
Staň se jedním z nás! 
Studuj na Univerzitě obrany

Univerzita obrany
} jedinečná } dynamická } rozmanitá

} inovativní } perspektivní

Univerzita obrany 

Kounicova 65, 662 10 Brno

telefon: 973 443 448, 973 442 636

kariera@unob.cz, www.unob.cz

facebook.com/Univerzita.obrany

CHCETE STUDOVAT NA UNIVERZITĚ OBRANY?

1. krok – podání elektronické přihlášky ke studiu

2. krok – návštěva rekrutačního střediska
(Po podání přihlášky neprodleně navštivte rekrutační středisko 
dle vašeho výběru, kde proběhne vaše registrace.)

Předložíte osobní dokumenty
} občanský průkaz nebo cestovní pas
} průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
Odevzdáte
} 3 ks průkazových fotografi í (3,5 x 4,5 cm)
Proběhne
} podáte žádost o povolání do služebního poměru
} podáte žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti
} podepíšete čestné prohlášení
} bude prověřena vaše trestní bezúhonnost
} dohodnete si termín a místo vyšetření ve vojenské nemocnici
} obdržíte soubor dokumentů potřebných k vyšetření ve VN

3. krok – vyšetření ve vojenské nemocnici 
(Na  vyšetření do  vojenské nemocnice je nutné se dostavit 
ve sjednaném termínu, ve stanovenou dobu a s požadovanou 
dokumentací.)

4. krok – přijímací zkoušky na fakultě
(Budete pozváni na jeden den k vykonání přijímacích zkoušek.)

5. krok – doložení osobních dokumentů 
Pokud splníte podmínky přijímacího řízení, budete vyzváni 
k další návštěvě na rekrutačním středisku, bez které nebudete 
přijati do služebního poměru vojáka z povolání.

Předložíte osobní dokumenty
} občanský průkaz nebo cestovní pas
} rodný list
} průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny
}  maturitní vysvědčení a diplomy absolvovaných škol, příp. výuč-

ní list, vysvědčení o závěrečné zkoušce atd.
}  případně oddací list, rozsudek o  rozvodu, rodné listy dětí, 

doklad o dosažené znalosti cizích jazyků a ostatní osvědčení 
o dosažené kvalifi kaci v českém jazyce

Odevzdáte
} posudek o zdravotní způsobilosti
Vyplníte a podepíšete
} osobní dotazník s doplňkem
} životopis
} vojenskou přísahu

6. krok – rozhodnutí o povolání do služebního poměru
Pokud vše proběhne úspěšně, budete vyzváni k  poslední ná-
vštěvě rekrutačního střediska, kde podepíšete:
} závěrečnou zprávu
} seznámení s podmínkami služebního poměru
} přihlášku pojištěnce VoZP
} rozhodnutí o povolání do služebního poměru

Pokud úspěšně absolvujete všechny kroky, následuje dvoumě-
síční kurz základní přípravy ve Vyškově a následně zahájení stu-
dia na Univerzitě obrany.

ČEKÁME VÁS NA REKRUTAČNÍM STŘEDISKU!

Rekrutační středisko Čechy

PRAHA
Vítězné náměstí 4/684
Tel.: 973 211 066

PARDUBICE
Hůrka 1100
Tel.: 973 243 256

HRADEC KRÁLOVÉ
Velké náměstí 33
Tel.: 800 154 445

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Žižkova 37
Tel.: 973 321 465

PLZEŇ
Štefánikovo nám. 1
Tel.: 973 340 476

KARLOVY VARY
Počernická 553/2
Tel.: 800 154 445

LIBEREC
Na Zápraží 4
Tel.: 973 262 372

ÚSTÍ NAD LABEM
Štefánikova 2
Tel.: 973 286 250

Rekrutační středisko Morava

BRNO
Zahradníkova 7
Tel.: 973 442 200

OLOMOUC
Dobrovského 6
Tel.: 973 403 444

OSTRAVA
Matiční 2
Tel.: 973 488 111

JIHLAVA
Vrchlického 14
Tel.: 973 454 460

ZLÍN
Štefánikova 167
Tel.: 800 154 445

Provozní doba rekrutačních míst v Praze a Brně:
PO – ČT 8.00 – 17.00
PÁ 8.00 – 12.00

Provozní doba rekrutačních míst v ostatních krajských městech:
PO a ST 8.00 – 17.00
ÚT a ČT 8.00 – 16.00
PÁ 8.00 – 12.00
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Fakulta vojenského zdravotnictví 
Fakulta připravuje vojenské lékaře, farmaceuty 
a  zdravotnické záchranáře pro ozbrojené síly ČR. 
Vysokoškolské vzdělávání vojenských profesionálů 
realizuje ve spolupráci s královéhradeckou Lékařskou 
a  Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy a  Fa-
kultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice. 

Fakulta vojenského zdravotnictví nabízí:
n  vojenské šestileté magisterské studium ve studijním progra-

mu a stejnojmenném oboru: 
 } Vojenské všeobecné lékařství

n   vojenské pětileté magisterské studium ve studijních progra-
mech a stejnojmenných oborech:

 } Vojenské zubní lékařství
 } Vojenská farmacie

n   vojenské tříleté bakalářské studium ve studijním programu 
Specializace ve zdravotnictví, obor:

 } Zdravotnický záchranář

Kontakty FVZ
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
telefon: 973 253 022, 973 253 125
fvz-student@unob.cz, fvz.unob.cz 

Fakulta vojenského leadershipu 
Fakulta připravuje budoucí vysokoškolsky vzdělané 
velitele a  specialisty představující klíčový personál 
AČR ve vybraných oblastech zajištění obrany a bez-
pečnosti státu. Fakulta nabízí vojenský pětiletý ma-
gisterský studijní program Řízení a použití ozbroje-
ných sil s následujícími specializacemi:

} Velitel mechanizovaných a tankových jednotek
} Velitel průzkumných jednotek
} Velitel dělostřeleckých jednotek
} Velitel ženijních jednotek
} Velitel chemických jednotek
} Vojenská logistika
} Vojenská doprava
} Řízení fi nančních zdrojů
} Řízení lidských zdrojů
} Management informačních zdrojů
} Zpravodajské zabezpečení AČR
} Důstojník štábů vzdušných sil

Kontakty FVL
Kounicova 65, 662 10 Brno
telefon: 973 442 141, 973 442 292 
fvl-studijni@unob.cz, fvl.unob.cz

Fakulta vojenských technologií 
Fakulta vzdělává vojenské profesionály v  širokém 
spektru vojensko-technických programů zaměřených 
na  oblast strojní, elektrotechnickou, stavební, geo-
grafi ckou, meteorologickou a komunikačních a infor-
mačních technologií. Fakulta nabízí vojenské pětileté 
magisterské studijní programy se specializacemi:

Vojenské technologie strojní
} Bojová a speciální vozidla
} Letecká technika – draky a motory
} Letištní a technické zabezpečení
} Řídící letového provozu
} Vojenský pilot
} Zbraně a munice
} Ženijní konstrukce

Vojenské technologie elektrotechnické
} Elektronický průzkum
} Geografi cké a meteorologické zpravodajství
} Informační technologie
} Komunikační technologie
} Letecká radionavigační služba
} Letecká technika – avionika a výzbroj
} Radiolokace a Elektronický boj
} Technologie protivzdušné obrany

Kontakty FVT
Kounicova 65, 662 10 Brno
telefon: 973 443 693, 973 442 534
fvt-studijni@unob.cz, fvt.unob.cz

JEDINEČNÁ VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE

Univerzita obrany je jediná vojenská vysoká škola v  České re-
publice. Je státní vysokou školou, která profi luje budoucí mladé 
důstojníky pro potřeby Armády ČR a civilní odborníky ve pro-
spěch bezpečnostního systému státu, obranného a  bezpeč-
nostního průmyslu. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v  baka-
lářských, magisterských a doktorských studijních programech.

STUDIUM NA UNOBU SE VYPLATÍ!

Získáte
} kvalitní vysokoškolské vzdělání
} přístup k moderním technologiím
} pravidelný plat po dobu studia
} prospěchová a tvůrčí stipendia
} zdarma ubytování na kolejích
} zdarma vojenské ošacení a výstroj
} individuální přístup ze strany pedagogů
} zkušenosti ze zahraničí – Erasmus+
} jazykové dovednosti v angličtině
} široké sportovní vyžití a dobrou fyzičku
} jistotu zaměstnání v české armádě

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

Podmínky pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních progra-
mech naleznete na www.unob.cz v sekci Informace pro uchazeče. 
Pro zájemce o studium jsou organizovány dny otevřených dveří 
a zdarma přípravné kurzy k přijímačkám.

V rámci přijímací zkoušky se ověřují
} odborné vědomosti (dle typu fakulty),
} znalosti z anglického jazyka (středně pokročilá úroveň),
}  fyzická zdatnost uchazeče (sedy-lehy za minutu, dvanáctimi-

nutový běh).

                                                        

Nabízíme studium všem,
                                                 kteří chtějí být úspěšní!




