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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Toto opatření: 

a) vymezuje, která služební a pracovní místa v rámci Univerzity obrany a jejích 

součástí1 (dále je „univerzita“) jsou místa akademických pracovníků, 

b) stanovuje v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. a) Řádu výběrového řízení 

pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany (dále jen „řád 

výběrového řízení“) náležitosti podmínek výběrového řízení a jejich závazné 

parametry, 

c) stanovuje v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) řádu výběrového řízení 

požadavky na složení komise pro hodnocení uchazečů (dále jen „komise“) 

a požadavky na kvalifikaci členů této komise,  

d) stanovuje v souladu s článkem 3 odst. 1 písm. b) řádu výběrového řízení 

podrobnosti k jednání komise, 

e) stanovuje v souladu s článkem 4 odst. 3 řádu výběrového řízení rozsah údajů 

zveřejňovaných ve veřejné části internetových stránek vyhlašovatele 

o uchazečích, kteří podali přihlášku do výběrového řízení včas a splnili všechny 

kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, 

f) stanovuje základní pravidla pro sestavování popisů pracovních činností a popisů 

služebních činností akademických pracovníků univerzity nebo jejích součástí,  

g) vymezuje základní pravidla pro stanovení platových tříd zaměstnanců, kteří jsou 

akademickými pracovníky. 

(2) Počet pracovních a služebních míst v rámci univerzity a jejích součástí a personální 

charakteristiku těchto pracovních a služebních míst stanovují Tabulky počtů vydané 

Ministerstvem obrany (dále jen „tabulky počtů“); místa akademických pracovníků 

vymezuje personální část tabulek počtů. 

(3) Místa akademických pracovníků se v podmínkách univerzity a jejích součástí obsazují 

zaměstnanci2 a vojáky z povolání3, a to způsobem, který je stanoven řádem výběrového 

řízení. 

Článek 2 

Akademičtí pracovníci 

(1) Osoby zařazené v rámci univerzity na pracovní nebo služební místa určená dle tabulek 

počtů pro akademické pracovníky se člení na profesory, docenty, odborné asistenty 

a asistenty s tím, že: 

a) za profesora se považuje osoba, která byla v souladu se zákonem o vysokých 

školách jmenována profesorem4, 

                                                 
1 § 22 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o vysokých školách). 
2 § 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákoník práce). 
3 § 2 odst. 1 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) za docenta se považuje osoba, která byla v souladu se zákonem o vysokých 

školách jmenována docentem5, 

c) za odborného asistenta se považuje osoba, která úspěšně dokončila doktorský 

studijní program nebo která získala jinou vědeckou kvalifikaci uznávanou 

zákonem o vysokých školách na srovnatelné úrovni5a, 

d) za asistenta se považuje osoba, která úspěšně ukončila magisterský studijní 

program. 

(2) Užívá-li vnitřní předpis univerzity nebo opatření rektora označení profesor, docent, 

odborný asistent nebo asistent, má se za to, že se přikládá tomuto označení význam 

uvedený v předchozím odstavci. 

ČÁST DRUHÁ 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Článek 3 

Náležitosti podmínek výběrového řízení pro obsazení místa akademického pracovníka  

(1) Náležitostmi podmínek výběrového řízení jsou: 

a) označení vyhlašovatele6, 

b) název místa akademického pracovníka, jehož se výběrové řízení týká s tím, že 

tímto názvem se rozumí označení služebního nebo pracovního místa v tabulkách 

počtů, 

c) podrobnosti o místě akademického pracovníka, 

d) závazné parametry výběru uchazeče, 

e) informace organizačního charakteru. 

(2) Podmínky výběrového řízení se vyhotovují v písemné podobě; náležitosti podmínek 

výběrového řízení se v písemné podobě uvádějí v pořadí, v jakém jsou uvedena 

v předchozím odstavci, a způsobem a v podrobnostech stanovených tímto opatřením. 

Článek 4 

Podrobnosti o místě akademického pracovníka  

(1) Podrobnostmi o místě akademického pracovníka, jedná-li se o místo, které je určeno 

pro zaměstnance, jsou zejména: 

a) informace o tom, že je místo určeno pro zaměstnance,  

b) informace o tom, zda se jedná o vedoucí pracovní místo,  

c) druh práce,  

d) popis pracovních činností, 

e) platová třída,  

                                                                                                                                                         
4 § 73 zákona o vysokých školách. 
5 § 71 zákona o vysokých školách. 
5a § 98 odst. 1 písm. c) a § 102 zákona o vysokých školách. 
6 Článek 2 odst. 2 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany. 
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f) rozpětí příplatku za vedení, jedná-li se o vedoucí místo, 

g) místo výkonu práce,  

h) doba trvání pracovního poměru,  

i) rozsah pracovní doby, 

j) předpokládaný termín obsazení místa. 

(2) Podrobnostmi o místě akademického pracovníka, jedná-li se o místo, které je určeno 

pro vojáka z povolání, jsou zejména: 

a) informace o tom, že je místo určeno pro vojáka z povolání,  

b) informace o tom, zda se jedná o vedoucí služební místo,  

c) popis služebních činností, 

d) místo výkonu služby a 

e) předpokládaný termín obsazení místa. 

Článek 5 

Závazné parametry výběru uchazeče 

(1) Závazným parametrem se rozumí kritérium, které má vliv na výběr vhodného uchazeče 

o místo akademického pracovníka; závazným parametrem jsou kvalifikační předpoklad, 

kvalifikační požadavky a další požadavky. 

(2) Kvalifikačním předpokladem se rozumí stupeň vzdělání. Při vypisování výběrového 

řízení na obsazení místa asistenta nebo odborného asistenta může vyhlašovatel 

ve vztahu ke kvalifikačnímu předpokladu uplatnit požadavek na oblast vzdělávání7, 

ve které bylo vzdělání získáno. 

(3) Kvalifikačním požadavkem se rozumí: 

a) požadavek na dosaženou vědeckou kvalifikaci, 

b) požadavek na dosaženou jazykovou způsobilost, 

c) požadavek na dosaženou vojenskou hodnost, jedná-li se o místo akademického 

pracovníka, které je určeno pro vojáka z povolání, 

d) požadavek na absolvování vojenského kariérového kurzu, jedná-li se o místo 

akademického pracovníka, které je určeno pro vojáka z povolání. 

(4) Dalším požadavkem se rozumí: 

a) požadavek na dosažený stupeň bezpečnostní způsobilosti dle příslušného obecně 

závazného předpisu8, 

b) předpoklad pro výkon funkce podle zvláštního právního předpisu 9, 

                                                 
7 § 44a zákona o vysokých školách. 
8 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 
9 Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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c) ostatní přiměřené požadavky vyhlašovatele (např. požadavek na předchozí praxi 

v řídicí pozici, požadavek na předchozí publikační činnost). 

(5) Závazné parametry se v podmínkách výběrového řízení uvádějí: 

a) dle přílohy č. 1, jedná-li se o místo akademického pracovníka určené 

pro zaměstnance s tím, že jejich konkrétní znění závisí na tom, zda je potřeba 

místo obsadit profesorem, docentem, odborným asistentem nebo asistentem; o 

potřebě rozhodne vyhlašovatel před sestavením podmínek výběrového řízení, 

a to s ohledem na náročnost činností, které bude tento akademický pracovník 

zabezpečovat, 

b) dle příloh č. 2 a 3, jedná-li se o místo akademického pracovníka určené pro vojáka 

z povolání s tím, že jejich konkrétní znění závisí na tom, jaká vojenská hodnost 

je pro dané místo předepsána tabulkami počtů. 

(6) Kvalifikační požadavky se v podmínkách výběrového řízení uvádí vždy z pohledu jejich 

splnění na optimální úrovni a minimální úrovni s tím, že optimální úroveň vyjadřuje 

představu vyhlašovatele o ideálním uchazeči a minimální úroveň vyjadřuje, co bude 

při hodnocení uchazečů vyhlašovatelem akceptováno jako naplnění kvalifikačního 

požadavku.  

Článek 6 

Informace organizačního charakteru 

Informacemi organizačního charakteru jsou zejména: 

a) informace o tom, jak lze získat bližší informace o místě akademického pracovníka 

a bližší informace k průběhu výběrového řízení, 

b) informace o konci lhůty pro podání přihlášek a způsobu jejich podávání, 

c) výčet dokumentů, které vyhlašovatel požaduje předložit spolu s přihláškou,  

d) složení komise s určením jejího předsedy, 

e) den, místo a čas konání pohovorů s uchazeči nebo termín a způsob dodatečného 

vyrozumění uchazeče o těchto skutečnostech, 

f) jedná-li se o výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Centra 

jazykového vzdělávání informace o tom, kdy se koná jazyková zkouška 

podle STANAG 6001, 

g) termín a způsob oznámení a zveřejnění výsledku výběrového řízení, 

h) informace o tom, jakým způsobem a komu lze podat námitku. 

ČÁST TŘETÍ 

KOMISE 

Článek 7 

Složení komise 

(1) Členy komise jmenuje vyhlašovatel. Komisi tvoří předseda a další členové. 
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(2) Vyhlašovatel komisi jmenuje tak, aby: 

a) komisi tvořilo 5 členů, 

b) odborné zaměření, kvalifikace a předchozí praxe členů komise umožňovala 

kvalifikované posouzení uchazečů pro působení na obsazovaném místě, 

c) byly dodrženy požadavky na složení komise stanovené v příloze č. 4 tohoto 

opatření a 

d) členem komise nebyla osoba v přímé podřízenosti k obsazovanému místu. 

(3) Členy komise odvolává vyhlašovatel. Vyhlašovatel odvolá člena komise zejména, byl-li 

člen shledán vyhlašovatelem podjatým nebo neúčastní-li se člen bez řádné omluvy 

zasedání komise. Odvolání člena není vyhlašovatel povinen zdůvodnit. Byl-li člen 

komise vyhlašovatelem odvolán nebo zanikla-li jeho osobnost, vyhlašovatel neprodleně 

na jeho místo jmenuje členem jinou osobu při dodržení zásad uvedených v předchozím 

odstavci. 

(4) Předsedu komise jmenuje vyhlašovatel. Předseda komise řídí její činnost, odpovídá 

vyhlašovateli za průběh výběrového řízení, ověřuje zápis o jednání komise svým 

podpisem a dokládá výsledky výběrového řízení a závěrečná doporučení komise 

vyhlašovateli.  

Článek 8 

Tajemník 

(1) Tajemníka určuje rektor z řad zaměstnanců personálního pracoviště, a to i v případech, 

kdy není vyhlašovatelem. Tajemník není členem komise. 

(2) Tajemník ve vztahu k výběrovému řízení zejména: 

a) připravuje podklady pro zasedání komise, 

b) zabezpečuje zveřejnění seznamu uchazečů dle článku 4 odst. 3 řádu výběrového 

řízení, 

c) organizuje pohovory s uchazeči, a to včetně komunikace s nimi podle pokynů 

předsedy komise, 

d) zpracovává návrh písemné zprávy o výsledku posuzování uchazečů, 

e) plní další úkoly zadané předsedou komise. 

Článek 9 

Zasedání komise 

(1) Zasedání komise svolává a řídí její předseda. 

(2) Komise je způsobilá jednat za přítomnosti nejméně čtyř pětin svých členů, přičemž 

se vždy vyžaduje přítomnost předsedy komise. Zasedání komise jsou neveřejná 

s výjimkou těch částí, o nichž řád výběrového řízení stanoví, že jsou veřejné10. 

(3) Každý člen komise je povinen zejména: 

                                                 
10 Článek 4 odst. 8 a 13 Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity 

obrany. 
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a) účastnit se zasedání komise a aktivně se podílet na její činnosti s tím, že účast 

na zasedání komise je nezastupitelná; nemůže-li se člen komise zúčastnit zasedání 

komise, oznámí tuto skutečnost nejméně jeden pracovní den před dnem zasedání 

předsedovi nebo tajemníkovi, 

b) bezprostředně po tom, co se dozví o skutečnostech nasvědčujících o jeho 

podjatosti oznámit tuto skutečnost vyhlašovateli; za podjatého se považuje ten 

člen komise, u kterého lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr 

k věci nebo k některému z uchazečů zájem na výsledku řízení. 

Článek 10 

Postup komise při hodnocení a posuzování uchazečů a rozsah zveřejňovaných údajů 

(1) Při posuzování a hodnocení jednotlivých uchazečů komise nejdříve u každého 

uchazeče, který podal přihlášku včas, posoudí, zda uchazeč splnil jednotlivé závazné 

parametry stanovené v podmínkách výběrového řízení. Při hodnocení kvalifikačních 

požadavků se považuje za splněné, dosáhl-li uchazeč alespoň jejich minimální úrovně 

stanovené v podmínkách výběrového řízení. 

(2) Nejedná-li se o výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Centra 

jazykového vzdělávání a doložil-li uchazeč svoji jazykovou způsobilosti jiným 

dokumentem než dokumentem o vykonání jazykové zkoušky podle STANAG 6001, 

komise uzná jazykovou způsobilost dle uchazečem předložených dokumentů ve smyslu 

Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví Seznam 

standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace 

zaměstnanců ve správních úřadech11. 

(3) Po posouzení závazných parametrů komise zveřejní seznam uchazečů, kteří závazné 

parametry splnili. U každého uchazeče komise zveřejní jméno, příjmení, akademické 

a vědecké hodnosti, příp. vojenskou hodnost, je-li uchazečem voják z povolání. 

(4) Při sestavování pořadí uchazečů, kteří splnili závazné parametry stanovené 

v podmínkách výběrového řízení, dle jejich vhodnosti komise přihlíží zejména k tomu, 

jak byla v podmínkách výběrového řízení nastavena optimální úroveň kvalifikačních 

požadavků. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

Článek 11 

Popis pracovních činností a popis služebních činností akademického pracovníka 

(1) Popisem pracovních činností se v rámci sjednaného druhu práce stanovuje konkrétní 

pracovní náplň zaměstnance. Popisem služebních činností se v rámci služebního 

poměru stanovují služební činnosti vojáka z povolání. Popis pracovních činností a popis 

služebních činností schvaluje vyhlašovatel.  

(2) Popis pracovních činností akademického pracovníka vždy obsahuje základní popis 

pracovních činností stanovený v příloze č. 5 tohoto opatření; popis služebních činností 

akademického pracovníka vždy obsahuje základní popis služebních činností stanovený 

v příloze č. 6 tohoto opatření. Vedle základních pracovních nebo služebních činností 

                                                 
11 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016. 
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může vyhlašovatel uvést do popisu pracovních nebo služebních činností další činnosti 

v souladu s právními předpisy, které mohou být po akademickém pracovníkovi 

vyžadovány. 

Článek 12 

Platová třída 

(1) Má-li zaměstnanec, který je akademickým pracovníkem, v popisu pracovních činností 

uvedeny pouze základní pracovní činnosti definované v příloze č. 5 tohoto opatření, 

náleží mu platová třída stanovená v souladu s přílohou č. 5 tohoto opatření. 

(2) Má-li zaměstnanec, který je akademickým pracovníkem, vedle činností definovaných 

v příloze č. 5 tohoto opatření v popisu pracovních činností stanoveny další pracovní 

činnosti, pro které mu náleží v souladu s právními předpisy12 vyšší platová třída, než 

stanovuje předchozí odstavec, náleží mu platová třída stanovená v souladu s těmito 

obecně závaznými právními předpisy. 

(3) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni organizovat na svých pracovištích pracovní a služební 

činnosti tak, aby nedocházelo k výkonu dané pracovní nebo služební činnosti osobou 

zařazenou v nižší platové třídě nebo vojenské hodnosti, než je příslušná k dané pracovní 

nebo služební činnosti. 

(4) Každý akademický pracovník je povinen zvyšovat svoji vědeckou kvalifikaci. Příslušný 

vedoucí zaměstnanec vytváří podmínky pro kariérní růst akademických pracovníků. 

(5) Dosáhl-li zaměstnanec, který je akademickým pracovníkem, v době trvání pracovního 

poměru vyšší vědecké kvalifikace a změní-li se v důsledku dosažení této vyšší vědecké 

kvalifikace jeho postavení ve smyslu článku 2 odst. 1 tohoto opatření, náleží mu od 

1. dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž dosažení vyšší vědecké kvalifikace 

prokázal vyhlašovateli předložením příslušných dokumentů, platová třída odpovídající 

změně tohoto postavení. Vyhlašovatel ke stejnému datu upraví také popis pracovních 

činností. 

Článek 13 

Výjimky 

(1) Jedná-li se o výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka Centra 

jazykového vzdělávání, kvalifikační požadavek na znalost anglického jazyka 

podle STANAG 6001 se modifikuje na znalost jazyka, který má být akademickým 

pracovníkem vyučován, a to s optimální i minimální úrovní znalostí SLP 3333 podle 

STANAG 6001 s tím, že prokázání těchto jazykových znalostí ekvivalentním způsobem 

se nepřipouští. Pro uchazeče, kteří nemohou znalost cizího jazyka podle STANAG 6001 

prokázat předložením příslušného dokladu, vyhlašovatel stanoví v podmínkách 

výběrového řízení možnost vykonání jazykové zkoušky podle STANAG 6001 v rámci 

výběrového řízení. 

(2) Výjimku z ustanovení tohoto opatření povoluje ve výjimečných a vyhlašovatelem řádně 

odůvodněných případech rektor. 

                                                 
12 Zejména zákoník práce a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
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Článek 14a 

Změna doby trvání služebního poměru vojáků z povolání - akademických pracovníků 

(1) Doba trvání služebního poměru vojáků z povolání - akademických pracovníků (dále jen 

„doba trvání služebního poměru“) se prodlužuje dle příloh č. 7 a 8 tohoto opatření. 

(2) Návrh na změnu doby trvání služebního poměru se předkládá rektorovi cestou 

vedoucího personálního pracoviště univerzity. 

(3) Předkládaný návrh na změnu doby trvání služebního poměru obsahuje písemné 

zdůvodnění v případě, že: 

a) se jedná o vojáka z povolání v hodnosti plukovníka, nebo 

b) je navrhováno prodloužení služebního poměru o více než 6 let. 

(4) Při navrhování délky prodloužení služebního poměru se berou u vojáka z povolání 

v úvahu: 

a) výsledky jeho služebního hodnocení, 

b) výsledky jeho přezkoušení z tělesné přípravy, 

c) jeho další schopnosti a dovednosti. 

ČÁST PÁTÁ 

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 15 

Přechodná ustanovení 

Na výběrová řízení, která byla vypsána, ale nedokončena přede dnem účinnosti tohoto 

opatření, se ustanovení tohoto opatření použijí přiměřeně. 

Článek 16 

Platnost a účinnost 

(1) Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podepsání rektorem. 

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2018. Tímto dnem se zrušují Směrnice 

rektora Univerzity obrany č. 2/2014 k postupu při stanování pracovní náplně 

akademických pracovníků Univerzity obrany a jejich vzájemné spolupráci 

při zabezpečování výuky, ev. č. 150/1/21/2014-2994, ze dne 23. prosince 2014 

a Směrnice rektora Univerzity obrany č. 8/2015, kterou se mění a doplňuje Směrnice 

rektora Univerzity obrany č. 2/2014 k postupu při stanování pracovní náplně 

akademických pracovníků Univerzity obrany a jejich vzájemné spolupráci 

při zabezpečování výuky, ev. č. 150/1/35/2015-2994, ze dne 18. prosince 2015. 
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Příloha č. 1 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY – ZAMĚSTNANCI 
R

o
zh

o
d

u
jí

cí
 

fa
k

to
r 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY 

Kvalifikační 

předpoklad 

Kvalifikační požadavky 

Další požadavky 
Název kvalifikačního požadavku Optimální úroveň splnění požadavku 

Minimální úroveň splnění 

požadavku 

P
ro

fe
so

r Vysokoškolské 

vzdělání 

v magisterském 

studijním programu 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Jmenování profesorem v oboru 

pracovní činnosti 

Jmenování docentem na základě 

habilitace v oboru pracovní činnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Znalost anglického jazyka podle 

NATO STANAG 600113 
3333 nebo ekvivalent 2222 nebo ekvivalent 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

D
o

ce
n

t Vysokoškolské 

vzdělání 

v magisterském 

studijním programu 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Jmenování docentem na základě 

habilitace v oboru pracovní činnosti 

Vysokoškolské vzdělání 

v doktorském studijním programu 

nebo ekvivalent 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Znalost anglického jazyka podle 

NATO STANAG 600113 2222 nebo ekvivalent 1111 nebo ekvivalent 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

O
d

b
o

rn
ý

 

a
si

st
en

t Vysokoškolské 

vzdělání 

v magisterském 

studijním programu 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Vysokoškolské vzdělání v doktorském 

studijním programu nebo ekvivalent 

Vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Znalost anglického jazyka podle 

NATO STANAG 600113 2222 nebo ekvivalent 1111 nebo ekvivalent 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

A
si

st
en

t Vysokoškolské 

vzdělání 

v magisterském 

studijním programu 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu 

Vysokoškolské vzdělání 

v magisterském studijním programu 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Znalost anglického jazyka podle 

NATO STANAG 600113 2222 nebo ekvivalent 1111 nebo ekvivalent 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

  

                                                 
13 Pro výběrové řízení na místo akademického pracovníka zařazeného v rámci Centra jazykového vzdělávání se kvalifikační požadavek uvádí dle výjimky stanovené v čl. 14 odst. 1 tohoto 

opatření. 
14 Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 2 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ (AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULT A ÚSTAVŮ) 
R

o
zh

o
d

u
jí

cí
 

fa
k

to
r 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY 

Kvalifikační 

předpoklad 

Kvalifikační požadavky 
 

Další požadavky 

Název kvalifikačního 

požadavku 

Optimální úroveň splnění 

požadavku 
Minimální úroveň splnění požadavku  

P
lu

k
o

v
n

ík
 Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Plukovník 
Podplukovník se splněnou nejkratší dobou 
výsluhy ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 
předepsaný dle tabulek počtů 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Jmenování profesorem v 

oboru pracovní činnosti 

Jmenování docentem na základě habilitace 

v oboru pracovní činnosti nebo minimálně 

čtyřletá praxe ve velitelských nebo štábních 

funkcích na úrovni brigáda, pluk, agentura, 
základna, sekce, odbor, ředitelství, velitelství sil 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 3333 2222 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 
Kariérový kurz Kurz generálního štábu 

Absolvent kurzu generálního štábu, nebo účastník 

probíhajícího kurzu generálního štábu (minimálně 

potvrzená nominace)  

P
o

d
p

lu
k

o
v

n
ík

 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Podplukovník 
Major se splněnou nejkratší dobou výsluhy 
ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 
předepsaný dle tabulek počtů 

Dosažená vědecká kvalifikace 

Jmenování docentem na 

základě habilitace v oboru 

pracovní 

činnosti 

Vysokoškolské vzdělání v doktorském 

studijním programu nebo ekvivalent 

nebo minimálně čtyřletá praxe ve velitelských 

nebo štábních funkcích na úrovni praporu, 

letky, oddílu a vyšších 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 2222 2222 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

 

 
Kariérový kurz Kurz pro vyšší důstojníky Kurz pro vyšší důstojníky 
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R
o

zh
o

d
u

jí
cí

 

fa
k

to
r 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY 

 

Kvalifikační 

předpoklad 

Kvalifikační požadavky 
 

Další požadavky 

Název kvalifikačního 

požadavku 

Optimální úroveň splnění 

požadavku 
Minimální úroveň splnění požadavku 

 

M
a

jo
r
 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Major 
Kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy 

ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Dosažená vědecká kvalifikace 

Vysokoškolské vzdělání 

v doktorském studijním programu 

nebo ekvivalent 

Vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu 
Občanská a morální bezúhonnost14 

Znalost anglického jazyka 

podle NATO STANAG 600113 
2222 1111 

 

 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště Kariérový kurz Kurz pro vyšší důstojníky 
Absolvent kurzu pro vyšší důstojníky, nebo 
účastník probíhajícího kurzu pro vyšší důstojníky 
(minimálně potvrzená nominace) 

K
a

p
it

á
n

 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Kapitán 
Nadporučík se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Vysokoškolské vzdělání v 
magisterském studijním programu  

Vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu  

 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 

2222 1111 

Kariérový kurz Kurz pro nižší důstojníky 
Absolvent kurzu pro nižší důstojníky, nebo 
účastník probíhajícího kurzu pro nižší důstojníky 
(minimálně potvrzená nominace) 

N
a

d
p

o
ru

č
ík

 Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Nadporučík 
Poručík se splněnou nejkratší dobou výsluhy 

v hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Vysokoškolské vzdělání v 

magisterském studijním 
programu 

Vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 

2222 1111 
 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

Kariérový kurz Důstojnický kurz Důstojnický kurz 
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Příloha č. 3 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY - VOJÁCI Z POVOLÁNÍ (AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI CENTER) 
R

o
zh

o
d

u
jí

cí
 

fa
k

to
r 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY 

Kvalifikační 

předpoklad 

Kvalifikační požadavky Další požadavky 

Název kvalifikačního 

požadavku 

Optimální úroveň splnění 

požadavku 
Minimální úroveň splnění požadavku  

P
lu

k
o

v
n

ík
 Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Plukovník 
Podplukovník se splněnou nejkratší dobou 
výsluhy ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 
předepsaný dle tabulek počtů 

Dosažená vědecká kvalifikace 

Jmenování docentem na 

základě habilitace v oboru 

pracovní činnosti  

Vysokoškolské vzdělání v doktorském 

studijním programu nebo ekvivalent, nebo 

minimálně čtyřletá praxe ve velitelských nebo 

štábních funkcích na úrovni brigáda, pluk, 

agentura, základna, sekce, odbor, ředitelství, 

velitelství sil 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 

3333 2222 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 
Kariérový kurz Kurz generálního štábu 

Absolvent kurzu generálního štábu, nebo účastník 

probíhajícího kurzu generálního štábu (minimálně 

potvrzená nominace) 

P
o

d
p

lu
k

o
v

n
ík

 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Podplukovník 
Major se splněnou nejkratší dobou výsluhy 
ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 
předepsaný dle tabulek počtů 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Vysokoškolské vzdělání v 

doktorském studijním programu 

Vysokoškolské vzdělání v doktorském 

studijním programu nebo ekvivalent 

nebo minimálně čtyřletá praxe 

ve velitelských nebo štábních funkcích 

na úrovni praporu, letky, oddílu 

a vyšších 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 

2222 2222 
Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

 

 

Kariérový kurz Kurz pro vyšší důstojníky Kurz pro vyšší důstojníky 
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R
o

zh
o

d
u

jí
cí

 

fa
k

to
r 

ZÁVAZNÉ PARAMETRY 

Kvalifikační 

předpoklad 

Kvalifikační požadavky Další požadavky 

Název kvalifikačního 

požadavku 

Optimální úroveň splnění 

požadavku 
Minimální úroveň splnění požadavku  

M
a

jo
r
 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Major 
Kapitán se splněnou nejkratší dobou výsluhy 

ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Dosažená vědecká kvalifikace 

Vysokoškolské vzdělání 

v doktorském studijním programu 

nebo ekvivalent 

Vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu 
Občanská a morální bezúhonnost14 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 2222 1111 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 
Kariérový kurz Kurz pro vyšší důstojníky 

Absolvent kurzu pro vyšší důstojníky, nebo 
účastník probíhajícího kurzu pro vyšší důstojníky 
(minimálně potvrzená nominace) 

K
a

p
it

á
n

 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Kapitán 
Nadporučík se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy ve vojenské hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Dosažená vědecká kvalifikace 
Vysokoškolské vzdělání v 

magisterském studijním programu 

Vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 2222 1111 

Kariérový kurz Kurz pro nižší důstojníky 

Absolvent kurzu pro nižší důstojníky, nebo 
účastník probíhajícího kurzu pro nižší důstojníky 
(minimálně potvrzená nominace) 
 

N
a

d
p

o
ru

čí
k

 

Vysokoškolské 

vzdělání v 

magisterském 

studijním programu 

Vojenská hodnost Nadporučík 
Poručík se splněnou nejkratší dobou výsluhy 

v hodnosti 

Stupeň bezpečnostní způsobilosti 

předepsaný dle tabulek počtů 

Občanská a morální bezúhonnost14 

Dosažená vědecká kvalifikace 

Vysokoškolské 

vzdělání v 
magisterském 

studijním 
programu 

Vysokoškolské vzdělání v magisterském 

studijním programu 

Znalost anglického jazyka 
podle NATO STANAG 600113 2222 1111 

Další požadavky dle potřeb 

konkrétního pracoviště 

Kariérový kurz Důstojnický kurz Důstojnický kurz 
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Příloha č. 4 

POŽADAVKY NA SLOŽENÍ KOMISE 

 

 

Obsazované místo akademického 

pracovníka 

Požadavky na zastoupení osob v komisi 

Zaměstnanci nebo vojáci z povolání 

z univerzity15 

 

Osoby z prostředí mimo 

univerzitu16 (počet osob) 
Z příslušného 

pracoviště17 

(počet osob) 

Ostatní 

(počet osob) 

V
o

já
k

 z
 p

o
v

o
lá

n
í 

Plukovník 1 1 

3 
(pozn. z toho 2 osoby 

z rezortu obrany  

a 1 odborník z praxe) 

Podplukovník 1 2 2 

Major 2 2 1 

Kapitán 2 2 1 

Nadporučík 2 2 1 

Z
a

m
ěs

tn
a

n
ec

 

Vedoucí katedry 0 2 
3 odborníci z praxe mimo 

rezort obrany18 

Vedoucí skupiny 1 2 2 

Ředitel ústavu nebo 
centra 

0 2 3 

Zástupce ředitele 

ústavu nebo centra 
1 2 2 

Ředitel odboru 1 2 2 

Vedoucí oddělení 2 1 2 

Akademický 

pracovník bez 

podřízených 

2 2 1 

                                                 
15 Jedná se o zaměstnance s místem výkonu práce v rámci Univerzity obrany a vojáky z povolání služebně zařazené 

k Univerzitě obrany. 
16 Jedná se o osoby z rezortu obrany, tj. osoby z vojenských útvarů a zařízení Armády České republiky, Generálního štábu 

Armády České republiky nebo o odborníky z praxe, tj. z jiné vysoké školy nebo odborného pracoviště. 
17 Pracovištěm se v podmínkách fakult rozumí katedra, v podmínkách ústavů a center odbor nebo oddělení. 
18 Pokud nelze vhodného odborníka zajistit, lze řešit osobou z rezortu obrany. 
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Příloha č. 5 

ZÁKLADNÍ POPISY PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA - ZAMĚSTNANCE A PLATOVÉ TŘÍDY 

 

  

P
la

to
v
á

 t
ří

d
a

 

Základní popis pracovních činností 

O
p

ti
m

á
ln

í 

k
v

a
li

fi
k

a
ce

 

 

Obecný popis pracovních činností19 Podrobný popis pracovních činností 

  

1
5
 

Tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje 

vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve 

vzdělávání studentů a absolventů vysokých 

škol a v přípravě vědeckých pracovníků. 

a) Především přednášková činnost, výuka v seminářích a cvičeních, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: přednášející, 

c) garant základního teoretického studijního předmětu a studijního předmětu profilujícího základu 

studijního programu, garant studijního programu, 

d) poskytování konzultací studentům, 

e) odborné vedení asistentů, 

f) vedení a oponování závěrečných prací, 

g) tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj 

příslušného vědního oboru, 

h) tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů, 

i) významné publikační a sebevzdělávací aktivity. 

 

P
ro

fe
so

r 
(č

l.
 2

 o
d

st
. 

1
 

p
ís

m
. 

a
) 

to
h

o
to

 o
p

a
tř

e
n

í)
 

  

1
4
 

Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných 

a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace 

výsledků základního výzkumu a další tvůrčí 

činnosti spojené s rozvíjením poznávacích 

a tvořivých schopností studentů a absolventů 

vysokých škol, organizování a vedení jejich 

účasti na výzkumu, přednášení a vedení 

přednášek, provádění expertizních 

a hodnotících činností a vedení a oponování 

seminárních, diplomových a vědeckých prací. 

a) Přednášková činnost, výuka v seminářích a cvičeních, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: přednášející, 

c) garant základního teoretického studijního předmětu a studijního předmětu profilujícího základu 

studijního programu, garant studijního programu,  

d) poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností, hodnocení 

seminárních prací, vedení a oponování závěrečných prací, 

e) odborné vedení asistentů, 

f) samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, 

g) tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené s rozvíjením 

poznávacích a tvořivých schopností studentů, 

h) organizování a vedení studentů při tvůrčí činnosti, 
i) publikační a sebevzdělávací aktivity. 

 

D
o

ce
n

t 
(č

l.
 2

 o
d

st
. 
1

 

p
ís

m
. 

b
) 

to
h

o
to

 o
p

a
tř

e
n

í)
 

                                                 
19 Dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. 
20 Uvádí se konkrétní oblast vzdělávání dle nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 
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P
la

to
v
á

 t
ří

d
a

 

 

Základní popis pracovních činností 

O
p

ti
m

á
ln

í 

k
v

a
li

fi
k

a
ce

 

 

 

Obecný popis pracovních činností19 

 

Podrobný popis pracovních činností 

  

1
3
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování 

studentů a absolventů vysokých škol, vedení 

cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, 

poskytování konzultací, popřípadě 

přednášková činnost a řešení vědeckých, 

výzkumných a vývojových úkolů nebo další 

tvůrčí činnosti. 

a) Výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednášky, 

b) garant základního teoretického studijního předmětu profilujícího základu bakalářského studijního 

programu, garant studijního předmětu profilujícího základu magisterského studijního programu 

a garant bakalářského studijního programu,  

c) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: přednášející, garant studijního předmětu, 

d) průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů, 

e) poskytování konzultací studentům, 

f) podíl na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista, 

g) samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů, 

h) publikační a sebevzdělávací aktivity. 

P
h

.D
. 

–
 p

o
zi

ce
 o

d
b

o
rn

ý
 

a
si

st
en

t 
(č

l.
 2

 o
d

st
. 

1
 

p
ís

m
. 

c)
 

to
h

o
to

 o
p

a
tř

e
n

í)
 

  

1
2
 

Vzdělávací činnost při osvojování 

a upevňování znalostí a dovedností studentů 

a absolventů vysokých škol. 

a) Výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních pod odborným vedením garanta 

studijního předmětu, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: cvičící, 

c) poskytování konzultací studentům, 

d) publikační a sebevzdělávací aktivity. 

M
g

r.
/I

n
g

. 
–

 p
o

zi
ce

 

a
si

st
en

t 
(č

l.
 2

 

o
d

st
. 

1
 p

ís
m

. 
d

) 

to
h

o
to

 o
p

a
tř

en
í)
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Příloha č. 6 

ZÁKLADNÍ POPISY SLUŽEBNÍCH ČINNOSTÍ AKADEMICKÉHO PRACOVNÍKA - VOJÁKA Z POVOLÁNÍ 

 

A
k

a
d

em
ic

k
ý

 

p
ra

co
v

n
ík

 

v
e 

v
o

je
n

sk
é 

h
o

d
n

o
st

i Základní popis služebních činností 

 

Obecný popis služebních činností21 

 

Podrobný popis služebních činností 

  

P
lu

k
o

v
n

ík
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů 

a absolventů vysokých škol, tvůrčí rozvíjení rozhodujících 

trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání 

studentů a absolventů vysokých škol a v přípravě 

vědeckých pracovníků. 

a) Především přednášková činnost, výuka v seminářích a cvičeních, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: přednášející, 

c) jde-li o profesora nebo docenta garant základního teoretického studijního předmětu a studijního 

předmětu profilujícího základu studijního programu, garant studijního programu; jde-li o nositele 

vědecké hodnosti CSc. nebo akademického titulu Ph.D. garant základního teoretického studijního 

předmětu profilujícího základu bakalářského studijního programu, garant studijního předmětu 

profilujícího základu magisterského studijního programu a garant bakalářského studijního programu, 

d) poskytování konzultací studentům, 

e) vedení a oponování závěrečných prací, 

f) tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro rozvoj 

příslušného vědního oboru, 

g) tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, 

výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů, 

h) významné publikační a sebevzdělávací aktivity. 

  

P
o

d
p

lu
k

o
v

n
ík

 

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů 

a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, 

průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 

popřípadě přednášková činnost a tvůrčí řešení vědeckých, 

výzkumných a vývojových úkolů, tvůrčí aplikace výsledků 

základního výzkumu a další tvůrčí činnosti spojené 

s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů 

a absolventů vysokých škol. 

a) Přednášková činnost, výuka v seminářích a cvičeních, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: přednášející,  

c) jde-li o profesora nebo docenta garant základního teoretického studijního předmětu a studijního 

předmětu profilujícího základu studijního programu, garant studijního programu; jde-li o nositele 

vědecké hodnosti CSc. nebo akademického titulu Ph.D. garant základního teoretického studijního 

předmětu profilujícího základu bakalářského studijního programu, garant studijního předmětu 

profilujícího základu magisterského studijního programu a garant bakalářského studijního programu, 

d) poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností, hodnocení 

seminárních prací, vedení a oponování závěrečných prací, 

e) samostatné a tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů s rozhodujícím významem pro 

rozvoj příslušného vědního oboru, 

f) tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojeného s aplikací výsledků vědecké, 

výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání studentů, 

g) organizování a vedení studentů při tvůrčí činnosti, 

h) významné publikační a sebevzdělávací aktivity. 

                                                 
21 Dle nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti. 
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A
k

a
d
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ý

 

p
ra

co
v

n
ík

 

v
e 

v
o

je
n

sk
é 

h
o

d
n

o
st

i Základní popis služebních činností 

 

Obecný popis služebních činností21 

 

Podrobný popis služebních činností 

  

M
a

jo
r
 

Vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů 

a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, seminářů, 

průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 

popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých, 

výzkumných a vývojových úkolů nebo další tvůrčí 

činnosti. 

a) Výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednášky, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: přednášející, 

c) jde-li o profesora nebo docenta garant základního teoretického studijního předmětu a studijního 

předmětu profilujícího základu studijního programu, garant studijního programu; jde-li o nositele 

vědecké hodnosti CSc. nebo akademického titulu Ph.D. garant základního teoretického studijního 

předmětu profilujícího základu bakalářského studijního programu, garant studijního předmětu 

profilujícího základu magisterského studijního programu a garant bakalářského studijního programu, 

d) průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů, 

e) poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností, hodnocení 

seminárních prací, vedení a oponování závěrečných prací, 

f) podíl na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista, 

g) samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů, 

h) publikační a sebevzdělávací aktivity. 

  

K
a

p
it

á
n

 

Výchovně vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování 

studentů a absolventů vysokých škol, vedení cvičení, 

seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování 

konzultací, řešení vědeckých, výzkumných a vývojových 

úkolů. 

a) Výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních, případně přednášky, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: cvičící, 

c) jde-li o profesora nebo docenta garant základního teoretického studijního předmětu a studijního 

předmětu profilujícího základu studijního programu, garant studijního programu; jde-li o nositele 

vědecké hodnosti CSc. nebo akademického titulu Ph.D. garant základního teoretického studijního 

předmětu profilujícího základu bakalářského studijního programu, garant studijního předmětu 

profilujícího základu magisterského studijního programu a garant bakalářského studijního programu, 

d) průběžná kontrola plnění studijních povinností studentů, 

e) poskytování konzultací studentům, provádění expertizních a hodnotících činností, hodnocení 

seminárních prací, vedení a oponování závěrečných prací, 

f) podíl na přípravě studentů doktorských studijních programů jako školitel specialista, 

g) podíl na řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných cílů, 

h) publikační a sebevzdělávací aktivity. 

  

N
a

d
p

o
ru

čí
k

 

Výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů 

a absolventů vysokých škol. 
a) Výuka v seminářích, cvičeních a laboratorních cvičeních pod vedením garanta studijního předmětu, 

případně přednášky, 

b) tvůrčí činnost v oblasti vzdělávání ……20 na úrovni: cvičící, 

c) jde-li o nositele vědecké hodnosti CSc. nebo akademického titulu Ph.D. garant základního teoretického 

studijního předmětu profilujícího základu bakalářského studijního programu, garant studijního předmětu 

profilujícího základu magisterského studijního programu a garant bakalářského studijního programu, 

d) poskytování konzultací studentům, 

e) publikační a sebevzdělávací aktivity. 
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Příloha č. 7 

PRAVIDLA PRODLUŽOVÁNÍ DOBY TRVÁNÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU - VOJÁCI 

Z POVOLÁNÍ 

(AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULT A ÚSTAVŮ) 

Hodnost 

Požadavky na SM Plnění požadavků 

 

plní pro 

hodnost +1 
plní vše 

neplní 

jeden 
neplní více 

P
lu

k
o
v
n

ík
 

 akademický titul 

(označení) 
prof./doc. 

- až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 3333 

 kariérový kurz KGŠ 

P
o
d

p
lu

k
o
v
n

ík
  akademický titul 

(označení) 
doc. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz KVD 

M
a
jo

r
 

 akademický titul 

(označení) 
Ph.D. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz KVD 

K
a
p

it
á
n

 

 akademický titul 

(označení) 

Ing., 

Mgr. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz KND 

N
a
d

p
o

ru
čí

k
  akademický titul 

(označení) 

Ing., 

Mgr. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz DK 
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Příloha č. 8 

PRAVIDLA PRODLUŽOVÁNÍ DOBY TRVÁNÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU - VOJÁCI 

Z POVOLÁNÍ 

(AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI CENTER) 

Hodnost Požadavky na SM 

Plnění požadavků 

plní pro 

hodnost +1 
plní vše 

neplní 

jeden 
neplní více 

P
lu

k
o
v
n

ík
  akademický titul 

(označení) 
doc./Ph.D. 

- až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 3333 

 kariérový kurz KGŠ 

P
o
d

p
lu

k
o
v
n

ík
  akademický titul 

(označení) 
Ph.D. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz KVD 

M
a
jo

r
 

 akademický titul 

(označení) 
Ph.D./Mgr. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz KVD 

K
a
p

it
á
n

 

 akademický titul 

(označení) 
Ing., Mgr. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz KND 

N
a
d

p
o
ru

čí
k

  akademický titul 

(označení) 
Ing., Mgr. 

až o 10 let až o 6 let až o 4 roky až o 3 roky  jazykový požadavek 2222 

 kariérový kurz DK 

 

 

 


