
Specializace: Radiolokace a elektronický boj 

 

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

Jde o jeden z oborů elektrotechniky, který je zaměřen na práci se signály. Pro představu, když se 

řekne RADAR, všichni si představí přístroje na letištích a mnoho lidí si neuvědomuje, že se 

s radary setkává každý den. Například čidla u automatických dveří nebo pomocné senzory 

v autech a další fungují na principu radaru. V rámci naší specializace studujeme využití takových 

signálů v armádě. 

 

2. Proč sis tuto specializaci vybral? 

Jsem technicky založený člověk a víceméně nemám problém se žádným technickým oborem. 

Střední školu jsem dokonce vystudoval v oboru stavebnictví. Nicméně obor elektrotechniky mě 

zaujal a z těch dostupných a možných se můj obor jevil jako nejzajímavější jak z hlediska 

techniky, kterou využíváme, tak i z hlediska budoucího uplatnění. 

 

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

Ve starém studijním programu jsme se rozdělovali v půlce studia po pěti semestrech 

všeobecného studia (elektrotechnika, strojírenství, matematika) a oborové předměty začínaly 

v 6. semestru. V současném studijním programu rozdělení probíhá přibližně ve stejnou dobu, 

nicméně studenti mají už zpočátku možnost volby na elektrikáře a strojaře. To považuji za 

výhodu oproti předešlému studijnímu programu. 

 

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Z obecných určitě elektrotechnika a matematika.  Z oborových se vybrat úplně nedá, vzhledem 

k tomu, jak jsou mezi sebou provázané. 

 

5. Jaké máš oborové předměty?  

Hlavními předměty jsou Radiolokace a Elektronický boj, které se zabývají buď aktivními nebo 

pasivními systémy. Z toho vyplývá i rozdělení útvarů, na kterých pak absolventi slouží. Dalšími 

předměty jsou např. Antény, Vysílače, Přijímače a Zpracování signálů, které jsou nutné pro 

pochopení našeho oboru. 

 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Během 1. až 3. ročníku jsme jezdili na výcviky do Vyškova, poté už se jezdí na stáže k útvarům. 

 

 



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

nečeká?  

Pro obsluhu elektronických zařízení je nutné mít přezkoušení dle vyhlášky 50. Následovat by 

měly i další kurzy související s prací na těchto zařízeních, ale ty jsou řešeny spíše až na útvaru. 

Dále by absolventi měli projít i kurzem pro práci ve výškách, který se také většinou řeší až na 

útvaru, ovšem už na UO je dostupný pro všechny studenty, kteří se účastní kroužku vojenského 

a sportovního lezení. 

 

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

nebo jiné) pro studium tvojí special izace? 

Neřekl bych, že existuje nějaký vyloženě speciální předpoklad. Chce to ale, aby zájemce byl 

technicky orientovaný, jinak se na naší specializace bude akorát trápit. 

 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

V rámci 4. ročníku probíhají stáže různě po útvarech, abychom si mohli udělat obrázek o 

jednotlivých služebních zařazeních. Podle toho pak předkládáme stanovené preference. V 5. 

ročníku už podle určeného zařazení by měli studenti jezdit na místa, na kterých budou později 

zařazeni. Liší se to však obor od oboru. 

 

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

Já jsem se rozhodl pokračovat na doktorské studium v rámci UO a jsem zařazen na pozici 

vědecko-výzkumného důstojníka. Tudíž mě čekají ještě další 3-4 roky studia, během kterého se 

už chci zaměřit na výzkumnou činnost. Kromě výzkumu budu muset vykonávat i pedagogickou 

činnost, tudíž se může stát, že budoucí studenti se se mnou můžou potkat už jako s vyučujícím. 

 


