
Specializace: Management informačních zdrojů 

 

1. Jak bys popsal svoji specializaci mladšímu sourozenci / svému kamarádovi  

z civilu? 

Příprava na analytickou práci v kanceláři vyžadující kritické myšlení, systematičnost a schopnost 

pracovat samostatně. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Specializace nabízí práci v užším týmu vybraných lidí a v kanceláři a také kvůli náplni práce 

uvedené v bodu 1. 

3. Kdy se do specializace studenti rozdělují a od kdy se studují oborové 

předměty? 

V našem případě bylo výběrové řízení na tuto specializaci zahájeno v 5. semestru studia. Přijetí 

do modulu bylo potvrzeno během 6. semestru, před rozdělováním do ostatních specializací. 

V novém studijním programu jsou studenti rozdělování již po prvním ročníku.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Předměty státních závěrečných zkoušek po 8. semestru: ekonomie, management, manažerské 

rozhodování, ekonomika obrany a bezpečnosti. (předměty z prvních tří let společného studia 

pro všechny specializace).  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Základy zpravodajství, analýza informačních zdrojů, ozbrojené síly cizích států, Informační 

analýza. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Součástí této specializace nejsou terénní cvičení. Oborové studium zahrnuje cvičení / praktická 

zaměstnání potřebná v tomto oboru (na učebně). 

7. Čeká tě absolvování nějakého speciálního výcviku, který ostatní studenty UO 

nečeká? 

V rámci studia této specializace žádný speciální výcvik studenty nečeká. 

8. Je potřeba mít nějaký speciální předpoklad nebo naopak nemít omezení (zdravotní nebo 

jiné) pro studium tvojí specializace? 

Nejedná se o speciální předpoklad, avšak o úspěšné splnění požadavků a absolvování 

výběrového řízení před zahájením specializace. Co se týče zdravotního stavu, domnívám se, že 

není nutné dosáhnout klasifikace A. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Stáže probíhají na místech budoucího zařazení, u této odbornosti neprobíhají u útvarů AČR. 

Studenti se seznámí s prostředím a chodem organizace (jejích dílčích částí a jejích procesů). 

10. Co z tebe bude, až dostuduješ na UO, jaká bude tvoje náplň práce?  

Nižší důstojník, analytik. 


