
Specializace: Bojová a speciální vozidla 

 

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

Mou specializací jsou bojová a speciální vozidla. Z názvu vyplývá, že tento obor se věnuje 

bojovým vozidlům, jako jsou například tanky, pandury, tatry atd. Učíme se, jak fungují, z čeho se 

skládají a jaké jsou na ně kladeny požadavky. 

 

2. Proč sis specializaci vybral? 

Rád se věnuji autům, sleduji televizní pořady o nich a čtu články, proto jsem zvolil tento obor. 

Myslím, že studovat něco, co vás zároveň i baví, je jedna z nejlepších variant, jak velmi dobře 

uspět a zároveň se na škole netrápit tím, že vás zvolený obor nebaví. 

 

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

V mém případě jsme se rozdělovali až ve 4. ročníku, kdy hned po rozdělení jsme začali studovat 

předměty k dané specializaci. Samozřejmě samotné rozdělení probíhalo už ve 3. ročníku, kde se 

hodnotily naše dosavadní výsledky od prvního ročníku, podle nichž se potom určuje pořadí pro 

výběr specializace. 

 

4. Které předměty jsou pro studium nejdůležitější?  

Z mého pohledu patří mezi nejdůležitější předměty v naší specializaci Teorie a konstrukce BSV a 

dále Spolehlivost a diagnostika BSV. Samozřejmě, svým způsobem je důležitý každý předmět, a 

proto bychom se měli připravovat na všechny. 

 

5. Jaké máš oborové předměty?  

Mezi mé oborové předměty kromě již zmíněných dále patří Technická služba nebo Technologie 

údržby bojových a speciálních vozidel. 

 

6. Jak častá jsou cvičení v terénu?  

Cvičení v poli přímo nemáme, absolvujeme 2x ročně stáž na útvaru, kde se seznamujeme s tím, 

co bychom mohli v budoucnu dělat a také se zde doplňují naše znalosti, které jsme získali během 

semestru. 

 

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

nečeká?  

Speciální výcvik pro můj obor není. 

 



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

nebo jiné) pro studium tvojí specializace?  

Pro mou specializaci není potřeba žádný speciální předpoklad. 

 

9. Jak fungují stáže na útvarech AČR?  

Bohužel jsem žádnou stáž kvůli Covid-19 neabsolvoval, takže nemůžu posoudit. Pouze vím, že 

bychom se postupně měli seznámit s veškerou technikou, která se v naší armádě využívá.  

 

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

Je zde více variant, kam se člověk může dostat po dostudování univerzity, ale za jednu z hlavních 

možností považuji četu oprav, kde bychom měli zastávat post velitele malé jednotky, která se stará 

o vozidla. 

 


