
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Univerzity obrany za rok 2021 byl projednán Vědeckou 
radou Univerzity obrany dne 19. 10. 2022 a schválen Akademickým senátem 
Univerzity obrany dne 23. 11. 2022. 

Hlavní výsledky  
Dodatku ke Zprávě o vnitřním 
hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností Univerzity obrany 
za rok 2021 
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Univerzita obrany (dále jen „UO“ nebo „univerzita“) vyhodnotila v roce 2021 kvalitu vzdělávací 
činnosti, tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností.  

V roce 2021 byly hodnoceny následující studijní programy:  

• Bezpečnost a obrana (bakalářský studijní program); 
• Ekonomika a management (bakalářský studijní program); 
• Technologie pro obranu a bezpečnost (bakalářský studijní program); 
• Specializace ve zdravotnictví obor Zdravotnický záchranář (bakalářský studijní 

program); 
• Zdravotnické záchranářství (bakalářský studijní program); 
• Ekonomika a management (navazující magisterský studijní program); 
• Bezpečnost a obrana (navazující magisterský studijní program); 
• Vojenské technologie (navazující magisterský studijní program); 
• Technologie pro obranu a bezpečnost (navazující magisterský studijní program); 
• Geografie a meteorologie pro obranu a bezpečnost (navazující magisterský studijní 

program); 
• Technologie pro obranu a bezpečnost – strojní (navazující magisterský studijní 

program); 
• Ekonomika a management obor Řízení a použití ozbrojených sil (magisterský studijní 

program, SP 2014); 
• Řízení a použití ozbrojených sil (magisterský studijní program, SP 2019); 
• Vojenské technologie (magisterský studijní program); 
• Vojenské technologie – strojní (magisterský studijní program); 
• Vojenské technologie – elektrotechnické (magisterský studijní program); 
• Kybernetická bezpečnost (magisterský studijní program); 
• Vojenské všeobecné lékařství (magisterský studijní program); 
• Vojenské zubní lékařství (magisterský studijní program); 
• Vojenská farmacie (magisterský studijní program); 
• Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství (magisterský studijní program); 
• Vojenské zdravotnictví pro oblast zubní lékařství (magisterský studijní program); 
• Vojenské zdravotnictví pro oblast farmacie (magisterský studijní program); 
• Ochrana vojsk a obyvatelstva (doktorský studijní program); 
• Vojenská logistika (doktorský studijní program); 
• Teorie obrany státu (doktorský studijní program); 
• Ekonomika a management (doktorský studijní program); 
• Vojenské technologie (doktorský studijní program); 
• Vojenské technologie – elektrotechnické (doktorský studijní program); 
• Vojenské technologie – strojní (doktorský studijní program); 
• Infekční biologie (doktorský studijní program); 
• Lékařská mikrobiologie (doktorský studijní program); 
• Epidemiologie (doktorský studijní program); 
• Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (doktorský studijní program); 
• Toxikologie (doktorský studijní program); 
• Vojenská chirurgie (doktorský studijní program); 
• Vojenská radiobiologie (doktorský studijní program); 
• Vojenské vnitřní lékařství (doktorský studijní program); 
• Infekční biologie (doktorský studijní program, DSP 2020); 
• Lékařská mikrobiologie (doktorský studijní program, DSP 2020); 
• Epidemiologie (doktorský studijní program, DSP 2021); 
• Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví (doktorský studijní program, DSP 

2021); 
• Toxikologie (doktorský studijní program, DSP 2021); 
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• Vojenská chirurgie (doktorský studijní program, DSP 2021); 
• Vojenská radiobiologie (doktorský studijní program, DSP 2021); 
• Vojenské vnitřní lékařství (doktorský studijní program, DSP 2021). 

Z programů celoživotního vzdělávání realizovaných na Centru bezpečnostních a vojensko- 
strategických studií (dále jen „CBVSS“) byly hodnoceny kurzy: 

• Kurz generálního štábu 38. KGŠ-K;  
• Kurz generálního štábu 39. KGŠ-P;  
• Kurz generálního štábu 40. KGŠ-D; 
• Kurz generálního štábu KGŠ-NM2;  
• Kurz generálního štábu KGŠ-NM3;  
• Kurz pro vyšší důstojníky KVD-D1;  
• Kurz pro vyšší důstojníky KVD-D2;  
• Kurz pro vyšší důstojníky KVD-D3;  
• Kurz pro vyšší důstojníky KVD-NM1;  
• Kurz pro vyšší důstojníky KVD-NM2. 

V rámci vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti byla tato činnost hodnocena u všech fakult 
UO a na Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení (dále jen „ÚOPZHN“). 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 hodnoticích zpráv o studijních programech, dílčích 
hodnoticích zpráv o programech celoživotního vzdělávání, průběžných zpráv o vzdělávací 
činnosti fakult a CBVSS, průběžných zpráv o tvůrčí činnosti fakult, ÚOPZHN 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 za rok 2021: 

a) vzdělávací činnost 
V roce 2021 byla provedena dvě studentská hodnocení kvality výuky předmětů (v měsíci 
březnu pro hodnocení studijních předmětů zimního semestru akademického roku 2020/2021 
a od 14. 6. do 10. 10. pro hodnocení studijních předmětů letního semestru akademického roku 
2020/2021). Tato hodnocení umožnila garantům studijních programů, garantům předmětů  
a jednotlivým vyučujícím získat zpětnou vazbu zejména z hlediska očekávaného přínosu 
předmětu pro budoucí kariéru absolventa a z pohledu studentů získat zhodnocení náročnosti 
jednotlivých předmětů na přípravu a kvalitu výuky jednotlivých vyučujících, dostupnosti  
a kvality studijních zdrojů, vybavenosti výukových prostor a forem distanční výuky. 
Obdobně jako v předchozím hodnoceném období byla pro snížení odchodovosti studentů 
1. ročníku vojenského studia aplikována opatření související s tzv. adaptačním obdobím 
v průběhu 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 oddělení rektorky.  
Fakulty i nadále pokračují ve zvyšování informovanosti studentů o aktivitách pomocné vědecké 
síly a soutěže studentské tvůrčí činnosti a v poučování akademických pracovníků o možnosti 
zapojení studentů do těchto činností a jejich motivování k účasti v nich. 
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b) tvůrčí činnost 
V roce 2021 se zvýšil zájem akademických pracovníků o účast ve veřejných soutěžích. 

Řízení tvůrčí činnosti na Fakultě vojenského leadershipu (dále jen „FVL“) probíhá 
prostřednictvím kolegií děkana a metodických dnů proděkana pro vědeckou činnost  
u kateder.  

Na FVL byla na základě výsledků vnitřního hodnocení kvality tvůrčí činnosti přijata opatření 
směřující k revizi minimálních požadavků na tvůrčí činnost akademických pracovníků cílená 
na kategorie výsledků Jimp a Jsc. Součástí opatření bylo i stanovení požadavků na publikační 
činnost do Plánu rozvoje akademického pracovníka a do stanovení hlavních úkolů 
na kalendářní rok.  

Jednou ze zásadních aktivit Fakulty vojenských technologií (dále jen „FVT“) jsou pravidelné 
kontrolní a metodické dny u vybraných kateder, jejichž součástí je hodnocení oblasti vědecké 
a výzkumné činnosti s důrazem na zapojení akademických pracovníků do vědecké, výzkumné 
a expertní činnosti, zapojení akademických pracovníků do mezinárodních panelů/projektů, 
odborný růst akademických pracovníků v návaznosti na oblasti perspektivních studijních 
programů garantovaných danou katedrou (potenciální docenti a profesoři), specifický 
vysokoškolský výzkum a studentskou tvůrčí činnost, výsledky tvůrčí činnosti, kvalitu 
administrativního zabezpečení tvůrčí činnosti apod. 

V roce 2021 byla zřízena Rada děkana FVT pro výzkum, vývoj a inovace. Rada byla složena 
z předních a perspektivních odborníků fakulty. Rada se pravidelně schází a konzultuje 
nejdůležitější otázky týkající se rozvoje fakulty v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.  

U Fakulty vojenského zdravotnictví (dále jen „FVZ“) došlo k rozšíření tvůrčí činnosti zejména 
v oblasti zavádění nových biotechnologií, které v budoucnosti mohou být nabídnuty AČR 
k rozšíření jejích schopností zejména v chemické, biologické, radiologické a jaderné oblasti. 

FVZ své výsledky tvůrčí činnosti distribuuje prostřednictvím Annual reportu v tištěné  
i elektronické formě a jsou k dispozici všem akademickým pracovníkům. Kvalita tvůrčí činnosti 
je prezentována na zasedáních Vědecké rady FVZ. Na základě individuálního hodnocení 
pracovníků, jsou vedoucí kateder informováni o kvalitě tvůrčí činnosti své součásti a její 
úspěšnosti v rámci FVZ. 

Tvůrčí činnost ÚOPZHN je řízena vedením ústavu v souladu se strategickými dokumenty. 
Je pravidelně vyhodnocována na metodických zaměstnáních ústavu. V souladu s cíli na každý 
kalendářní rok je koordinována potřeba nezbytného přístrojového nebo programového 
vybavení a hledány cesty finančního pokrytí potřeb. Nákup nového zařízení je činěn s ohledem 
na efektivitu vynaložených prostředků a s ohledem na personální pokrytí jednotlivých oblastí. 

Nedílnou součástí strategického řízení tvůrčí činnosti na UO jsou dále průběžná příprava 
žádostí o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, komplexní řízení 
oblasti vysokoškolského specifického výzkumu, dílčích záměrů rozvoje organizace 
a studentské tvůrčí činnosti, příprava a správa přihlášek projektů účelové podpory atd. 

V měsíci dubnu 2021 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 u všech součástí UO. Stejně jako v minulém 
roce proběhlo i hodnocení vedoucími zaměstnanci. 
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c) související činnosti 
Univerzita 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 tvořeno Skupinou 
poradenských služeb a péče o veterány oddělení rektorky a určenými akademickými 
pracovníky a dalšími odborníky z řad zaměstnanců UO. Poradenské služby zahrnovaly 
psychologické, pedagogické, sociálně-právní, studijní a profesní poradenství.  

 

Dle § 77b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), jsou univerzitou 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. 


