
Specializace: Velitel mechanizovaných a tankových jednotek 

 

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

civilu? 

Náplň této specializace je odvozena od jejího názvu. Studuji, abych se stal velitelem. Samotné 

zaměření studia je poměrně široké a nabízí uplatnění téměř na všech základních velitelských 

funkcích v rámci pozemních sil AČR. Po ukončení studia je člověk předurčen k vykonávání 

velitelské funkce na bojových útvarech. Zpravidla jako velitel čety – člověk, který má na starosti 

cca 30 lidí. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral?  

Nedokázal jsem si představit, každodenní kancelářskou práce a vyplňování tabulek v počítači. 

Chtěl jsem něco akčnějšího a dobrodružnějšího. Proto jsem si vybral tuto specializaci.  

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

předměty? 

V mém studijním programu to bylo v posledním semestru třetího ročníku, přičemž oborové 

předměty studuji až od čtvrtého ročníku. Ale v nových studijních programech, je rozřazení 

už po prvním ročníku.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Ve své podstatě jsou všechny důležité. Každý předmět dává člověku pohled do jiné problematiky 

ze života velitele. Těmito předměty jsou například Řízení vojsk, Taktika bojových jednotek, Velení 

vojskům a štábní práce, Metodika přípravy. Ale nesmím zapomenout ani na Leadership 

a Tělesnou přípravu.  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Ty jsou právě zmíněné v předchozí otázce. 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu? 

Jednou či dvakrát za semestr v závislosti na učivu. Většinou jsou to cca 1-3 denní vyvedení 

do terénu. Bohužel v souvislosti s proti-epidemiologickými opatřeními to nebylo v poslední 

době možné realizovat. Věřím, že v příštím roce už bude situace stabilní a i výcviky poběží podle 

plánů. 

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

nečeká? 

V souvislosti s mým zaměřením má student možnost se účastnit speciálního kurzu Komando. 

Případně je možné účastnit se jiných kurzů, které jsou nabídnuty jen studentům tohoto 

zaměření. U mě to byl kurz pohybu a boje malých jednotek v zimním prostředí, který se konal 

v Estonsku.   

  



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

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Předpoklady spíše osobnostní povahy - umět mluvit před lidmi a nebát se toho. Určitě je také 

důležité umět zvládat situace mimo svou komfortní zónu – na tomto člověk může pracovat i 

během studia na UO. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Student je vyslán celkově dvakrát k účasti na stáži u útvaru v rámci pozemních sil AČR. Konkrétně 

u mého oboru to je v rámci bojových praporů. Jednou je vyslán na konci čtvrtého ročníku a po 

druhé na konci zimního semestru pátého ročníku. Student je zařazen na jednu z bojových rot 

praporu, kde si zkouší různé práce a celkově nahlíží na život v praxi z různých pohledů, co se mu 

zrovna naskytne. 

Při poslední stáži se již student účastní stáže na jednotce, kde bude po ukončení studia zařazen. 

U mě tato stáž byla spojena s výkonem základní funkce a následně funkce velitelské. Ve zkratce 

mi bylo umožněno vyzkoušet si různé funkce na jednotce. Zároveň jsem se účastnil dvou výcviků 

v celkové délce trvání dvou týdnů. Normálně jsou stáže v trvání jednoho měsíce, bohužel COVID-

19 mi ji zkrátil na dva týdny. 

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

Částečně již bylo zmíněno - budu na pozici velitele čety. V mém případě velitel motorizované 

čety. Zjednodušeně řečeno budu zodpovědný za celkový chod jednotky. Práce mě čeká jak 

kancelářská, tak v terénu a bude spočívat nejen ve velení lidí, ale také v zodpovědnosti za ně. 


