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Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v České republice. Vzdělává
budoucí mladé důstojníky pro potřeby ozbrojených sil ČR a civilní odborníky
ve prospěch bezpečnostního systému státu, obranného a bezpečnostního
průmyslu. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programech.

HLAVNÍ VÝHODY VOJENSKÉHO STUDIA


P
 lat při studiu



U
 bytování s internetem zdarma



V
 ojenské ošacení a výstroj zdarma



S
 portovní vyžití a zázemí



T
 ýmové prostředí



P
 raxe a stáže



I ndividuální přístup ze strany
pedagogů



A
 ngličtina po celou dobu studia



Z
 ahraniční zkušenosti



J
 istota zaměstnání ihned po škole



N
 ástupní plat absolventa
poručíka 49 560 Kč*
* Výše platu podléhá rozhodnutí Vlády ČR. Stav k 1. 10. 2021

www.unob.cz

 Sleduj nás! Jsme

@uniobranybrno

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ (FVT)

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU (FVL)

Fakulta sídlí v Brně. Připravuje technické specialisty a manažery pro Armádu ČR
v těchto vojenských pětiletých magisterských studijních programech se specializacemi:

magisterském studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil s následujícími specializacemi:

VOJENSKÉ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNICKÉ

VELITELSKÉ SPECIALIZACE

Fakulta sídlí v Brně. Připravuje velitele a manažery pro Armádu ČR ve vojenském pětiletém

 Elektronický průzkum

 Letecká radionavigační služba

 Velitel mechanizovaných a tankových jednotek

 Velitel ženijních jednotek

 Geografické a meteorologické zpravodajství

 Letecká technika - avionika a výzbroj

 Velitel průzkumných jednotek

 Velitel chemických jednotek

 Informační technologie

 Radiolokace a elektronický boj

 Velitel dělostřeleckých jednotek

 Komunikační technologie

 Technologie protivzdušné obrany

MANAŽERSKÉ SPECIALIZACE

VOJENSKÉ TECHNOLOGIE STROJNÍ
 Bojová a speciální vozidla

 Vojenský pilot

 Letecká technika – draky a motory

 Zbraně a munice

 Letištní technické zabezpečení

 Ženijní konstrukce

 Řízení letového provozu

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST
Tento studijní program nemá specializaci.

 Vojenská logistika

 M
 anagement informačních zdrojů

 Vojenská doprava

 Z
 pravodajské zabezpečení AČR

 Ř
 ízení finančních zdrojů

 D
 ůstojník štábů vzdušných sil

 Ř
 ízení lidských zdrojů

FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ (FVZ)
Fakulta sídlí v Hradci Králové. Připravuje vojenské lékaře, zubaře, farmaceuty a zdravotnické záchranáře
pro Armádu ČR. Vzdělává studenty ve spolupráci s královehradeckou Lékařskou a Farmaceutickou
fakultou Univerzity Karlovy a Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice.
Fakulta nabízí studijní programy s tímto zaměřením:

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBLAST VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ
Šestileté magisterské studium

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBLAST ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
Pětileté magisterské studium

VOJENSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PRO OBLAST FARMACIE
Pětileté magisterské studium

ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ
Tříleté bakalářské studium

SLEDUJ NÁS! JSME
@uniobranybrno

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU
 D
 osažení středního vzdělání s maturitní
zkouškou
 spěšné absolvování přijímacího řízení
 Ú
na školu
 plnění podmínek pro povolání do služebního
 S
poměru vojáka z povolání:
 o
 bčanství ČR

 z
 dravotní způsobilost k výkonu služby
 u
 končení případného členství v politické straně,

hnutí či odborové organizaci, zákaz podpory
a propagace hnutí směřujících k potlačování
práv a svobod občanů, hlásajících národnostní,
náboženskou nebo rasovou nenávist
 a
 bsolvování výběru podle vyhlášky

MO č. 454/2002 Sb.

 d
 osažení věku 18 let
 t restní bezúhonnost

DALŠÍ KROKY

 bsolvování kurzu základní přípravy
 A
ve Vyškově

VŠE ZAČÍNÁ ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKOU

01

Podání elektronické
přihlášky a její zaplacení

Návštěva
rekrutačního střediska

03

Lékařské vyšetření
ve vojenské nemocnici

Přijímací zkoušky
na vybrané fakultě

Ke studiu se lze přihlásit pouze elektronicky na www.unob.cz.
Poplatek za přihlášku činí 400 Kč. Za druhou a další přihlášku se poplatek nehradí.
Výjimkou jsou magisterské studijní programy FVZ (vojenský lékař, vojenský zubař a vojenský farmaceut),
u kterých je nutné podat si 2 přihlášky – jednu na Univerzitu obrany a druhou na příslušnou fakultu Univerzity
Karlovy. Poplatek se hradí jen za přihlášku na Univerzitu Karlovu. Bližší informace na webu fakulty.

FVL a FVT

do 31. 3. 2022

FVZ

do 28. 2. 2022

Přihlášky lze podávat od 1. 11. 2021.

04

Má-li uchazeč opravdový zájem

05

Přijetí do služebního
poměru

o studium na Univerzitě obrany,
neměl by brát pokyny a doporučení rekrutérů na lehkou váhu.
Výše popsaný postup je podlo-

Základní vojenský

TERMÍNY PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

02

Každý, kdo se rozhodne
studovat jako voják, musí
požádat o povolání do
služebního poměru vojáka
z povolání a prokázat,
že splňuje podmínky dané
zákonem. Celým procesem
povolání provede uchazeče
rekrutér.

výcvik ve Vyškově

07

06

žený platnou legislativou a nelze
jej obejít. Je dobré mít na paměti,
že cesta ke studiu na vojenské
škole je o něco delší než na škole civilní, zabere více času a stojí

Nástup ke studiu

více sil, ale v konečném výsledku

na příslušné fakultě

přinese mnohé navíc.
Určitě se vyplatí číst dál!



PŘED ZAHÁJENÍM STUDIA
– KURZ ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVY
Na každého nově přijatého vojáka z povolání – budoucího studenta čeká dvouměsíční fyzicky, psychicky i časově náročný výcvik. Je rozdělen do
jednotlivých fází, které v sobě zahrnují to nejdůležitější a nejpodstatnější z vševojskové přípravy – základní řády, pořadovou a tělesnou přípravu, ochranu
proti zbraním hromadného ničení a samozřejmě
také spojovací, střeleckou, taktickou, topografickou
i zdravotnickou přípravu.
Kurz základní přípravy je zakončen nepřetržitým
vojenským výcvikem v terénu.

PRŮBĚH VOJENSKÉ
SLUŽBY STUDENTŮ
Po absolvování kurzu základní přípravy jsou
budoucí studenti jmenováni do hodnosti svobodníka. Řádnými studenty Univerzity obrany se stávají
zápisem ke studiu a složením imatrikulačního slibu.
Studenti v průběhu studia absolvují důstojnický kurz
formou vojensko-profesní přípravy stanovené pro
jednotlivé studijní programy. Po ukončení bakalářského nebo magisterského studia jsou absolventi
zařazeni na služební místa k vojenským útvarům
a zařízením s perspektivou kariéry vojenského profesionála a dalšího vzdělávání včetně služby v zahraničí.

STUDENT A ZÁROVEŇ VOJÁK Z POVOLÁNÍ
Studentům je poskytován plat v příslušné vojenské
hodnosti stanovené pro jednotlivé ročníky studia.
Hodnostní označení studentů a jejich plat
v průběhu vysokoškolského studia.
Ročník studia

Hodnost

Plat *

1. ročník

svobodník

15 150 Kč

2. ročník

desátník

15 670 Kč

3. ročník

četař

16 210 Kč

4. ročník

rotný

16 740 Kč

5. ročník

rotmistr

17 280 Kč

6. ročník

nadrotmistr

17 790 Kč

* Uvedené částky jsou platné k 1. 10. 2021. Plat studenta se odvozuje od
minimální mzdy, jejiž výše podléhá rozhodnutí Vlády ČR.

Možné navýšení platu
stipendium

dle splnění stanovených podmínek studia

Dosažené hodnosti po úspěšném ukončení studia.
absolutorium

hodnost

po ukončení studia
bakalářských programů

praporčík

po ukončení studia 5letých
magisterských programů

poručík

po ukončení studia 6letých
magisterských programů

nadporučík

ZÁVAZEK KE SLUŽBĚ
Před zahájením studia se budoucí student zavazuje
ke službě v ozbrojených silách ČR po ukončení studia
na dobu odpovídající dvojnásobku doby trvání studia.
Při nesplnění dohodnuté doby (závazku) uhradí voják
poměrnou část nákladů za studium.**

** 30 000 Kč v oboru Vojenský pilot, 12 000 Kč v oborech Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství,
Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie, Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství, 9 000 Kč v ostatních oborech

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
FVL

SLEDUJ NÁS! JSME

FVT

duben – květen 2022
v Brně





test studijních předpokladů
test z angličtiny
test fyzické zdatnosti

FVZ - Zdravotnický záchranář
červen 2022
v Hradci Králové





test z biologie
test z angličtiny
test fyzické zdatnosti

duben – květen 2022
v Brně





FVZ - Vojenský lékař / Vojenský zubař
červen 2022
v Hradci Králové







FVZ - Vojenský farmaceut
červen 2022
v Hradci Králové






test z chemie
test z biologie (včetně botaniky)
test z angličtiny
test fyzické zdatnosti

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
FVT a FVL
6. 11. 2021

2. 12. 2021

13. 1. 2022

3. 3. 2022

FVZ
4. 12. 2021

15. 1. 2022

Dny otevřených dveří budou probíhat ve fyzické nebo
online formě v závislosti na aktuální epidemiologické
situaci. Sledujte náš web a sociální sítě, kde najdete
aktuální informace.



Veškeré termíny si vždy ověřte
na našich webových stránkách.

@uniobranybrno

test studijních předpokladů
test z angličtiny
test fyzické zdatnosti

test z fyziky
test z chemie
test z biologie
test z angličtiny
test fyzické zdatnosti

Přijímací řízení na fakultách Univerzity Karlovy
je hodnoceno podle pravidel dané fakulty
(více na www.lfhk.cuni.cz a www.faf.cuni.cz).

PŘÍPRAVNÉ KURZY ZDARMA
Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na Fakultu
vojenského leadershipu a Fakultu vojenských
technologií budou pouze v online formě a zdarma.
Nebude možné nechat si uznat výsledky testů
z přípravných kurzů místo přijímacích zkoušek, jak
tomu bylo v minulých letech.

KONTAKTY

Přístup do systému k přípravným kurzům FVT a FVL
bude umožněn od listopadu 2021.

UNIVERZITA OBRANY V BRNĚ

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče
o studium programů Vojenské zdravotnictví pro oblast
všeobecné lékařství a Vojenské lékařství pro oblast zubní
lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví bude
realizován fyzicky s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v červnu 2022 a bude zdarma.

 jdunaunob@unob.cz

 973 443 448, 973 442 732
 Kounicova 65, 662 10 Brno
www.unob.cz

univezita.obrany

uniobranybrno

wwwunobcz

uniobranybrno

VOJENSKÝ OBOR
PŘI FTVS UK

Studenti oboru Vojenská tělovýchova získávají v průběhu studia mimo jiné i dovednosti potřebné k získání
instruktorských oprávnění ve vojenském lezení, vojenském plavání, boji zblízka, přesunech na sněhu a ledu
a základů přežití v tísni.
Absolventi jsou jmenováni do důstojnické hodnosti
a působí jako tělovýchovní pracovníci ozbrojených sil
ČR. Studiem získaný diplom Univerzity Karlovy mohou
využít v civilní sféře bez nutnosti rekvalifikace.

PÍSEMNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Řádný termín

1. – 3. 6. 2022

Náhradní termín

13. – 16. 6. 2022

Přijímací testy k prokázání požadované úrovně výkonů
v atletice, plavání, sportovní gymnastice a sportovních hrách a testy speciální pohybové výkonnosti jsou
umístěny na http://www.vojenskyobor.cz/prijimaci-rizeni/obsah-prijimaci-zkousky.

TERMÍNY
Den otevřených dveří

4. 2. 2022

Podání přihlášky

28. 2. 2022
(23:59:59)

Přípravný kurz

4. 3. 2022

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Univerzita Karlova nabízí prezenční
i kombinované studium oboru Vojenská
tělovýchova, ve kterém připravuje
vysokoškolsky vzdělané profesionály
v oblasti tělesné výchovy a sportu se
specializací na ozbrojené složky ČR
(Armáda, Policie, Celní správa,
Hasičský záchranný sbor).

www.vojenskyobor.cz

 t esty požadované úrovně výkonů
atletika
gymnastika
sportovní hry
plavání
 t esty speciální pohybové výkonnosti
skokansko-akrobatické cvičení
lezení na provazovém žebříku
test přenášení zátěže
Řádný termín

23. – 25. 4. 2022

Náhradní termín

14. – 16. 5. 2022

KONTAKTY
www.vojenskyobor.cz
 info@vojenskyobor.cz
 +420 973 296 111
 José Martího 269/31
162 52 Praha–Veleslavín

NAVŠTIVTE NAŠE REKRUTAČNÍ
STŘEDISKA ČECHY NEBO MORAVA
PÁ 8.00–12.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO ČECHY
Vítězné náměstí 684, Praha, tel. 973 211 066
e-mail: kariera.praha@army.cz

PO a ST 8.00–17.00

REKRUTAČNÍ STŘEDISKO MORAVA
Zahradníkova 7, Brno, tel. 973 442 200
e-mail: kariera.brno@army.cz

ÚT a ČT 8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

Rekrutační pracoviště Pardubice
Hůrka 1100, tel. 973 243 256
e-mail: kariera.pardubice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ústí nad Labem
Štefánikova 2, tel. 973 286 250
e-mail: kariera.ustinadlabem@army.cz

Rekrutační pracoviště Hradec Králové
Velké náměstí 33, tel. 973 251 428
e-mail: kariera.hradeckralove@army.cz

Rekrutační pracoviště Olomouc
Dobrovského 6, tel. 973 403 444
e-mail: kariera.olomouc@army.cz

Rekrutační pracoviště České Budějovice
Žižkova 37, tel. 973 321 465
e-mail: kariera.ceskebudejovice@army.cz

Rekrutační pracoviště Ostrava
Matiční 2, tel. 973 488 111
e-mail: kariera.ostrava@army.cz

Rekrutační pracoviště Plzeň
Štefánikovo nám. 1, tel. 973 340 476
e-mail: kariera.plzen@army.cz

Rekrutační pracoviště Jihlava
Vrchlického 14, tel. 973 454 460
e-mail: kariera.jihlava@army.cz

Rekrutační pracoviště Karlovy Vary
Počernická 553/2, tel. 973 349 488
e-mail: kariera.karlovyvary@army.cz

Rekrutační pracoviště Zlín
Štefánikova 167, tel. 973 458 854
e-mail: kariera.zlin@army.cz

Rekrutační pracoviště Liberec
Na Zápraží 4, tel. 973 262 372
e-mail: kariera.liberec@army.cz

Vyber si cestu na kariera.army.cz

MO ČR – Agentura personalistiky AČR
Dáno do tisku: říjen 2021
Náklad: 15 000 ks

PO – ČT 8.00–17.00

