
Název tvé specializace: Komunikační a informační 

systémy - informační technologie 

 

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

civilu? 

Komunikační a informační systémy se zaměřením na informační technologie, jsou rozsáhlým 

oborem. Po vystudování oboru je velká škála možností k uplatnění v oblasti IT (bezpečnost, 

správa, vývoj, vedoucí pozice, zabezpečení atd.), a to nejen ve vojenské oblasti. Navíc je tento 

obor stavebním kamenem AČR, protože jak se říká: „Bez spojení není velení!“. 

 

2. Proč sis specializaci vybrala? 

Studium této specializace jsem si vybrala, protože mám blízko k informačním technologiím. Už 

od malička jsem se zajímala o to, jak fungují počítače a jak probíhá komunikace pomocí 

komunikačních prostředků. Dalším důvodem výběru tohoto oboru byl můj zájem o bezpečnost 

a kryptografii, a také zájem o neustálé zdokonalování v této oblasti. 

 

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

Nynější studenti se mohou hlásit přímo na specializaci, ale k definitivnímu rozdělení dochází na 

začátku druhého ročníku, kdy začínají základní oborové předměty. Od pololetí třetího ročníku se 

již studují předměty této specializace. 

 

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Předměty, které jsem v této specializaci využila, byly spíše z elektrotechnické oblasti, konkrétně 

šlo o modulaci a znalosti signálů. Výběr nejdůležitějšího předmětu specializace závisí na 

studentových preferencí v oblasti IT. 

 

5. Jaké máš oborové předměty?  

VSIS (Vývoj a správa IS) – jedná se zejména o programování a uživatelskou správu systémů. 

INSÍ (Integrované sítě) – cílem předmětu je naučit studenta znalosti síťových vrstev, jejich využití 

a prvků, které obsahují, nastavování síťových prvků a možnosti využití různých způsobů a jejich 

praktické využití.  V druhé části předmětu je rozebírán přenos signály, jejich vlastnosti, pravidla 

a možnosti přenosu. 

ŘKIS (Řízení KIS) – předmět je zaměřen na získání znalostí systémů plánování a řízení KIS, 

organizační struktury spojovacích uzlů a členění míst velení, seznámení s komunikačními 

systémy a praktické znalosti v tomto oboru. 

BEKIS (Bezpečnost KIS) - student je v tomto předmětu seznámen se zabezpečením KIS, 

bezpečnostní dokumentací, kryptografií, základní kryptoanalýzou a legislativou a úkoly, které má 

bezpečnostní management na starosti. 



Hardware a simulace – předmět studenty seznamuje s technickým vybavením a konstrukcí 

výpočetní techniky, dále nás předmět seznamuje s využitím simulační a trenažérových 

technologií pro potřeby AČR. 

 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Tato odbornost nezahrnuje výcvik v terénu. Výcviky jsou vedeny pouze požadovanou formou 

polních výcviků, které jsou podmínkou pro absolvování studia a formou speciální tělesné 

přípravy. 

 

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

nečeká?  

Během studia jsem absolvovala nespočet kurzů v oblasti komunikačních systémů, ať už se jedná 

o kurz vedení provozu, kurz obsluhy vysílacích stanic, ale i kurz obsluhy mobilních polních 

systémů.  

 

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

nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Pro studium tohoto oboru není potřeba fyzická zdatnost nad rámec vojáka z povolání. Je zde 

ovšem vyžadováno analytické myšlení a touha se neustále zdokonalovat. 

 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Během stáží jsem navštívila několik kurzů pro zdokonalení se a seznámení s technikou a 

technologiemi využívanými AČR, tady s tím, čím se při působeních na útvarech budu zabývat. 

Náš obor měl jako jeden z mála možnost podívat se na chod a práci na GŠ, tedy na problematiku, 

která je řešena na nejvyšší úrovni armádního zabezpečení právě komunikačních a informačních 

systémů. Poslední stáž je určena k seznámení s útvarem, kde budu po ukončení studia na UO 

působit. 

 

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

Odbornost, kterou studuji, je potřebná na všech útvarech AČR, je zde tedy možnost umístění 

v rámci celé republiky. Škála obsazovaných míst naší odborností je opravdu rozsáhlá, na výběr 

jsou místa technická, velitelská a štábní.  

Já jsem si pro své budoucí působení vybrala 102. průzkumný prapor, kde budu zastávat místo 

důstojníka skupiny KIS štábu. Tento útvar jsem si vybrala, protože je pro mě důležité pohybovat 

se v mém oboru a zároveň být dobře fyzicky připravena. 102. průzkumný prapor pro mě byl 

současně velkou výzvou, jelikož jako jeden ze dvou útvarů AČR má výsadkové důstojnické místo 

v oboru KIS. Náplní mé práce bude zabezpečovat chod informačních a komunikačních systémů 

a jejich provázání pro zabezpečení chodu útvaru, a to jak v místech posádky, tak i v místech 

výcviku. 


