
V souladu s ustanovením § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v souladu s Řádem 
výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany vypisuje 
rektor - velitel Univerzity obrany výběrové řízení na obsazení systemizovaných míst : 
 

Ředitel 
Ústavu strategických a obranných studií 

(73/15/13/01/07/2/3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz generálního štábu (07); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků; 

- udržování pracovních kontaktů s GŠ AČR, operačními stupni velení AČR. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti plukovník, podplukovník, popř. major se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na strategickém nebo operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti operačního umění, 

vojenské strategie a krizového řízení; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti a v oblasti řízení týmů; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- splnění ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
 Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň 
utajení TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
 V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k 
zahájení bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Vedoucí vědecký pracovník – zástupce vedoucího 
Ústavu strategických a obranných studií 

(99/ 15 / 13 / 2 / 3322) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu v oboru bezpečnosti a obrany, 

vojenské strategie a operačního umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a 
vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve výchově vědeckých 
pracovníků; 

- řízení a odpovědnost za pedagogickou, vědeckou,výzkumnou a vývojovou činnost ústavu; 
- zpracování záměrů, organizace, realizace a vyhodnocování vědeckých úkolů ústavu; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- publikování výsledků z řešených vědeckovýzkumných úkolů; 
- organizace, řízení a odpovědnost za oblast zahraniční a tuzemské spolupráce v oblasti vědy a 

výzkumu; 
- udržování pracovních kontaktů s MO AČR, operačními stupni velení AČR, fakultami UO a 

dalšími pracovišti. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti a v oblasti řízení týmů; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ 
přiloží k přihlášce souhlas k zahájení bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: plk. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. P R UO 
Členové : Ing. Milan MÁČEL    Ř OVSP MO   
  genmjr. Ing. Ladislav MINAŘÍK  ZV-VVzS 
  plk. Ing. Aleš OPATA   SRDS MO 
  plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc.  Ř ÚOPZHN 

Tajemník:  určí Náčelník personálního odboru UO 
 
Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Kounicova 65, místnost č. 121, dne 27.března 2008 
od 09.00 hodin. 
 



Zástupce ředitele-vedoucí oddělení  
studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(73 / 15 / 13 / 13 / 07 / 2 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz generálního štábu (07); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků v oboru vojenské strategie a operačního umění, operačního 
použití vojsk, oblasti velení a podpory operací a operační logistiky; 

- řízení a plánování vnitřního chodu oddělení, garance kurzů celoživotního vzdělávání; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- podíl na publikačních aktivitách pracoviště; 
- řízení a organizace mezinárodních aktivit; 
- udržování pracovních kontaktů s GŠ AČR, operačními stupni velení AČR, fakultami UO a 

dalšími pracovišti. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti plukovník, podplukovník, popř. major se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na strategickém nebo operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské strategie, 

operačního umění, operačního použití vojsk a oblasti velení a podpory operací; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti a v oblasti řízení týmů; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- splnění ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Vedoucí oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil  
Ústavu strategických a obranných studií 

(73 / 15 / 13 / 01 / 07 / 2 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti plukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz generálního štábu (07); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků v oboru vojenské strategie a operačního umění se zaměřením na 
studium oblasti výstavby ozbrojených sil, obranných procesů a rozvoj schopností a obranných 
zdrojů; 

- řízení a plánování vnitřního chodu oddělení; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- podíl na publikačních aktivitách pracoviště; 
- řízení a organizace mezinárodních aktivit; 
- udržování pracovních kontaktů s GŠ AČR, operačními stupni velení AČR, fakultami UO a 

dalšími pracovišti. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti plukovník, podplukovník, popř. major se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na strategickém nebo operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské strategie, 

operačního umění a výstavby a rozvoje ozbrojených sil; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti a v oblasti řízení týmů; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- splnění ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Vedoucí oddělení bezpečnostních a obranných studií  
Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 15 / 13 / 2 / 3322) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků; 

- řízení a plánování vnitřního chodu oddělení; 
- organizace a realizace vědeckých a vývojových úkolů; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- podíl na publikačních aktivitách pracoviště; 
- řízení a organizace mezinárodních aktivit; 
- udržování pracovních kontaktů s GŠ AČR, operačními stupni velení AČR, fakultami UO a 

dalšími pracovišti. 
 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 
 

Požadavky na uchazeče: 
- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru mezinárodní vztahy, politologie, bezpečnostní 

studia, historie či příbuzných sociálně-vědních oborech; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z působení v mezinárodních strukturách či organizacích; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti a v oblasti řízení týmů; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- splnění ustanovení zákona č. 451/1991 Sb.; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ 
přiloží k přihlášce souhlas k zahájení bezp. řízení k jeho vydání. 

 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: plk. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. P R UO  
Členové : plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc.  Ř ÚOPZHN 
  Ředitel ÚSOS 
  mjr. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.,  Pd VVR FEM UO  
  Vedoucí vědecký pracovník ÚSOS 
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Kounicova 65, místnost č. 121, dne 3.dubna 2008 
od 09.00 hodin. 



 
 

Vedoucí skupiny vojenské strategie a operačního umění - zástupce vedoucího  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 15 / 13 / 13 / 06 / 2 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků v oboru vojenské strategie a operačního umění s důrazem na 
přípravu provedení mnohonárodnostních operací; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- řízení kurzů celoživotního vzdělávání; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník,major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenského umění; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Vedoucí skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 15 / 13 / 01 / 06 / 2 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků v oblasti všeobecné taktiky, podpory a zabezpečení vojsk; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- řízení kurzů celoživotního vzdělávání; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vševojskové 

taktiky; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
TAJNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 

 



Vedoucí skupiny velení a podpory operací  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 14 / 13 / 01 / 06 / 3 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti vojenského zpravodajství, 

průzkumu a elektronického boje; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- řízení kurzů celoživotního vzdělávání; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenského 

zpravodajství, průzkumu a elektronického boje; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 



Vedoucí skupiny operační logistiky  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 14 / 13 / 30 / 06 / 3 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti plánování a řízení sil a 

prostředků vojenské logistiky; 
-  tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- řízení kurzů celoživotního vzdělávání; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské logistiky;  
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 
 
 
 



Vedoucí skupiny studií výstavby ozbrojených sil - zástupce vedoucího  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 15 / 13 / 01 / 06 / 3 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek- kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
 
Obsah činnosti: 
 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků v oblasti výstavby ozbrojených sil se zaměřením na teorii 
plánování a strategického řízení ve vazbě na obranné plánování; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

 
Požadavky na uchazeče: 
 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti obranného 

plánování; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 
 
 



Vedoucí skupiny studií obranných procesů  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 15 / 13 / 01 / 06 / 3 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek- kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků v oboru obranných procesů se zaměřením na aplikaci metod 
řízení resortu MO ve vazbě na podporu a potřeby strategického rozhodování; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti obranných procesů 

se zaměřením na aplikaci vhodných přístupů a metod řízení do resortu MO ve vazbě na podporu 
a potřeby strategického a operačně taktického rozhodování; 

- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Vedoucí skupiny rozvoje schopností a obranných zdrojů 
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 14 / 13 / 01 / 06 / 3 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek- kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti obranných zdrojů a 

výstavby ozbrojených sil na základě schopností; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací; 

- provádění expertizních a hodnotících činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008. 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti z oblasti plánování a řízení obranných zdrojů se zaměřením na 

materielní zdroje a technologie; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001); 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 

 
 



Vedoucí skupiny mezinárodní bezpečnostní spolupráce - zástupce vedoucího  
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 15 / 13 / 01 / 06 / 3 / 3322) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek- kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků; 

- řízení řešení vědeckých a vývojových úkolů skupiny - zpracování záměrů, organizace a 
realizace vědeckých úkolů; 

- rozvoj oblasti nadnárodní vojenské a bezpečnostní spolupráce (NATO, EU); 
- výzkum a vzdělávání v oblasti vojensko-strategických a operačních koncepcí; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z působení v mnohonárodnostních strukturách nebo zahraničních misích; 
- zkušenosti z praxe na operačním stupni velení AČR; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 3,3,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Vedoucí skupiny obranných analýz a výzkumu konfliktu 
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti bezpečnostních a 

strategických studií a výzkumu konfliktu; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací; 

- provádění expertizních a hodnotících činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií; 
- zapojení do mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008. 

Požadavky na uchazeče: 
- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru mezinárodní vztahy, politologie, bezpečnostní 

studia, historie či příbuzných sociálně-vědních oborech; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z působení v mezinárodních strukturách či organizacích; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: Ředitel ÚSOS     
Členové : Vedoucí vědecký pracovník - zástupce ředitele ÚSOS   
  Zástupce ředitele - vedoucí oddělení studií vojenského umění ÚSOS  
 Vedoucí oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil ÚSOS 
  Vedoucí oddělení bezpečnostních a obranných studií ÚSOS    
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Kounicova 44, místnost č.79, dne 10.dubna 2008 od 
09.00 hodin. 
 



 
Odborný asistent skupiny vojenské strategie a operačního umění  

oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 
(72 / 14 / 13 / 13 / 06 / 3 / 2222) 

 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti operačního umění 

s důrazem na historii vojenství, válečných konfliktů; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti operačního umění 

se zaměřením na historii vojenství a válečných konfliktů; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 



Odborný asistent skupiny vojenské strategie a operačního umění  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 13 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti vojenské strategie se zaměřením na aplikaci v mnohonárodním prostředí; 
- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské 

strategie; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Odborný asistent skupiny vojenské strategie a operačního umění  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti operačního umění s důrazem na přípravu, plánování a provedení vojenských 
operací pod národním velením a problematiku NEC; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti 

operačního umění;  
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

  
 



Odborný asistent skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 14 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti všeobecné taktiky 

s důrazem na použití jednotek a útvarů v operacích; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské taktiky; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
 
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 
 



Odborný asistent skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 17 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy. 

Vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti vojenské strategie a operačního umění a jejich aplikace do problematiky 
ženijního zabezpečení činnosti vojsk; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti ženijního 

zabezpečení činnosti vojsk; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

  



Odborný asistent skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 16 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti operačního použití vojsk, zbraní hromadného ničení a ochrany proti nim; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti ochrany proti ZHN 

a průmyslovým nebezpečným látkám, monitorování a hodnocení radiační, chemické a biologické 
situace; 

- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

  
 



Odborný asistent skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 14 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti operačního použití vojsk, bojové použití dělostřelectva a palebné podpory; 
- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti bojového použití 

dělostřelectva a plánování a řízení palebné podpory; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

  
 



Odborný asistent skupiny velení a podpory operací  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 40 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti informačních a komunikačních systémů a operačně taktických systémů velení a 
řízení; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti komunikačně 

informačních systémů a OTSVŘ; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

  
 



Odborný asistent skupiny velení a podpory operací  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 40 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti informačních a komunikačních systémů a operačně taktických systémů velení a 
řízení; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti komunikačně 

informačních systémů a OTSVŘ; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

  
 



Odborný asistent skupiny velení a podpory operací  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 65 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti elektronického boje a průzkumu; 
- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti průzkumu a 

elektronického boje; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 

 



Odborný asistent skupiny operační logistiky  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 30 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na kariérové vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti plánování a řízení sil a prostředků vojenské logistiky; 
- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské logistiky; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: Ředitel ÚSOS     
Členové : Zástupce ředitele - vedoucí oddělení studií vojenského umění ÚSOS 
  Vedoucí skupiny vojenské strategie a operačního umění - zástupce vedoucího  
 oddělení SVU ÚSOS    
  Vedoucí skupiny operačního použití vojsk oddělení SVU ÚSOS 
  Vedoucí skupiny velení a podpory operací oddělení SVU ÚSOS 
             
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 
 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Tučkova 23, místnost č. D 102, dne 16. dubna 
2008 od 08.00 hodin. 



 
 

Odborný asistent skupiny studií výstavby ozbrojených sil  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(72 / 13 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů; 

- rozvíjení oblasti výstavby ozbrojených sil se zaměřením na dlouhodobé, střednědobé a roční 
plánování; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti výstavby OS; 
- odborné zaměření a praxe v oblasti dlouhodobého, střednědobého a ročního plánování; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 

 



Asistent skupiny studií obranných procesů  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(71 / 13 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů; 

- rozvíjení vědního oboru řízení obrany státu se zaměřením na teorii plánování a strategického 
řízení ve vazbě na obranné plánování; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008. 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti major, kapitán popř. nadporučík se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti z oboru obranných procesů se zaměřením na řízení rizik, 
- řízení znalosti a teorie rozhodování; 
- vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Asistent skupiny rozvoje schopností a obranných zdrojů 
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(71 / 13 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 

Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy; 
- vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 

popřípadě přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů; 
- tvůrčí vědecko-výzkumná a pedagogická činnost v oblasti tvorby obranných zdrojů; 
- sledování tendencí výzkumu, vývoje a technologií v návaznosti na NATO RTO; 
- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008. 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti major, kapitán popř. nadporučík se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- vědecká a publikační činnost v oboru (alespoň 3 roky); 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenost a znalosti z oblasti plánování a řízení obranných zdrojů se zaměřením na finanční 

zdroje; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 

Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ 
přiloží k přihlášce souhlas k zahájení bezp. řízení k jeho vydání. 

 

Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. Ř ÚOPZHN    
Členové : Vedoucí oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil ÚSOS 
  Vedoucí skupiny studií výstavby ozbrojených sil -zástupce vedoucího oddělení 
 SVR OS ÚSOS    
  Vedoucí skupiny studií obranných procesů oddělení SVR OS ÚSOS 
  Vedoucí skupiny rozvoje schopností a obranných zdrojů oddělení SVR OS  
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Tučkova 23, místnost č. B 416, dne 16. dubna 2008 
od 08.00 hodin. 
 



 
Odborný asistent skupiny mezinárodní bezpečnostní spolupráce 

oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 
(72 / 13 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 

 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti podplukovník; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií; 
- rozvoj oblasti nadnárodní vojenské a bezpečnostní spolupráce (NATO, EU). 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti podplukovník, major, popř. kapitán se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklady pro její získání; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- vědecká a publikační činnost v oboru (alespoň 3 roky); 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Asistent skupiny obranných analýz a výzkumu konfliktu 
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(71 / 13 / 13 / 01 / 06 / 3 / 2222) 
 
Místo je plánováno pro vojáka z povolání v hodnosti major; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Kvalifikační požadavek-kurz vyšších důstojníků (06); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů; 

- vědecká, výzkumná a pedagogická činnost v oblasti bezpečnostní a obranné politiky se 
zaměřením na výzkum konfliktu; 

- provádění konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- voják z povolání v hodnosti major, kapitán popř. nadporučík se splněnou nejkratší dobou 

výsluhy v hodnosti; 
- zkušenosti z praxe na operačním nebo taktickém stupni velení AČR; 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklady pro její získání; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- vědecká a publikační činnost v oboru (alespoň 3 roky); 
- organizační schopnosti pro řízení vědeckých a výzkumných projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 

 
 Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň 
utajení DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 
bezpečnostní způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro 
zahájení bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
 V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k 
zahájení bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: Vedoucí vědecký pracovník ÚSOS   
Členové : Vedoucí oddělení bezpečnostních a obranných studií ÚSOS 
   Vedoucí skupiny mezinárodní bezpečnostní spolupráce - zástupce vedoucího  
  oddělení BOS ÚSOS  
   Vedoucí skupiny studií obranných analýz a výzkumu konfliktu oddělení BOS  
  ÚSOS  
   Vedoucí skupiny operační logistiky oddělení SOU ÚSOS     
Tajemník:   určí náčelník Personálního odboru UO 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Kounicova 44, místnost č. 79, dne 16. dubna 2008 
od 08.00 hodin. 



 
 

Akademický pracovník skupiny vojenské strategie a operačního umění  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti vojenské strategie a jejich 

aplikace v národním prostředí; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti vojenské 

strategie; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 

 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny vojenské strategie a operačního umění  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti operačního umění s důrazem na historii válečných konfliktů, civilně vojenskou 
spolupráci a psychologické operace; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování materiálů v oblasti historie vojenství a 

válečných konfliktů, CIMIC a PSYOPS v operacích; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 
 



Akademický pracovník skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti všeobecné taktiky s důrazem na problematiku velení štábní služby;  
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování materiálů v oblasti velení štábní služby a 

zkušenosti s organizací a prováděním vojensko-odborné přípravy; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti vojenského umění 

s důrazem na ženijní zabezpečení činnosti vojsk, použití ženijního vojska a velení ženijnímu 
vojsku; 

- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 
tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti problematiky 

organizace a řízení ženijního zabezpečení činnosti vojsk a použití ženijního vojska;  
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
  

 



Akademický pracovní skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti operačního umění 

s důrazem na použití a velení chemickému vojsku, organizaci a řízení chemického zabezpečení 
vojsk; 

- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 
tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování více oborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti problematiky 

použití chemického vojska, organizaci a řízení chemického zabezpečení vojsk; 
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny operačního použití vojsk  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 15 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-15; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu spojené s aplikací výsledků 

vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve výuce studentů nebo absolventů vysokých škol a ve 
výchově vědeckých pracovníků ve vědním oboru Teorie obrany státu, v oblasti operačního 
umění s důrazem na bojové použití dělostřelectva; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit; 
- podíl na zpracování interdisciplinárních výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vědecko-pedagogická hodnost profesor nebo předpoklady pro její získání; 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti operačního umění s 

důrazem na bojové použití dělostřelectva, teorie a procesu targetingu, ISTAR a schopností NEC 
implementovaných v doktríně palebné podpory; 

- praxe v oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny velení a podpory operací  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti v oblasti komunikačních a 

informačních systémů a operačně taktických systémů velení a řízení s důrazem na evoluci 
konceptů systémů velení, řízení a spojení; 

- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 
tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti komunikačních a 

informačních systémů a operačně taktických systémů velení a řízení;  
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 



Akademický pracovník skupiny velení a podpory operací  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti vojenského umění se zaměřením na vojenské zpravodajství a průzkum; 
provádění expertizních a konzultačních činností; 

- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování materiálů v oblasti vojenského 

zpravodajství a průzkumu; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny operační logistiky  
oddělení studií vojenského umění Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 3 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti plánování a řízení sil a 

prostředků vojenské logistiky; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti komunikačních a 

informačních systémů a operačně taktických systémů velení a řízení;  
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 
 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: Ředitel ÚSOS     
Členové : Zástupce ředitele - vedoucí oddělení studií vojenského umění ÚSOS 
  Vedoucí skupiny vojenské strategie a operačního umění - zástupce vedoucího  
 oddělení SVU ÚSOS    
  Vedoucí skupiny operačního použití vojsk oddělení SVU ÚSOS 
  Vedoucí skupiny velení a podpory operací oddělení SVU ÚSOS 
             
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 
 
Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Tučkova 23, místnost č. D 102, dne 17.dubna 2008 
od 08.00 hodin. 



 
 
 

Akademický pracovník skupiny studií výstavby ozbrojených sil  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 14 / 13 / 4 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti tvorby organizačních 

struktur, plánování schopností a systému hodnocení resortu obrany; 
- tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 

tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti výstavby 

ozbrojených sil;  
- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je vydání „Poučení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň 
utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 9 odst.1 a § 11 odst. 2 zákona 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů 
nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 
utajení „VYHRAZENÉ“.  

 
 



Akademický pracovník skupiny studií výstavby ozbrojených sil  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 4 / 1111) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti vojenského umění, především výstavby ozbrojených sil se zaměřením na 
dlouhodobé, střednědobé a roční plánování; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování materiálů v oblasti krizového řízení; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je vydání „Poučení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň 
utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 9 odst.1 a § 11 odst. 2 zákona 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů 
nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 
utajení „VYHRAZENÉ“.  

 
 



Akademický pracovník skupiny studií obranných procesů  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil  

Ústavu strategických a obranných studií 
(99 / 14 / 13 / 3 / 1111) 

 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-14; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů v oblasti obranných procesů se 

zaměřením na procesní přístup ve veřejném sektoru, systém řízení jakosti, MBO a další metody 
pro podporu rozhodování; 

-  tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti spojené s rozvíjením poznávacích a 
tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké vojenské školy, organizování a vedení jejich 
účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, vedení a oponování seminárních, 
diplomových a vědeckých prací se zaměřením na kurzy celoživotního vzdělávání; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a zkušenosti ze zpracování koncepčních materiálů v oblasti řízení obrany 

státu a ekonomika a management se zaměřením na procesní přístup, systém řízení jakosti, 
MBO a další vhodné metody pro podporu rozhodování;  

- vědecko-pedagogická hodnost docent nebo předpoklady pro její získání; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny studií obranných procesů  
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil  

Ústavu strategických a obranných studií 
(99 / 13 / 13 / 4 / 1111) 

 
Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti řízení obrany státu se zaměřením na finanční řízení ve veřejném sektoru a 
ekonomické metody na podporu rozhodování; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování materiálů v oblasti ekonomiky a 

managementu se zaměřením na finanční řízení ve veřejném sektoru, ekonomické metody na 
podporu rozhodování a ekonom. analýzy; 

- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je vydání „Poučení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň 
utajení „VYHRAZENÉ“ (podle § 9 odst.1 a § 11 odst. 2 zákona 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) nebo odevzdání podkladových materiálů 
nezbytných pro vydání „Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně 
utajení „VYHRAZENÉ“.  

 
 



Akademický pracovník skupiny rozvoje schopností a obranných zdrojů 
oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil  

Ústavu strategických a obranných studií 
(99 / 13 / 13 / 3 / 1111) 

 
Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- rozvíjení oblasti výstavby ozbrojených sil na základě schopností a oblasti tvorby obranných 
zdrojů; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- zapojení do organizace mezinárodních aktivit; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklad pro její získání; 
- tvůrčí schopnosti a praktické zkušenosti ze zpracování materiálů v oblasti plánování a řízení 

obranných zdrojů se zaměřením na lidské zdroje; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 1,1,1,1 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 
Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: plk. prof. Ing. Dušan VIČAR, CSc. Ř ÚOPZHN    
Členové : Vedoucí oddělení studií výstavby a rozvoje ozbrojených sil ÚSOS 
  Vedoucí skupiny studií výstavby ozbrojených sil -zástupce vedoucího oddělení 
 SVR OS ÚSOS    
  Vedoucí skupiny studií obranných procesů oddělení SVR OS ÚSOS 
  Vedoucí skupiny rozvoje schopností a obranných zdrojů oddělení SVR OS  
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Tučkova 23, místnost č. B 416, ve dnech 17.dubna 
2008 od 08.00 hodin. 



 
 

Akademický pracovník skupiny mezinárodní bezpečnostní spolupráce 
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 2222) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- vědecká a pedagogická činnost v oblasti meziresortní a civilně-vojenské spolupráce; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklad pro její získání, 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- zkušenosti z působení v mezinárodních strukturách či organizacích; 
- praxe v oblasti meziresortní a civilně-vojenské spolupráce, 
- organizační schopnosti pro řízení vědeckých a výzkumných projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 



Akademický pracovník skupiny mezinárodní bezpečnostní spolupráce 
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 2222) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- vědecká, výzkumná a pedagogická činnost v oblasti mezinárodního práva; 
- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- zapojení do organizace mezinárodních aktivit; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklad pro její získání, 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001); 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení vědeckých a výzkumných projektů s mezinárodní účastí; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 
 
 



Akademický pracovník skupiny obranných analýz a výzkumu konfliktu 
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 2222) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 
 
Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- vědecká, výzkumná a pedagogická činnost v oblasti bezpečnostní a obranné politiky se 
zaměřením na bezpečnostní prostředí; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru mezinárodní vztahy, politologie, bezpečnostní 

studia, historie či příbuzných sociálně-vědních oborech; 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklad pro její získání v některém z uvedených oborů; 
- alespoň 3 roky práce v oboru; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti a praxe z ediční činnosti; 
- zkušenosti s redakční prací; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 
Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 
 
 



Akademický pracovník skupiny obranných analýz a výzkumu konfliktu 
oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií 

(99 / 13 / 13 / 3 / 2222) 
 

Místo je plánováno pro občanského zaměstnance; 
Kvalifikační předpoklad-vysokoškolské magisterské vzdělání (13); 
Místo – akademický pracovník; 
Platová třída-13; 
Místo výkonu práce-Brno. 
 

Obsah činnosti: 
- výchovně vzdělávací činnost při vyučování studentů a absolventů vysoké vojenské školy, 

vedení cvičení, seminářů, exkurzí a stáží, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, 
přednášení a řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů a jejich aplikace ve výuce se 
zaměřením na celoživotní vzdělávání vyšších důstojníků; 

- vědecká, výzkumná a pedagogická činnost v oblasti bezpečnostní a obranné politiky se 
zaměřením na výzkum konfliktu; 

- provádění expertizních a konzultačních činností; 
- podíl na publikačních a edičních aktivitách pracoviště; 
- zapojení do organizace mezinárodních vědeckých a výzkumných aktivit; 
- podíl na zpracování víceoborových výzkumných úkolů a studií. 

Termín obsazení místa – 1. září 2008 

Požadavky na uchazeče: 
- vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru mezinárodní vztahy, politologie, bezpečnostní 

studia, historie či příbuzných sociálně-vědních oborech; 
- vědecká hodnost doktor (Ph.D.) nebo předpoklad pro její získání v některém z uvedených oborů; 
- alespoň 3 roky práce v oboru; 
- praxe o oblasti vědecké a pedagogické činnosti; 
- znalost anglického jazyka na úrovni 2,2,2,2 (STANAG 6001), znalost dalších jazyků výhodou; 
- odpovídající vědecká a publikační činnost v oboru; 
- organizační schopnosti pro řízení projektů s mezinárodní účastí; 
- zkušenosti z ediční činnosti výhodou; 
- občanská a morální bezúhonnost (doloženo čestným prohlášením). 
 

Podmínkou přijetí je „Osvědčení“ k seznamování se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ (podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 
způsobilosti) nebo potvrzení o odevzdání podkladových materiálů na NBÚ pro zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání.  
V případě, že uchazeč není držitelem příslušného „Osvědčení“ přiloží k přihlášce souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení k jeho vydání. 

 

Výběrové řízení se uskuteční před komisí ve složení:  
Předseda: Vedoucí vědecký pracovník ÚSOS   
Členové : Vedoucí oddělení bezpečnostních a obranných studií ÚSOS 
  Vedoucí skupiny mezinárodní bezpečnostní spolupráce - zástupce vedoucího   
 oddělení BOS ÚSOS    
  Vedoucí skupiny studií obranných analýz a výzkumu konfliktu oddělení BOS  
  Vedoucí skupiny operační logistiky oddělení SOU ÚSOS     
Tajemník:  určí náčelník Personálního odboru UO 

Místo a čas konání výběrového řízení: Brno, Kounicova 44, místnost č. 79, ve dnech 17. dubna 
2008 od 08.00 hodin. 
 



 
Uchazeči o systemizovaná místa vojáka z povolání předloží přihlášky k výběrovému řízení do 
19.března 2008 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu: 
o.z. Ing. Jiří KOMOLÍK (tel. 973 442 417, Alc. 44 24 17) 
Univerzita obrany 
Personální odbor 
Kounicova 65 
612 00 BRNO 
 
Uchazeči o systemizovaná místa občanského zaměstnance předloží přihlášky k výběrovému řízení 
do 19. března 2008 s přehledem vědecké a publikační činnosti na adresu: 
o.z. Anna FÜHREROVÁ (tel. 973 44 2532, Alc. 44 2532) 
Univerzita obrany 
Personální odbor 
Kounicova 65 
612 00 BRNO 

 
Uchazeči, kteří nejsou příslušníky Univerzity obrany (UO), připojí k přihlášce navíc stručný 
životopis, ověřené opisy vysvědčení nebo diplomů, doklady o dosavadní praxi, vědecké a 
publikační činnosti a doklad o udělení bezpečnostní prověrky nebo výše uvedený souhlas k zahájení 
bezpečnostního řízení. 

Výsledek výběrového řízení bude uchazečům oznámen písemně do vlastních rukou do 14 dnů ode 
dne konání pohovoru a bude zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách Univerzity 
obrany. 
 
Proti porušení Řádu výběrového řízení může uchazeč podat písemnou námitku cestou vyhlašovatele 
do 3 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí vyhlašovatele. 
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany je vnitřní 
předpis UO a je zveřejněn na www.unob.cz .  
 
 
 
 
 Rektor – velitel 
 brigádní generál prof. Ing. Rudolf URBAN, CSc. 
 
 


