální možnou míru jejich kvalifikace a komplexně 

je připravuje pro dokonalý výkon v jejich budoucím zařazení. Nejcn, že se posluchači zlepší 

v daném oboru, ale zároveň se i seznamují s cizím prostředím, činností zahraničních pracovišti, 

což jim rozšiřuje obzory a připravuje je na mezinárodní spolupráci, která je od našeho vstupu do 

NATO nedílnou součástí mnohých projektu. Zvyknout si na mezinárodní prostředí již v průběhu 

studia je tedy vynikající investicí do budoucna. Jnvesticí, které si je vojenská katedra při FTVS 

UK plně vědoma a které věnuje náležitou pozornost. 

Pro podrobnější náhled do úkolů Vojenského oboru uvedu několik dalších informací, které 

se týkají rozdělení oboru a úkolu v každé jeho části. 

Pod Vojenský obor spadá skupina vysokoškolských forem vzdělávání a skupina speciální 

tělesné přípravy. 

Skupina vysokoškolských forem vzdělání odpovídá za organizaci a průběh studia v obou 

formách všech ročníku, udržuje přehled o účinnosti učebně-vzdělávacího procesu studentů 

vojenské tělovýchovy. K hlavním úkolům dané skupiny patří výuka Teorie a didaktiky TV 

v AČR, s tím související řízení a hodnocení studentů v pruběhu studia (prezenční i kombinované 

formy), hodnocení a kontrola praxe studentů u vojenských útvarů a škol, zabezpečení stáží na 

vojenských školách, navrhování témat vedení a oponování diplomových prací, atd. 

Skupina speciální tělesné přípravy také odpovídá za organizaci, ale zaměřuje se na 

vykonávání učebně-vzdělávacího procesu, kde kontroluje výsledky a účinnost tohoto procesu. 

Úkoly příhodné pro tuto skupinu jsou například: 

• Výuka př4.!dmětu Vojenská tělovýchova - STP. 

• Organizace kurzů a jejich vedení. 

• Sběr informací týkajících se praktických poznatků z oblastí blízkých STP v civilním 

sektoru, poznatků ze zahraničních armád v oblasti STP atd. 
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3.4.2 Charakteristika Vojenská oboru 

Vojenský obor při Univerzitě Karlově v Praze Fakultě tělesné výchovy a sportu (dále jen 

VO) je vojenským zařízením poskytujícím vzdělání pro budoucí odborníky Armády České 

republiky (dále jen AČR) v oblasti tělesné výchovy a sportu. VO byl zřízen výnosem předsedy 

státního výboru pro tělesnou výchovu a sport č.j. 1154/54-A/l ze dne 30. 7. 1954, který byl 

vyhlášeno Rozkazem ministra národní obrany ČSR č. 21 ze dne 5. srpna 1954. Jako samostatný 

vojenský útvar byl přičleněn k Institutu tělesné výchovy a sportu v Praze. Institut tělesné výchovy 

a sportu se stal v roce 1959 součástí Univerzity Karlovy a od roku 1965 její nejmladší fakultou. 

Veškeré finanční zabezpečení chodu VO je hrazeno z rozpočtu Ministerstva obrany. V součastné 

době je na VO dvanáct zaměstnanců ve stálém pracovním poměru. Jsou zde ve funkcích: 

• Vedoucí katedry. 

• Zástupce vedoucího katedry. 

• Sekretariát (správní rada). 

• Logistika (pracovník logistiky). 

• 2 v~:doucí oddělení. 

• 4 odborní asistenti. 

• 2 asistenti. 

Na VO jsou dvě odborná oddělení. Oddělení vysokoškolských forem vzdělávání odpovídá 

za organizaci a průběh učebně vzdělávacího procesu. Zpracovává učební dokumentaci 

zaměřenou na základní tělesnou přípravu a výběrovou tělesnou přípravu. Oddělení speciální 

tělesné přípravy odpovídá za organizaci a provádění učebně vzdělávacího procesu v oblasti 

speciální tělesné přípravy. 

VO v součastné době organizuje tyto formy studia: 

• Magisterské - presenční, kombinované. 

• Bakalářské -presenční, kombinované. 

• Navazujícímagisterské-presenční (bude od roku 2009/2010 l.ročníknavazujícíhoMgr.). 

• Kvalifikační a účelové kurzy zaměřené na doplnění v monot~matickém i souborném 

vzdělání, a to nejen pro vysokoškolsky vzdělané příslušníky AČR. 

Prezenční formy studia jsou určeny pro uchazeče z civilního sektoru i pro vojáky z povolání. 

Kombinované formy jsou pro příslušníky ozbrojených složek České republiky. Absolventi VO 

se uplatňují jako náčelníci tělovýchovy u jednotek nebo učitelé ve vojenském školství. Měli 

by být schopni nejen provádět, ale také zabezpečit a řídit základní i speciální tělesnou přípravu 

a podílet se na řízení preventivních rehabilitací s řízeným TV programem pro příslušníky AČR 

(Koblicová, 2007). 
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3.4.3 Deskripce profilu a vzdělávacích programů absolventa 
Vojenského oboru 

Program Vojenského oboru dává předpoklady k zvládnutí takových oblastí jako je 

fyziologie, anatomie, psychologie, filosofie a jiné. Součástí samotné výuky jsou další předměty 

a vybrané sportovní předměty, např. atletika, plavání, gymnastika, lyžování, atd. Studenti se zde 

vzdělávají" poznání lidského těla. jeho systémů a funkcí. V souladu se studijním programem 

je rozvíjeno studium zaměřené pro potřeby armády. Absolventi jsou připraveni pro službu u 

útvaru a zařazení. 

Absolvent by měl Vojenský obor opouštět s množstvím vědomostí a zkušeností dostačujícím 

a odpovídajícím jeho budoucímu povolání. K připravenosti absolventa také patří zvládnutí 

jazykové přípravy anglického jazyka. Jsou také vybaveni znalostmi ze společensko-vědních a 

biomedicínských předmětů, didaktiky tělesné výchovy a sportu. 

Absolvent magisterského studijního oboru Vojenská tělovýchova by měl dosahovat dobré 

fyzické kondice, po technické stránce zvládat nejrůznější druhy sportů a vést hodiny STP 

se zaměřením na boj zblízka, vojenské plavání, vojenské lezení a základy přežití. Tyto své 

schopnosti musí využívat ve výchově podřízených tak, aby i oni postupně byli schopni vést 

hodiny STP. Dále by měl absolvent VO na slušné úrovni zvládat běžné sporty jako je floorbal, 

tenis, hokej či fotbal, které jsou na útvarech značně oblíbeny. Absolvent Vojenského oboru by 

měl být schopen hru rozhodovat (ovládat pravidla), hrát i naučit. Na všechny zmíněné úkoly by 

měli být absolventi připraveni během výuky na Vojenském oboru. Z teoretických znalostí by 

absolventi měli zvládat zásady plánování, organizace, základy pro stavbu tréninkových plánů, 

znát bezpečnostní opatření pro jednotlivá témata STP a jiné. Absolvent získá i dovednosti, které 

zahrnují např. řízení kurzů, plánování a organizování výcviku STP, připravit reprezentanty 

útvaru pro přebory a soutěže atd. 

Během zkoumaného období, cožjsou roky 1998-2007, se událo mnoho změn. 

V akademickém roce 1996/1997 studenti absolvovali vojensko-praktické lV soustředění. 

Od akademického roku 1998/1999 se již jedná o jednotlivé kurzy STP (vojenské lezení, 

vojenské plavání, boj zblízka, základy přežití). Tato změna nastala v roce 1999, protože byl 

schválen a vydán RMO.č. 14, který zahrnuje rozdělení a problematiku STP. Zároveň byly tyto 

kur.ty rozděleny do tří úrovní, kdy závčr~čnou úrovní je instruktorský kurz, který je ukončen 

závěrečnou zkouškou a získáním licence instruktora. Absolventi prezenčního studia musí 

ukončit studium se třemi licencemi, kdy licence instruktora na boj zblízka je povinná, zbylé 

dva obory si absolventi vybírají sami. Absolventi kombinovaného studia musí ukončit studium 

se dvčma licencemi a získat povinně instruktorské oprávnění na boj zblízka je. Důle:ž.itou 
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změnou je koncepce výuky Teorie a didaktiky TV v AČR. Vojenský obor v akademickém roce 

2007/2008 přešel na novou koncepci výuky. Ve stejném akademickém roce nastala změna 

ve volbě volitelných předmětů. Do této doby si studenti museli ve čtvrtém ročníku vybrat 8 

volitelných předmětů, nyní je tato povinnost zredukována na 4 předměty. Rozdílem od civilního 

studia je povinnost absolvovat volitelné předměty: technické sporty- potápění, speciální výcvik 

vodního záchranáře a posilován.í. Velice důležitou součástí studia je odborná praxe, která ve 

druhém a třetím ročníku probíhá přímo na Fakultě tělesné výchovy a sportu a jej fž součástí je 

výuka boje zblízka a vojenské lezení. Ve čtvrtém ročníku studenti odbornou praxi absolvují na 

stážích u různých útvarů. 

Měl by být schopen na sto procent vykonávat svou funkci na útvaru, samostatně a tvořivě 

pracovat. Postupem času už jen získávat zkušenosti z praxe, kterak mu škola ne může dát. 

Velkou změnu připravil akademický rok 2006/2007, kdy celá fakulta přešla na kreditní 

systém a studium bylo definitivně rozděleno na tříleté bakalářské a dvouleté navazující 

magisterské studium. 
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Vhodnou analýzu mi umožnil adekvátní výběr pro danou studii. Populace v této práci 

zahrnovala absolventy Fakulty tělesné výchovy a sportu, oboru Vojenské tělesné výchovy 

a základní soubor představoval dané absolventy Vojenského oboru dané fakulty v letech 

1998-2007. Základní soubor byl rovněž výběrovým souborem, proto nebylo nutné dělat 

reprezentativní výběr. Návratnost dotazníků byla 65%. 

Základní soubor se skládal z 96 absolventů. Prezenční studium ukončilo 43 absolventů 

a 53 absolventů ukončilo studium v kombinované formě. Z celkového počtu prezenčního studia 

odpovědělo 28 absolventů což tvoří 65%. Zbytek neodpověděl z těchto diívodů: 

l. Účasti na zahraničních misích 

2. Dlouhodobé neschopnosti z důvodu nemoci 

3. Zahraničních služebních cest 

4. Odchodu do civilního sektoru 

5. Nezáj~m spolupracovat 

1 

3 

2 

l 

8 

Z celkového počtu kombinovaného studia odpovědělo ll absolventů, což znamená, že 

80% odmítlo spolupracovat. Skladba kombinovaného studia byla 26 absolventů z vojenského 

resortu a 27 spadalo pod ministerstvo vnitra. Důvodem, který byl uváděn u mnoha respondentů, 

byl celkový nezájem o výzkum, jejich postoj byl negativní, jak dokládá i příklad odpovědi 

jednoho respondenta, jež adekvátním zpusobcm interpretLtie vyjádřený postoj zástupců 

Ministerstva vnitra k Vojenskému oboru jako takovému: ., [. .. ]jsem zaměstnán u Ministerstva 

vnitra a v době mého nástupu na V.~ bylo pro mne snadnější projít přes přijímací řízení na 

tento obor s ohledem na to, že Ministerstvo obrany obsazovalo na vojenském oboru jen málo 

mLrt a pro policisty bylo velice snadné se na tento obor dostat vzhledem k dohodě mezi oběma 

ministerstvy. Rád bych na Vaše otázky odpověděl, ale studium Vojenského oboru pro mne bylo 

:átěží navíc, nad rámec da/.§ího studia a vhledem k mému povolání bylo na nic. " Nečekaný 

probl!Sm nastal i u příslušníků AČR, kde byla u zmiňované formy studia rovněž zaznamenána 

negativní odezva. Proto jsem musel přehodnotit svuj původní zámysl a zaměřit pozornost na 

analýzu dat získaných pouze zástupci prezenčního studia. Ve skutečnosti to tedy znamená, že 

bude v:ztalcna následující analýza dat na 28 osob prezenčního studia, tvořících 65% z c~lkového 

počtu dotázaných respondentů. V analytické části js\!m se zaobíral několika oblastmi, které 

byly součásti dotazníku. 

I. Zkoumané oblasti 

• Aktuální pracovní zařazení. 

• Souvislost studia Vojenského oboru s budoucí praxí. 
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• Deskripce předmětů. 

• Sebevzdělávání. 

2. Snažil jsem se v této práci najít souvislosti mezi jednotlivými zkoumanými oblastmi 

a souvislosti na základě zkoumaných oblastí samotných. Zajímalo mě, zda nynější 

povolání odpovídá vystudovanému oboru. Další otázka se týkala problematiky, zda 

nespokojenost absolventů s vojenskými předměty je dána nedokonalostí systému 

výuky. Posledním bodem byla otá:lka sebevzdělávání, kdy jsem z odpovědí vyhodnotil, 

zda možnosti sebevzdělání byly schváleny nadřízeným a zda možnost sebevzdělání 

absolventi využili. 

Poznámka: U každého grafu najdete názorné zobrazení výsledků, 

jejich slovní vyhodnocení s diskusí. 
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Náčelnfk tělovýchovy 

Graf 1 vykresluje počet náčelníku tělovýchovy a počet učitelů na vojenských školách z řad 

absolventů Vojenského oboru. 

Z grafu je patrné, že 82% absolventů púsobí na systematizovaných místech náčelníkU 

tělovýchovy nebo učiteli! na vojenských školách. Na zmiňovaná místa jsou pNpravováni 

Vojenským oborem a cílem Vojenského oboru je, aby absolventi po úspěšném ukončení studia 

na tyto místa byH zařazeni. Rozdíl v počtu náčelníků tělovýchovy a učitelů na vojenských 

školách je značný, jelikož vysoké školy jsou zastoupeny v menším počtu než vojenské útvary 

na území České republiky. Hodnoty, které můžeme vyčíst z grafu nám jen potvrzují to, co bylo 

řečeno v předešlých větách. Zároveň nesmíme zapomenout na zbylých 18%, kdy absolventi 

volili jiné pracovní zařazení. 
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Tento graf ukazuje rozložení absolventů prezenční formy studia na systematizovaná místa 

po vystudování Vojenského oboru. Zahrnuje tu také již vyhodnocené úd~je, a to místo učitele 

a náčelníka tělovýchovy. 

V rámci všech dotazovaných v prezenční formě studia spadá 82% pod pozici náčelník 

a učitel tělovýchovy na vojenských školách. Zbylá procenta zastávají ostatní zařazení. Rok 

1 998 se absolventi rozešli do třech oblastí zařazení, a to 50% respondentů se nachází v rámci 

ozbrojených složek na pozici nesouvisející s TV. A druhá polovina absolventů si rovnoměrně 

po 25% rozdělila zařazení náčelník, učitel. Rok poté převažovalo zařazení učitel, a to z 66%. 

Od roku 2000 bylo zařazení absolventU jednoznačné, kdy na místa učitelů nebo náčelníků 

tělovýchovy odcházeli všichni absolventi. V roce 2004 byli absolventi rozděleni na místa učitelů 

a náčelníků tělovýchovy v poměru 1 :2. A posledním odlišným rokem, který stojí za zmínku byl 

rok 2006, kdy procenta byla rozložena rovnoměrně do zařazení mezi náčelníka tělovýchovy 

a pozici nesouvisející s TV v rámci OS. 

Tento graf byl jeden z důkazů, že vojenský obor UK FTVS je dobrý základ pro uplatnění 

absolventů na místa, která jsou oborem nabízena. 
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Tyto sloupcové grafy znázorňují odpovědi, které se týkají otázky studijního programu, a to 

jestli zaměstnavatelé mají či nemají představu o obsahu programu, zda byl program orientován 

na budoucí zaměstnání nebo naopak, zda byl či nebyl odtržen od praxe. 

První dva údaje z grafu A 1, které obsahují informace o představě zaměstnavatele o obsahu 

programu, nám ukazují, že bohužel zaměstnavatelé z větší části, a to z 68% nemají představu 

o studijním programu. Další téma (graf A2), zda byl program orientován na budoucí zaměstnání 

bylo zodpovězeno takto: "ano, program byl orientován na budoucí zaměstnání - 57%, ne, 

program nebyl orientován na budoucí zaměstnání- 43%. Poslední graf A3 znázorňují otázku, 

která je opozitem pro otázku předcházející, kde 61% odpovědělo, že program byl odtržen od 

potřeb praxe. 

U této problematiky jsem se pozastavil nad tím, že poslední dvě otázky, týkající se 

programu, zda byl orientován na budoucí zaměstnání či zda byl odtržen od praxe, se rozcházejí 

v tom, že cca 60% odpovědělo, ano program byl orientován na budoucí zaměstnání a při tom 

61% odpovědělo úplný opak jako v tomto případě, ano program byl odtržen od praxe. 

V následujících dvanácti grafech můžeme vidět názorné porovnání praktické a teoretické 

vojenské a civilní výuky dle četnosti, kvality a náplně. Grafy jsou rozděleny podle jednotlivých 

let zahájení studia dotazovaných respondentů. Jedná se opět o období od roku 1994-2004. 
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První dva grafy znázorňují ji:l zmiňovanou četnost jak ve vojenské, tak i v civilní výuce. 

Jednotlivé sloupce ukazují spokojenost absolventů právě v daném tématu. 

Početně můžeme výsledky vyhodnotit takto: po celé sledované období u vojenské výuky 

byli absolventi vcelku spokojeni. Největší spokojenost zaznamenal rok 2001, kdy 100% 

absolventů odpovědělo pozitivně. 

Výjimkou jsou absolventi z roku 1994, kdy vcelku nespokojeno bylo 40% respondentů 

a druhá větší polovina byla vcelku spokojena. U ostatních roků převažovala ve značné míře 

odpověď zcela spokojen. U civilních předmětů opět převažovala spokojenost, výsledky byly ve 

větší míře jednoznačné. Za celé sledované období se i v 22% respondenti shodli na odpovědi 

zcela spokojen, 64% absolventů byla vcelku spokojena a pouhé 4% absolventů byla zcela 

nespokojena. 

V celkovém hodnocení díky výsledkům z dotazníků mohu říci, že absolventi byli více 

spokojeni s civilní částí výuky ze strany její četnosti, a to dokazují čísla z odpovědí zcela 

spokojen, kdy o 17% absolventů bylo spokojeno víc~ s civilní výukou než s vojenskou. 
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Kvalita praktických vojenských a civilních předmětu je další oblastí pro vyhodnocování 

této práce. Oba dva grafy, jako u předešlé situace, znázorňují roky zahájení studia od 1994-2004 

a každý z nich zobrazuje předměty nejdříve vojenské, poté civilní. Škála odpovědí se pohybuje 

v pěti kategoriích. jako u předešlých dvou grafů. Od odpovědi zcela spokojen po odpověď zcela 

nespokojen. 

Ncjdříve zhodnotíme vojenské praktick~ předměty. Dle grafu můžeme vyčíst, že s kvalitou 

předmětů byli absolventi spokojeni. Nejvícl.! spokq_jenosti zaznamenali léta 2001-2004. Kdy 

v tomto období bylo 27% respondentů zcela spokojeno a ostatní vcelku spokojeni. Předešlé 

roky jsou charakt.:ristické opět spokojeností, ale objevily se tu i odpovědi s nespokojeností. 

U civilní části předmětů jsem zaznamenal 100% spokojenost, kdy odpovědi s~ pohybovaly ve 

škále od zcela až po odpověď vcelku spokojen. 

Celkové hodnocení je velmi pozitivní, hlavně ve prospěch civilních předmětů. Kvalita 

vojenských předmětů není tak jednoznačná. Sice měla také kladné ohlasy, ale vyskytly se tu 

názory negativního charakteru, a to u 17% absolventů, ale musíme se zde podívat v jaké době se 

tomu tak dělo, protože až v roce 1999 byla schválena v RMO. č. 14, který zahrnoval strukturu 

STP a zároveň v této době došlo k vdké reorganizaci, co se týká personálního zastoupení. 
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Náplň vojenských a civilních praktických předmětu je poslední studovanou oblastí 

předmětů. Hodnotící škála je i tady rozdělena do pěti stupňů dle spokojenosti a zkoumané roky 

odpovídají rokům v předchozích vyhodnocováních. 

Vyhodnocení náplně je obdobné jako u předcházející kvality a četnosti. Na začátek 

vojenské předměty. 75% absolventů bylo zcela a vcelku spokojeno. Nejvíce spokojenosti jsem 

zaznamenal od roku 1999. V letech před tímto rokem se vyskytly u respondentů z 35% negativní 

ohlasy. U civilních předmětů rok 2002 je zobrazen jako nejúspěšnější rok pro vyhodnocení, kdy 

75% absolventů byla zcela spokoj~na. Civilní předměty a jejich náplň z 93% byly ohodnoceny 

kladně, pouze v roce 1996 a 2004 někteří studenti váhali s odpovědí. 

Poslední zkoumaná oblast u předmětů potvrdila výsledky z předchozích oblastí. V civilní 

výuce i s náplní byli absolventi více spokojeni. 
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V předešlých šesti grafech jsme se věnovali otázce civilních a vojenských předmětů 

praktických. Nyní se podíváme blíže na problematiku předmětů teoretických civilních 

i vojenských. Opět tu zkoumáme tři oblasti, které ul byly vyhodnocované u praktických 

předmi!tů. 

Začneme s četností u teoretických předmětů. Vojenské předměty byly ohodnoceny převážně 

negativně. Jediné roky 1994 a 2001 zaznamenaly okolo 20% spokojenosti. Z celkového počtu 

absolventů, za celé období, jich 29% odpovědělo nevím jistě. Zbylá procenta absolventů se 

přiklonila k názorům nespokojenosti s četností předmětů. S civilními předměty byli absolventi 

z 68% vcelku spokojeni a zcela nespokojeno bylo pouhých ll% odpovídajících. 
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Druhou sledovanou oblastí u teoretických předmětů je jejich kvalita. Vojenské předměty 

byly vyhodnoceny negativně. K tomuto hodnocení spadá 89% respondentů. Jejich hodnocení se 

pohybovalo od odpovědí ,.nevím jistě" až k odpovědi "zcela nespokojen'". Nejvíce záporných 

ohlasů získal rok 200 l. Pouhé první dva roky zaznamenali 18% odpovědí kladného charakteru 

z celkového počtu všech let. U civilních předmětů byly názory rozličné. Roky 1994, 1996 

a 200 l sice získali nejvíce kladného hodnocení, ostatní roky byly velmi rozmanité. Z celkového 

počtu absolventú bylo 68% spokojeno s kvalitou výuky. 

Celkové hodnocení vypadá takto: Absolventi byli spokojeni z 68% s kvalitou civilních 

předmětů oproti předmětům vojenským, kde bylo spokojeno pouze 18% respondentů. 
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Posledními grafy při vyhodnocování předmětů jsou grafy, týkající se náplně vojenských 

i civilních teoretických předmětů. 

Na náplni vojenských předmětů se respondenti neshodli. Výsledky byly velmi různorodé. 

Jediný rok 1994 překypuje kladným hodnocením, a to z 80ti%. V roce 1996 bylo 33% vcelku 

spokojeno s náplní a zbylých 67% odpovídalo ve škále .,nevím jistě až zcela nespokojen. Kladné 

hodnocení se ještě objevilo v letech 200 I a 2004. Jinak 64% z celkového počtu respondentU 

si nebyli jisti s odpovědí nebo byli nespokojeni. U civilních předmětťt převažovala odpověď 

vcelku spokojen u 68% respondentů. Zbylá procenta, která byla minimální, se rozložila mezi 

odpovědi se záporným hodnocením. 

Když se podíváme nazpět, na všechny hodnocení teoretických předmětů, ve výsl~dcích 

byli absolventi z větší části spokojeni s teoretickými předměty v civilní části. A to je výsledek 

k zamyšlení. Čím by se zvedla úroveň teoretických vojenských předmětu v budoucnu? 
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ANALYTICI<A eAST 

45% 
Zcela dostačujíc[ 

Vcelku dostačující 

Nejsem si jist 

Spf!e nedostačující 

Zcela nedostačující 

Celkem 

GraflS 

Dalším samostatným zkoumaným oddíl~m je otázka vzdělání a práce. Zde se zaměřím 

jak na problematiku vhodnosti dosaženého vzdělání na vojenském oboru v praxi, tak možnosti 

dalšího sebevzdělávání po absolvování Vojenského oboru. Graf 15 znázorňuje procentuální 

vyjádření na téma: zda je vzdělání získané na Vojenském oboru dostačující pro danou prád, 

kterou respond~.:nti zastávají. 

45% r~.:spond~ntů zvolilo odpověď vcelku dostačující a 24% zcela dostačující. Zůstává 

tu otázka. proč 15% odpovídajících se vyjádřili nevím jistě. Dále z grafu můžeme usoudit, že 

13% respondentů, kteří vybrali odpověď zcela nedostačující můžou působit na jiných místech 

než je tělovýchovný náčelník nebo učitel vojenské tělovýchovy, tím pádem je tato odpověď 

oprávněná a nemusí znamenat, že obor je nedostačující pro zmiňovaná místa. 
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ANALYTICI<Á tAST 

79% 

ANO NE 

Graf16 

Další grafřešf otá.lku: Zda by absolventi studovali znovu Vojenský obor či ne? Graf je opět 

vyjádřen v procentech. Opět pro dobrou názornost jsem využil sloupcový skupinový válcový 

graf. 

Při celkovém hodnocení studijního oboru, zda absolventi by studovali opět tento obor jsem 

mezi odpověďmi zaznamenal velký rozdíl. Že 79% respondentů by absolvovala ten samý obor 

a pouhých 21% ne. Z tohoto hodnocení vyplývá závěr, že daný obor j~ prospěšný pro budoucí 

uplatnění. 
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Absolvoval jste v poslednlch 
12 měslclch výcvik/školeni 

souvisejlcl s Vašim současným 
pracovnlm zařazením? 

Graf17 Graf18 

ANALYTICKA CAST 

Umožní Vám nadřízený další 
sebevzdělávání? 

U následujících dvou grafů byl použit grafvýsečový. V grafech jsou vyjádřeny dvě otázky 

týkající se vlastního sebevzdělávání. První téma se týká absolvování kurzu/cvičení v posl!!dních 

12ti měsících, a druhé, zda nadřízený umožní úč-ast na těchto kurLech. 

V grafu 17 vidím, že 82% absolvovalo v posledních dvanácti měsících kurz/cvičení. Z tohoto 

výsledku můžu usoudit, že pro většinu absolventů sebevzdělání nekončí ukončením studia na 

vojenském oboru, ale pokračuje během celé jejich vojenské kariéry. Související otázkou s touto 

problematikou je schválení kurzu/cvičení velitelem, jelikož bez souhlasu velitele se nelze kurzu 

zúčastnit. Co se týká této problematiky 75% respondentů odpovědělo kladně. Což znamená. že 

i samotní velitelé jsou nakloněni k sebevzdělávání svých podřízených. 

Vyhovuje Vám spektrum nabfdky VO 
v oblasti dalšího vzdělávání? 

Graf19 
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ANALYTICKA čASl 

U posledního grafu bylo hodnoceno spektrum nabídky na Vojenském oboru v oblasti 

dalšího sebevzdělání. Byl zde výběr ze škály Ano, Ne a dále mohli respondenti napsat své 

připomínky. Respondenti žádné připomínky nezapsali a spokojili se pouze se základní škálou 

nabídky odpovědí. 

Z následujícího grafu můžu vyčíst, že 79% respondentům vyhovuje spektrum nabídky 

Vojenského oboru v oblasti dalšího sebevzdělávání, ale i přesto nesmíme opomenout zbylých 

21 %, kteří odpověděli záporně. Což znamená, že spektrum by se mohlo buď rozšířit, nebo 

upravit jeho náplň. 
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Cílem výzkumného šetření byl zjistit uplatnění absolventů Vojenského oboru UK FTVS 

v praxi. Bylo uskutečněno prostřednictvím dotazníků u absolventů UK FTVS oboru vojenského 

z let 1998-2007. Pro výzkum bylo po úpravách, které jsou vysvětleny v analytické části, 

osloveno 43 absolventů. Z oslovených 43 r~spondentů jsem získal odpovědi od 28. což tvoří 

65%. 

Z výpovědí respondentů vyplývá, že celkem 98% dotazovaných pracuje v AČR. Nejvíce 

jsou zastoup~na místa náčelníků tělovýchovy z 57%, učitelé zaujímají 25%, na místech 

instruktorújsou pouhá 4%, míst v AČR nesouvisející s TV je 14%. 

Absolventi ve svých výpovědích vyjadřují také názory, zda studium vojenského oboru 

souvisí s budoucí praxí. 57% respondentů souhlasilo s názorem, že je daný studijní obor vhodný 

pro budoucí praxi, a druhá polovina respondentů 43% vhodnost odmítala. Z odpovědí vyplývá 

závěr, že 68% respondentů by znovu zvolilo stejný program, 32% ne. 

Předměty teoretické a praktické ve vojenské, tak i civilní části jsou podrobně vyhodnocené 

v analytické části. Pro velké množství údajů v tomto závěru udělám celkové shrnutí výsledku 

vojenské versus civilní předměty. Z odpovědí respondentů jsem zaznamenal, že převažovala 

spokojenost u civilních předmětů pro jejich náplň, halitu i četnost, a to u předmětťt teoretických 

i praktických. Způsob výuky byl nedostačující u vojenských teoretických předmětů dle odpovědí 

respondentů. S vojenskými praktickými předměty byla spokojenost včtšinová, především pro 

již zmiňovaný zlomový rok 1999. 

Ve vyjádření u otázky, zda absolventi abso.lvovaH výcvik či školl!ni související s jejich 

současným zařazením, jsme se setkali s odpověďmi zastoupenými takto: ano, absolvoval. .. 82%, 

ne .. . l8%. 

Závěrem bych chtěl poukázat na několik pozitiv a negativ, týkajících se výsledků 

z výzkumného šetření. 

Pozitiva: 

• Zařazení na systematizovaná místa. 

• Kladné hodnocení civilních předmětu. 

!ll Kladné hodnocení vojenských praktických předmětů. 

• Vhodnost vzdělání pro vykonávanou práci. 

• Možnost sebevzdělání. 
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lAV~R 

Negativa: 

• Záporné hodnocení vojenských teoretických předmětů. 

• Spolupráce absolventů kombinované formy studia. 

• Zaměstnavatel nemá představu o studovaném programu. 

Při svém výzkumu jsem získal mnoho informací. I přesto nebyly využity a zpracovány 

všechny odpovědi z dotazníku, protože ten nebyl určen pouze pro potřeby této diplomové práce, 

ale bude sloužit i k dalšímu zpracování dat. Musím opět připomenout. že byl změněn původní 

záměr a proběhlo zpracování dat pouze prezenčního studia. I přesto některé výsledky vypovídají 

o důležitosti a nutnosti Vojenského oboru v přípravě absolventů pro budoucí zařazení na místa 

tělovýchovných náčelníků. 

Návrh změn pro zvýšení edukačních kvalit: zlepšit vojenské teoretické předměty v oblasti 

jejich kvality, náplně a četnosti. 
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P~ILOHA 111 

Váleni absolventi oboru VO UK FTVS v Praze. 

obracfm se na Vás s f.ádostf o pomoc pfi realizaci diplomové pnlce týJaVIcl se otázky uplatn&tf absolvent6 Vojensk:6ho 

oboru na UK F'IVS. DostAvě se Vám do rukou dotamlk, jeho! účelem je sblr dat potřebných k zfskánl infonnacl. které povedou po 

núledné analýze ke 7Jilt6Jú,jak ovlivAuje a profiluje studium na VO UK FIVS absolventy vmledem k jejich budoucímu 

praeovnlmu upJatněDL Prosún, vyplňte v!eclmy pledlo&n6 otázky, a pokud projevfte potfebu se k nikterým probl6m0m bll!e 

vyj6dfit, ueiAte tak v pat:fiených textových pollcb. 

Zfskané údlúe budou použity výllradnf pro výzkumné útely. Víl vypln6ný do1azník bude zpracovéván pod pofadovým 

čislem, ochrana osobnlch 11daj6 je ZIIJ'Učena. 

Pokud budete mft zájem o výsledky analýzy, kontaktujte m6 proslm na emailov6 adrese kyrcfa:isezoam.~ 

Věrni vybrané odpovědi proslm zaJJatnete, popl'fpadě vyberte nabizenou možnost na vymezené mfsto a vyplněaý dotaznlk 

pollete zp6t nejpozději do 19. kvetna 2001. 

Velmi d6Ja.úi za Vál čas a ochotu spolupracovat. 
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P~ÍLOHA 1/3 

---------- ----- - -- ------··-----.. 
Proljste s• pflhlásU/a .. stlldu M VO UK FTVSJ 

Poi<ud jste v dobl ptlhláWilf byl!a ptfsluSnikem os CR. pak: 

[! Doporulenl nadff:~ 

f l KVOIH{lk.ačni poicxlovlcy PQtkbné k výtronu budoucí funkce 

O V/Gstn/ ::d~ o =w!o\dni k.vallftkau :o tálem dosa!enll~o pracovnlho :zafarenf v oboru TVS 

[J Vlostnl zájem o =wšoviiní k.vall/lkau :u út'e1em dosa.."'eni ~llho procovnlho :ařo..-enl mimo obor TVS 

O Z6Ji!lm o studium oboffl }oko tokovMio be:: psneho proCDvmho ::ómiru 

Pokud jst~ v době pflhi6Senl rwbyl/a prlslumik@m OS tR, p.sk: 

L LokolitQ 

O EJronomidce ~yhody 

r~ Zd]flm o slu:tbu v os CR na po::lci sowisejtd $ TVS 

C Z6jml o stu!bu v OS CR bc wuvfslostl s TVSov$em se ::ájmem o dÚSWjnft:kl mino 

[J ZiJjem o studium oboru se zdmh"em uplotnln/ mimo OS ČR v obot11 M 

O Zá,/#:m o studium obDru se :dmlmn uplotrllnl mimo OS CR mimo obor M 

I n Zdjem O Studium oboru.fOko takového be.: jasného ptrlCDtlf'llho zámlru 

J 
·------ - --· _r 

.. - ____ __ , ___ ., _ . .. , .. .. , .. ____ _ .-- --·-·-- ------ ---·--------

Stt.lnf &kola, kterou jste absolvoval/a: 

I Vo~nsklqymlldzlum 

D Vojenskd stfednl odborná fkolo 

O Civilní gymndzium 

O CIVIl ni srfednf odborntUico/Qiul!Jiiftl 

[ ] J;nd 
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Jakfho jSte dodhlla prOmlru z maturltnf zkoulky7 

Matur/tni prumřr. Vyber prum{:r 3 

'l 

I 
I 
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~llOHA 'I/4 

( --- -· . -
Pfedchúelo V'llemQ studiu n• VO UK FTVS stQdlum ujln6 VS nebo VJDI odbom.lko .. J 

O Ano 

o Ne 
I 

I Núledovalo po Vdem st..dlu na VO UK F1VS studium najln• V~ nebo VJIIf oclbornf &koleJ 

O Ano 

n Nc _ j 

.,r~-........ · ·-····--------------------- -- -· -·--·- .. -·----

,· 

Rozmezf Valeb o tt..dla na VO UK FTYS~ 

.lahdjil/a 

Ukonllf!a 

lJJdt)te rok B 
Zadejte rok B 

·---·- -- ---·-· 
Studijnl program byl pold6cllin a n6rolbt 

[ Ano 

D Nt: 

Program byl vleltranni zamifen 

n A110 

Program bJI or!Htov'n na budoud uplatninf 

Q A110 

Jakou formou jSte na VO UK FTYS studoval/aJ 

n Prezeni::nl studium 

[] Kombinované studium 

--- - ----~~-~ 

ZalllistnavateN majf pfedstavu o obsahu programu 

O Ano 

Program bll Iizce speclaiiJov'n 

fJAtiO 

Q Ne 

Program bll odtran ocl potfab praxe 

O Ano 

Q Ne 
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P~(LOHA 1/5 

( RAd/a bych pledloJII/a konkŇtnl nllvrhy n• ~~~-~~~~~o progrilmu: 

CJ Ano 

O Ne 

·- -- ----·.-.·--·-_ . ...,.. ...... _ .,_. ... ,.. -----... _.........---~-"..,...._---- ~ --- .._ ~ .. --".- _ ... ,_ 
I 

Popllte zpjsob vfuky: 
"'"mainc!ulil';• VrlfWIIo' 

Pfedndfky o 1 c 2 o 3 o 4 r: s 
Prt:ke ve skupindch o 1 o 2 u 3 [J 4 o s 

IJC:mt ve výzl<umnjch pru~lr.le>~h o 1 w 2 o 3 o 4 IJ s 
Stttt~ odbomd PftJ>'i! [J , c 2 o 3 D 4 o ~ 

V}lcvlk azlskdvdntpm/ctidcých dovednosti o , o J o J o 4 o 5 ! . 
Samostudium D , o 2 o 3 o 4 o 5 

I 
Vyrvdlenl vfDSmfch textU, p/siJmnfchi'IKiterítflu n l c 2 n 3 o 4 o s I 
úsrm prezentau n o 2 r:; 3 n 4 rJ .5 I 
Testovdfll zkou~nf n 1 o 2 n J n 4 n ,$ I -, f 
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P~ILOHA 1/6 

.) "" ··-··- ------------ -- ··- --------- -- - ----- -·····-·· '" ____ _., •••.o ,••r••••• ' " j 

Ohodnotl:e a svého pohledu spokojenost a skiMibou vojensU a dvllnf Ustl studljnfho programu na VO UK FTVS: 

lvojenslcil t6st Praktkkj pfedmitJ 

K.'@Ji!i ~Ý'~-

Zce/o spokojen/o n Vce/kuspokojenia u Nevfmjlstl n Vcelku nespokojen/a n Zet/o nespokojen/a 

' Nú»>ň.výyky 

~ C Zcela spokojen/a D Vcelkuspokojen/a c Nevlmjistě o Vcelku nespokojen/a Ci Zcela nespokojen/a 

Cetn_gsJ 

o Zcela 5p0kojf!fl/a o Vcelku spokojen/a o Nevlmjiste [J Vcelku nespokojen/a D Zc.ii'/a nespokojen/a 

Yojenskilist Teoretlck6 pfHrnity 

Kvalitiv9u!!.)' 

o Zce/o spokojen/a ("J Vcelku spokojen/a o Nevfmjisre [ í Vcelku nespokojen/a n Zcela nupokojen/a 

~~-!l>l~--O Zcela spokojen/a o Vcelku spokojen/a o Nevlmjistl c:; Vcelku nespokojen/a D Zce/o nespokojen/a 

Cetno~ f Zce/ospokojen;a O Vcelkuspokojen/a D NevfmjJst~ o Vcelku nespokojen/a o Zce/o nespokojen/a 

--- -----·-······------- ------·---- -...--= .. -- ~- -- ----
·· - · ··--····- __ ___ " .. """"""""'"_ .. ____ _______ ... _ - ---- - ...... -- - - l 

ClvlnfUst Praktkké pfedmity 

Kv~Jitanu_lt}' 

o Zcela spokojen/a o Vcelku spokojen/a C! Nevímjlstt Cl Vcelku nespoko;enla Ll Zcela nespoko}tnla 

N.íml.l11!'i'\.I~Y. 

o Zrela spoho)f'tl/a n Vcelku spoko)eflla Cl Nwlmjlstl C1 Vcelku nespokojen/a ["; Zcela nespnkojenla 

i(\nno~t 

ID Zcela spokoJen/a o Vcelku spokojen/a r.:: NeviinjJste Cl Vcelku nespokojen/a o Zcela nf:spokojéllla 

CivllnfUst Teoretlck6 pfHinity 

. KllaitJ.Yýuil,y 

[j Zcela spokajen/a o Vce/kuspoko}enla o Nevfmjistl [j Vcelku nespokojen/a [] Zcela nespokojen/a 

Ji~.PI!i'!W 

o Zcela spokojen/a n Vcelku spokr;;jen/a c Nevlmjístl o Vcelku nespokoJen/a n Zcela nespokojen/a 

~Ce~ne»t 
I 

ID Zcela spokojen/a D Vcelku spokojen/o o Nevlmjlsrl n Vcelku nespokojen/a n Zcela nespokoj;m/o 

~-·-- - -- .... __ . _____ ·" , ___ " _____ , ________ -~- ·---·-··· ·--·------ ··· · ·-···-- - --I· 
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P~ILOHA ·1J7 

~cilastnll/aJst••odborn•sUielpraxe,kt••bJIJIOUlůtfstudiJnthoprogram~; - ---- _______ ... __ ___ _ , ___ -. I 
o~ I 

[]Ne 

Pokud ano, Vale spokojenost: 

01 oz r:::104 os 

Charakterizujte s-. jako studenta: 

Studovala jsem nad rámec 5Yjch povlrtnostf u Ano 

Studovala Jsem v ramd sv~ povinnosti o Ano 

Studoval a j~m pod rámec '>vYC'h povlrmosti n Ano 

Studoval a jsem s vynalofenfm maxlmálnfho úsíli l1 Ano 

Studoval a jsem s vyr.alofením béfného úsill o Ano 

Studoval a Jsem s vynalofenlm mlnlmalnlho lisllf o Ano 

I Jak hodnotit• ValestudiJnlvysledky vesrovn6nf •• svtmlspolut6ky v kruh ul 
I 

i Mnohem kpSI Mnohem hodl 

{] 

o 

n 

o 

Ci ·' 

[Jl o 2 c: 3 D 4 n s o 

Kollkr6t Jst• v prtlbihu studia zlslcal/a prospichov' stlpenclluml 

C'! Aníjednou 

rJ 1X 

,-- 2x 

o 3x 

CJ 4xavke 

Nwim [ ] Ne 

Nevfm o Ne 

Nevlm IJ Ne 

Nevfm o Ne 

Nevfm [J Ne 

Nwlm c 

Nedolu:ftu posoudit 

-------·----- -·- ·- ·--·--····------ ----.. -·-- --~· 
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PAfLOHA 118 

r-- -- --····-- ··-- -- --- -··- ------ ··-· - -----
í 

Do jaké miry b,t V61 studljnf program dobrfm úkladem pro: 

Osobnf fOZVO) o 

ZV/ddnutlsouldstných pracavnfch 11kolů o 

Weobecne uptam~ntna pracovnlm trhU o 

Budouc:f PIOCOVnl karieru [] 

ZvoUI/a byste znovu st•Jnfltucbjnf pragram na stejnii ikolel 

[JAno 

[1 Ne Jiný program na stt:~ tkole 

D /Ve stejný program na Jiné ~kole 

O Ne jiný program !10 jiné §kole 

Cl Ne ro:hodl o bych se ~ nestudcwot 

o 2 

' [l 2 

I:! 2 

1 o 2 

r 3 o 4 o 5 

I] 1 c ---~ 4 Ci 5 

c 3 n 4 [l s 

[ '· :.....-' 
3 o 4 o s 

.. --- --· _____ ___ _. ..... __ --- "" ··-·- ·- ---- ---· _" ______ ____ , __________ -------- _____ _ [ 

r ----·-·---- ---------------~----·-"-"·-·· ---------- -- - ---·'1 
Zfslcal/a jste pracovnf zkultlnostl pleci nútupem na VO UK FTVS? I 

QAoo 

1 o~ . 

I 
LJ Vt>doucí procovnlk I 

Pokud ano, tak: 

[1 Souluomt-

Oblast 

[J Soddlnf 

Po zlat Sflra 

['; Veřejné O EkDnomické O lladOVtj :!amistnanec 

[ ] Ume/ecké 

n11ne 
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P~ÍLOHA 1i9 

--------------·-···-·-···-···- ···-- ·-·-------- -----------, 
Vale souasn• pracovnr zafaanR 

O Nili:elnlk tě/ovjchfJIIY 

O Instruktor 

f"j V rdmci OS no po:tci nesouvlsejíci s TV 

n Mimo OS no po:;id souvlsejlci s TV 

n Mimo OS na pozld nesoutrisejid s TV 

Pokud mimo OS na pozici nesouvlsejícl s TV, tak: 

Sf6ra 

O Soukromé 

Oblast 

0Sod61n/ 

O EI«Jnomidcé 

Pozice 

Cf Vedoucí procovnilc 

n AodovY :omistnonec I 

_j O Uměler:ke 

0Jind 

··- -· ·- -----·- ·---··---

Na jakt arovni/V jaké oblasti jste zafazen/a1 

O P1opor 

Cí Brigádo 

O Sva;ek 

»k jste s Vallsouastnou prac:J spokojen/aJ 

Velmi spokojen 

C 1 o 2 n 3 n 4 

I 
I 

n s 

nG~ 

Cl Jko&tví 

'---------------·--·- - -
_j kl a}: Zvolte kroj 13 

Jaké v zdila ni povalUjete za nejvJhodnijll pro tento 
druhprtce7 

O Postgradudlniv:dilónt 

D MagfstmM v:dě-16nf 

[] VySil odborná f.k.ola 

O Stredoško/ské v::delilni a ni!$1 

Jakf obor studia povalujete za nejvhodnijiJ pro tento 
druhpr.lice7 

66 

D Jednoznačnl: Vámi 
studovaný obor 

, Vdmi wstudovany 
D nebo plibuzný úbor 

O Zcela jiný obor 

[J Není ti'ebo :vldštni oborové 
spedo/l:oce 



P~ILOHA 1/10 

";-------- --- -·--------··--·---- ---- -------·-----~, 

Jak dlouho by trvalo prOmir!Mmu •blolv•ntovlt oclpovfci-.Jklm vzclil4nfm, •by plni zvlicll toto zamistn,nll 

[J 6 o méně měslců n 1 o! 2 rolry o 6 tíf 10 let 

n 7 o;: 11 měslcú 

I 

0 3 o1S/et C Vícenei JO let 

POKRACOVANi NA OALSI STRANĚ 
DE KUJ' 
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PAILOHA 1111 

~--"'·---·"""'···----·-·------..... ----~--- .. ---·-~-"'··-----..---___,"_' _ __ , _ ___ .,. ___ ,.,. ___ .-·.:..~-=..:·.-:..;;,._,_......_.,.,._,_.~-~ 

Jak odhadujete vlastni l'irowi kompt~tencf/dovHnoatf • J•~ Jejich llroveft J• vy!adov'n• ve Valem soufastúm 
Dmistn*'ll 

Velmi vysokd Velmi nlzk6 

Ot 02 OJ 04 os 

o 1 o 2 o 3 w 4 os 

01 tJ2 (J 3 04 os 

01 CP OJ 04 os 

o 1 o 2 o 3 o 4 os 

O 1 02 OJ 04 os 

o 1 02 03 [J4 os 

O 1 02 03 04 os 

[]7 02 0-~ 04 os 

SdlllfiiWJt trr-11k" 
vsw'lilrnr!lliodtMt 

!>t"hufl<W!t 
vy~dnt .. 'l<lt 

,_.."."",.i((",Oť'-""'1! 

P<'dMt'""'" 

Ut~rt-.~t ~·" ,.,.,.;,,t 
pfl~}it<Ktl 

.~;WS( ;.io:J<JI...,...VC.1 
tinm~i 

Sé"..";;.>st \'fUV"dl 
~4.-kitm<'.'.,, 

.SriwpooSI ~uzmr 
(NtM.>Jl>'fÍir~ 

dnJlt#l 

.... 1 ... J{»!Uft~ 
vysvlt&""" 
f<•ldlki;i;f 

Sdl·~~;vlw 
Jt:.inot 

Sclwpl>dt p<~M 

#'(" Q illlliiiK-t 

ů;.ho/u pirjlno.;ljll/ 
IJÓ1(JI 

SrltopmJt 
pll(!f;;NůWlt(W.'Ifllll)pt>..tl/kldy 

Velmi vysokd Vr:lmlnfLkd 

oJ 02 03 [!4 os 

01 02 03 04 os 

O 1 O 2 Ci 3 LJ 4 Cl s 

n, r;1 nl n .. ["5 

oz (j2 03 04 os 

oz 02 03 04 [Js 

., o, 02 [J3 04 os "<':"':,=~ [J 1 02 03 []4 o s 
j 

\.- ---· .-··-------------~-------· ------~··-··" ___________________________ / 
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PŘILOHA 1tl2 

Do jaké mfry vyulfv,tev soutastn6 pr'd v•m•lostla dovednostl7 

Do znaln~ mlty Vubecne 

01 o 2 o 3 04 o s 

Do jaké mfry n'plft prflce pt.vyluJ• Vahsoulasn6.~nalostl adovednostn 

Do znalne mlry Vůbkne 

I [J 1 D 2 [] 3 o 4 [j 5 

, __ ,..pou,.. ... ::;;.;.._. __ ;_.,...,..:...,_,.;;;;.. __ • '1 popsaUa V alf soutasnou pracovnl sltuadl ; . 
Důležitost pro V~ s osol>n~ Charakteristika soutastné práce 

· Velmi dulttitJ Z<:elo nedůle.tir6 Velmi dúfetitd lcelo ntdulttitd 

o , 02 (JJ ~J 4 
'-~- o 5 SGIIlOStllflld IK(Ke o , 02 r:J .;,....-. 1 C4 os - ) 

o I 0.2 o 3 [J4 c 5 Mli·IGpriKOMífflu w 1 02 QJ C4 os 
1111•1.1 

D 1 02 [!; J 04 os PfibiitMt u•tt 1f'lt1Ntl o 1 02 OJ ["!4 os J INCÍ 

o 1 02 rtJ 04 o s Nr;w V)!l'!Y o , 02 OJ ["]4 os 

c 01 o 04 o o.:Důpmcotflli o 01 OJ 04 ,..., 
1 1 3 s pei{H'I«M:I 1 w !i 

o , 02 OJ 04 o s flo!Ntdtwlrkiho o , 02 03 04 o s .; mu lll.lllfdsrllf tmnofl 

o 1 02 OJ 04 o 5 SvtidWotoM o 1 02 Ql! C4 u s 

r"":.l'oost cli!ld '''"'"~ 
n 1 02 OJ 04 es UJtff't"Mh.>ptr. 

~ o 1 02 nJ 
' ".J 04 o s 

i Dobt<i m.xlNit 

I D 1 02 OJ 04 o 5 .t..mbiflfH« prdt.ío D 1 02 03 04 os rtodnu I 

~ I 
-------- ----------.··-· ----------- ----~...Í 
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P~ILOHA 1/13 

~-----"---"'---------------- -----
Povdujete vzdil6nf zlsbn' na VO FTVS UK pro Vale soulaan' pr.c:ovnf .afuenl.a dostaluj(cfl 

Cl Za/a dostačujd [J Nejsem sl Jist/a O ke/a nedostočujid 

O Vcelk~o~ dostr.Jb.ljlci D Spl§e ned0$tolvjlcl 

Projevil jste v poalednkh 12 misklch konkrétnl ájem o vfcvllc/lkolanlsouvtaejkl s Vallm soutasntm pracovnlm 
zatazenlmt 

n Ano [) f*, mitj nadflzerrj by nebyl této myšlfnce nakloněn 

QNe 

---- -· ···- ····-···-----·--~-·--···--·-·-------····- ·--------·--···------------ _ ___í 

Co bylo nejdůlefitijllm důvodem proabsolvov,nltichto ikolenl/vtcvtkůl 

rJ Alctualizovot :malosti pro součastnou próc/ O RozktJz nadfízeMho 

n Jiný 

C Pfipralllt se na pr6r.:i v jfněm oboru 

Jaké jsou mofnostl (cloltupnoat) k absolvov,nl lkolenflkurz6l 

[j Velmi dobré 

n Dobre C Velmi špatné 

I Umomf Viim V ti nadHzanf dalllsebev.lldiliiviinll 

I 

l_ --~-- ~~--- _ _______ j 
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ť 
I 

Q Ne 

Pokud~ co postrdddte1: 
r--------------~--

Pflpomlnlt.y 1t. dottunRcu: 

~--------· · ·· · · · · · · ---·· · · · · ··· · -- -· ·····- ·· · - ··· - · · ·-- ···-···· -··- - - - -

OEI<UJI ZA VASO RAHO E NY CJI, S~ 
f'.:f.u.-.f llt , -I<!!•:·•)Jit Ldf<:lrl (llly}ii!lik;·, ~1.-tti<IKCUil•. 10\! 

ll1l ~· il)(IJI;Jiit' at11t"5~ 

ky' ri<N ~ewam a 

Klikněte k. odeslam dotaznllcu prautoontctvim e-matlu 
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7.1 Příloha 2 - Schémata 

* 

1.ZHGS 

_", ---.----,----.----t---,----r---r-- -Ce 
MO MO 

~ s,odMO SIOSMO OIAMO 0\lfzata KaNGS 
MO 

.... 
SPSMO 
SRDS-OSMO 
SPodMO 
SKISMO 
OVL MO 
OVPlaEBMO 
KaNGS 
SOC MO 
VeSpS 
VeSPodV 

sekce plánMIIl Sll MO 
sekce rozvoje drohO Sll- operalní selcce MO 
sekce~MO 
sekce komunlkalnkh a lnformalnfch JYSféoHl MO 
odbor VOJenského letecM MO 
odbor VOjskového prOzkumu a eleklronlckého boje MO 
Kanceláf NGS 
Společné operačnf cenlrum MO 
VelltelsM ~Sll 
Velltelslvl sll podpoly a Y)(vlku 

Schéma 1 - Struktura Generálnfho štábu * 

Ročenka 2004, str. I 04 
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Velitelství sll podpory a výcviku 

lledltelstvf loglsttcki Rtdltelltvl Ae4t..astvt 
a ldrav:rě podpory výcviku a doktrin persoldlrd paclpory 

Stari oleslav Vy!kov Praha 

I 
Svazky útva:L,. 

azaffzeni~elog P 
Svazky. tltva~ 

a zaffzenf AeV 
Svazky, Iitva~ 
a zaftzentlteP 

KVV 
2x Praha. 

H. Králové, 
Jablonec n. N. 

- _(Uberec), 
Ustfn. L, 

- --------·--1 "··---·---- ·r····---- -···-······- -
Hlavni doplňo- ZKIS 
vad úi'ad T~bor Praha 

I 

Ozemni vo,lttnské S tf ll 
správy (35x) Praha 

VUSOndr.B •no 
OHACR 
Pta ha lít. Vary, Plzeň, 

č. BuděJoVice, 
Jihlava. 

Par41ubice, 
Olomouc, Btno, 
Kromětil- (lUn) 

Legenda: 

PH 
Tábor, 

H. KriloVé. 
OlomCMK 

PŘILOHA2/3 

Pf(mo podffzené 
svazky, dtvary 

azaffzenf 

St.C':.av 

RFO 
Praha, Tibor, 

Plzeň, 
H. Kdlově, 

Stará Boleslav, 
Brno. Vylkov, 

Olomouc 

KW kra}sk~ vojensk~ velltelsM 
ZKIS základna komunlkalnlch a lnformamkh systémO 

Přímo podřízené svazky, útvary a zařízení 

Schéma 3 - Struktura Sil a podpory výcviku * 

* Ročenka 2004. str. 27 

StfBI stfedlsko bezpe{nostl tnformacf 
\{US Ondr~f Vojenský um~lecký soubor OndráJ 
UH ACR Ustfednf hudba ACR 
PH posádková hudba 
przab prapor zabezpelenf 

74 


