
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností Univerzity obrany v Brně za rok 2020 byl projednán 

Vědeckou radou Univerzity obrany v Brně dne 11. 10. 2021 a schválen 

Akademickým senátem Univerzity obrany v Brně dne 24. 11. 2021. 

Hlavní výsledky  

Dodatku ke Zprávě o vnitřním 

hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Univerzity obrany v Brně 

za rok 2020 
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Univerzita obrany v Brně (dále jen „UO“) vyhodnotila v roce 2020 kvalitu vzdělávací činnosti, 
tvůrčí činnosti a souvisejících činností. V roce 2020 byly hodnoceny následující studijní 
programy (obory): bakalářské studijní programy Bezpečnost a obrana, Technologie pro obranu 
a bezpečnost, Zdravotnický záchranář a  Zdravotnické záchranářství. Z navazujících 
magisterských studijních programů byl hodnocen program Technologie pro obranu  
a bezpečnost.  

V rámci magisterských (vojenských) studijních programů pak obor Řízení a použití 
ozbrojených sil, profesní studijní program Řízení a použití ozbrojených sil, obor Vojenské 
technologie, profesní studijní Vojenské technologie – strojní, profesní studijní program 
Vojenské technologie – elektrotechnické, studijní program Kybernetická bezpečnost, studijní 
program (obor) Vojenské všeobecné lékařství, nové studijní programy Vojenské zdravotnictví 
pro oblast všeobecné lékařství, Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství, Vojenské 
zdravotnictví pro oblast farmacie a programy celoživotního vzdělávání realizované na Centru 
bezpečnostních a vojenskostrategických studií. Z doktorských studijních programů byly 
hodnoceny programy Ochrana vojsk a obyvatelstva, Vojenská logistika, Teorie obrany státu, 
Vojenské technologie, Epidemiologie, Lékařská mikrobiologie, Infekční biologie a Toxikologie. 

V rámci vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti byla tato činnost hodnocena u všech fakult 
UO a na Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení. V rámci hodnocení 
tzv. souvisejících činností proběhlo hodnocení řízení a správy univerzity, naplňování její třetí 
role, zajišťování marketingových aktivit, zajišťování vnějších vztahů a realizace 
tzv. podpůrných aktivit. 

Výsledky hodnocení jsou součástí dílčích hodnotících zpráv o studijních programech, dílčích 
hodnotících zpráv o programech celoživotního vzdělávání, průběžných zpráv o vzdělávací 
činnosti fakult, Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií, průběžných zpráv 
o tvůrčí činnosti fakult, ústavu a průběžné zprávy o hodnocení souvisejících činností. 

Hlavní výsledky Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí 
a s nimi souvisejících činností Univerzity obrany v Brně za rok 2020: 

a) vzdělávací činnost 

V roce 2020 bylo provedeno Studentské hodnocení kvality výuky předmětů. Aplikace 
umožňuje studentům poskytnout zpětnou vazbu akademickým pracovníkům (garantům 
studijních programů, garantům předmětů i vyučujícím). Součástí systému studentského 
hodnocení kvality výuky předmětů je i systém práce s výsledky, které jsou projednávány 
v příslušné Radě studijního programu a následná opatření jsou cestou garanta studijního 
programu předložena děkanovi fakulty. Současně jsou o průběhu opatření informováni 
i studenti.  

Obdobně jako v předchozím hodnoceném období byla pro snížení odchodovosti studentů 
1. ročníku vojenského studia aplikována opatření související s tzv. adaptačním obdobím 
v období celého prvního ročníku. V rámci adaptačního období pokračovalo centrální 
vyblokování hodin ve vybraných předmětech věnovaných pro dodatečnou přípravu studentů 
na fakultách, včetně výuky pro jazykovou a tělesnou přípravu studentů. Odborné katedry 
poskytly studentům podporu zahrnující psychologické, pedagogické, právní, studijní a profesní 
poradenství. Významnou roli v podpoře studentů rovněž měla Skupina poradenských služeb 
a péče o veterány.  

V souvislosti s nízkou mírou internacionalizace studentů přetrvává u vojenských studentů 
problém s nedostatečným množstvím finančních prostředků na saturaci potřeb plynoucích 
z mobility delší než 90 dnů.  

Přijatá opatření však na konci roku 2020 byla již poznamenána nastupujícími opatřeními 
ke zmírnění šíření nákazy Covid-19. Působení mentorů a ostatních akademických pracovníků 
se postupně přeneslo do virtuálních konferencí a telefonických konzultací. 
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b) tvůrčí činnost 

V roce 2020 došlo u Fakulty vojenského leadershipu a Fakulty vojenských technologií 
k navýšení podaných žádostí o projekty účelové podpory, které však nebyly podpořeny 
z důvodu jejich kvality a poklesu získaných finančních prostředků.  

Nárůst kvalitních výsledků studentů doktorských studijních programů v roce 2020 na Fakultě 
vojenského leadershipu a Fakultě vojenských technologií byl výsledkem nově přijatého 
opatření odrážející se u nově koncipovaných žádostí o akreditaci doktorského studijního 
programu, které obsahuje minimální požadavky na studenty cílené především na výsledky 
publikované ve vědeckých časopisech Jimp, Jsc. Součástí změněného přístupu je i prodloužení 
standardní doby studia na čtyři roky. Jako žádoucí se jeví i pokračovat v úsilí zabezpečit 
podmínky pro prezenční studium vojenských studentů na UO.  

Navýšil se počet studentů doktorských studijních programů zapojených do řešitelských týmů 
jak na Fakultě vojenských technologií, tak na Fakultě vojenského leadershipu.  

V listopadu 2020 se uskutečnilo hodnocení akademických pracovníků prostřednictvím 
softwarového nástroje (IS HAP) umožňujícího hodnotit výkon každého akademického 
pracovníka v tvůrčí činnosti a v pedagogické činnosti. Hodnocení současně zohledňuje 
zapojení akademického pracovníka do akademických funkcí na univerzitě a výkon 
v manažerské pozici. Hodnocení bylo provedeno na všech fakultách, ústavu a centrech UO. 
Nově bylo hodnocení rozšířeno i o hodnocení vedoucího. 

c) související činnosti 

UO má ve svých strategických dokumentech definovanou vizi, poslání a záměry rozvoje. 
Je nastaven funkční systém řízení, zaveden systém vnitřních předpisů a dalších dokumentů 
řízení, které jsou vzájemně provázány. Systém disponuje pravidly k uskutečňování studijních 
programů pro tvorbu, schvalování a změnu studijního programu nebo oblastí vzdělávání, 
a rovněž zásady pro jmenování a odvolání garantů studijního programu. Činnosti UO 
jsou plánovány, uskutečňovány, pravidelně kontrolovány a vyhodnocovány. Všechny činnosti 
jsou směřovány k naplňování cílů stanovených strategickými dokumenty.  

Realizace podpůrných aktivit je zaměřena zejména na zajištění, příp. správu personálních, 
finančních a informačních zdrojů, movitého a nemovitého majetku, elektronického 
informačního systému univerzity a informačních služeb, vydavatelské a nakladatelské činnosti, 
poradenských služeb, stravovacích a ubytovacích služeb.  

Poradenské služby byly na UO zajišťovány Poradenským centrem, které je od 1. 1. 2020 
tvořeno skupinou poradenských služeb a péče o veterány oddělení rektorky a určenými 
akademickými pracovníky a dalšími odborníky z řad zaměstnanců univerzity. Zahrnovaly 
psychologické, pedagogické, sociálně-právní, studijní a profesní poradenství. Poradenské 
konzultace v uvedených zájmových oblastech byly poskytovány především studentům 
UO a ostatním zájemcům z řad zaměstnanců UO. Zaměření poradenské činnosti 
se soustřeďovalo především na objasňování otázek týkajících se možností studia na všech 
fakultách UO, objasňování podmínek přijímacího řízení a otázek personálního procesu vstupu 
uchazečů do služebního poměru vojáka z povolání, zejm. zdravotního vyšetření ve vojenských 
nemocnicích. Dále byly objasňovány výhody studia, průběh vojenské služby a studia, 
problematiky plnění vojenských povinností, zabezpečení života studentů na univerzitě a další 
otázky osobního, ale i rodinného charakteru. 

 
Dle § 77b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), jsou UO zpřístupněny zprávy o vnitřním hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností  a dodatky k této zprávě orgánům a členům 

orgánů UO a jejích součástí, Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství 

a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 


