
Specializace: Řízení lidských zdrojů 

 

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

civilu? 

Studuji specializaci Řízení lidských zdrojů (personalistiku), tudíž mým úkolem bude zajišťovat 

veškeré personální práce na útvaru. Budu se starat o to, abych evidovala určité informace o všech 

vojácích na útvaru, zajistila, aby veškeré posuny na místech byly správně realizovány, aby vojáci 

měli splněné veškeré požadavky, které jsou na ně kladeny a aby měli velitelé potřebné informace 

pro jejich rozhodování. Druhá stránka mé práce bude komunikace s vojáky, tedy aby 

po personální stránce měli vše, co potřebují – informace o služebním místě, o služebním poměru. 

Je to především administrativní činnost v týlu. 

2. Proč sis tuto specializaci vybral? 

Řízení lidských zdrojů je velmi různorodá a proměnlivá práce, kde se člověk jistě nudit nebude. 

Je hodně o komunikaci s lidmi, a tak i když je většinu času vykonávaná v kanceláři, o mezilidský 

kontakt není nouze. Taktéž mne zajímá právo, které jde s personalistikou ruku v ruce. 

Personalistika přináší možnost shromažďovat a předávat potřebné personální a právní 

informace, a tak pomáhat ostatním.    

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

předměty? 

Studenti se nyní rozdělují do specializací na začátku druhého ročníku a první přednášky 

oborových předmětů jsou od čtvrtého ročníku, od kdy pak oborové předměty tvoří stěžejní část 

výuky.    

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Pro studium personalistiky jsou nejdůležitější předměty Řízení a rozvoj lidských zdrojů a Právo 

pracovního a právo služebního poměru.  

5. Jaké máš oborové předměty?  

Řízení a rozvoj lidských zdrojů 

Lidské zdroje na trhu práce 

Právo pracovního a právo služebního poměru 

Správní právo a odpovědnostní vztahy 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Během oborového studia ve 4. ročníku studenti absolvují dva třítýdenní cykly praktického 

výcviku u Agentury personalistiky a Sekce státního tajemníka při MO, kde se seznámí 

s problematikou personální politiky a personální strategie resortu MO, absolvují celkem tři 

odborné kurzy pro následnou práci v Informačním subsystému o službě a personálu (ISSP), dále 

absolvují základní kurz personální práce. 

Součástí praktického výcviku je také týdenní pobyt na určeném rekrutačním pracovišti, kde 

se prakticky seznámí s aktuálními postupy v oblasti náboru nových osob do ozbrojených sil. 



V letním semestru 4. ročníku a v zimním semestru 5. ročníku vykonají vždy jednoměsíční stáž 

u vybraného vojenského útvaru, kde se seznámí s praktickou realizací personální práce se všemi 

jeho aspekty na úrovni praporu, event. brigády. Výkon stáže v 5. ročníku již probíhá u vojenského 

útvaru, ke kterému bude student zařazen po absolvování státních zkoušek a ukončení studia 

na Univerzitě obrany. 

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

nečeká? 

Ano, jsou to celkem tři kurzy pro získání specializace pro práci ve třech aplikacích Informačního 

subsystému o službě a personálu (ISSP).   

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

(zdravotní nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Studium studijní specializace Řízení lidských zdrojů je zajímavé a zájemce pro něj musí mít zápal. 

Je to práce, kterou doprovází časté změny, a tudíž neustálé učení se. Zájemce by neměl mít 

odpor k právu a ke komunikaci s lidmi. Z pohledu zdravotního si může dovolit mít horší kondici 

než například velitel mechanizovaných jednotek. 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Stáže se absolvují na konci čtvrtého ročníku a v polovině ročníku pátého. První stáž je spíše 

o poznání prostředí útvaru a seznámení se s personální prací. Na druhou stáž již student 

nastupuje na útvar, kde bude služebně zařazen po absolvování studia. Touto stáží má už student 

plně získat představu a nemálo se naučit o konkrétní personální praxi na svém útvaru. Tyto stáže 

jsou pro studium velkým přínosem, usnadňují studentův nástup na útvar a také má díky nim 

možnost poznat své budoucí kolegy. 

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

Po absolvování studia na UO nastoupím na vybraný útvar jako personalista důstojník. Tedy mým 

denním krédem nebudou pouze personální práce, ale i řízení svých podřízených a komunikace 

s ostatními veliteli.  

Nutno podotknout, že na bojovou misi vás personalistika nejpravděpodobněji nedostane, 

na druhou stranu poskytuje stálou pracovní dobu, kterou ocení zejména vojáci a vojákyně 

s dětmi. Kariérní možnosti přináší jak na samotném útvaru (záleží na velikosti), tak následně 

na Agentuře personalistiky AČR, či Generálním štábu. Příležitostí jsou také určité mise, či víceleté 

pobyty ve Strukturách NATO. 

 

Moje budoucí náplň práce 

Usměrňování personální strategie a personální politiky s vazbou na vývoj a záměry 

zaměstnavatele. 

Zpracování výhledů a koncepcí v oblasti lidských zdrojů. 

Příprava a realizace přijímacích procedur. 

Příprava a organizace procesu hodnocení a odměňování vojenského i civilního personálu. 

Příprava a organizace vzdělávacích aktivit vojáků z povolání i občanských zaměstnanců. 

Vytváření programů kariérového růstu a vzdělávání vojáků z povolání a občanských 

zaměstnanců. 

Zpracování výkladů a stanovisek k pracovněprávním sporům. 

Jednání s externími organizacemi (úřady práce, sociální úřady, inspektoráty bezpečnosti práce 

apod.). 



Sledování legislativních změn v oblasti pracovněprávní problematiky, v oblasti služebního 

poměru. 

Příprava a organizace rekvalifikačních procesů při skončení služebního poměru.  

Příprava a realizace propouštěcích procedur. 

Komunikace se zaměstnanci, nadřízenými, podřízenými.  

Práce v prostředí Informačního subsystému o službě a personálu. 


