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Základní informace o škole

V souladu se zákonem o vysokých školách je Uni-
verzita obrany se sídlem v Brně státní vysokou školou. 
Vznikla k 1. září 2004 na základě zákona č. 214/2004 
Sb. Navazuje na pedagogický a materiálně-technický 
potenciál tří bývalých vojenských vysokých škol – Vo-
jenské akademie v Brně, Vysoké vojenské školy pozem-
ního vojska ve Vyškově a Vojenské lékařské akademie 
Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.

Hlavním posláním Univerzity obrany (UO) je šíření 
vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého 
bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České 
republiky a plnění jejích spojeneckých závazků. Pů-
sobnost UO je dána zaměřením vzdělávání, výchovy 
a přípravy vojenských profesionálů pro potřeby Ar-
mády České republiky (AČR) a vědecké činnosti ve 
prospěch rezortu Ministerstva obrany (MO).

Univerzitu obrany tvoří tři fakulty:

 Fakulta ekonomiky a managementu

 Fakulta vojenských technologií

 Fakulta vojenského zdravotnictví

a dále tři vysokoškolské ústavy:

 Ústav strategických studií

 Ústav operačně-taktických studií

 Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení

Rektorát a vedení Univerzity obrany sídlí v Brně 
spolu s Fakultou ekonomiky a managementu, Fakul-
tou vojenských technologií, Ústavem operačně taktic-
kých studií a Ústavem strategických studií.

Fakulta vojenského zdravotnictví je dislokována 
v Hradci Králové.

Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení 
je situován do areálu bývalé Vojenské vysoké školy 
pozemního vojska ve Vyškově. Spolu s Ústavem zde 
sídlí i rezortní střední škola, výcvikové středisko 
a další složky AČR.

Vzdělávací a výchovný proces na Univerzitě 
obrany je výrazně vojensky orientován. Studenti jsou 
vedeni k samostatnosti, tvořivosti, vytrvalosti, oběta-
vosti a sebekázni. Výklad studovaných oborů lidského 
poznání je přednostně zaměřen na vojenské aplikace. 
Univerzitní vzdělání absolventů je však všestranné 
a umožňuje jejich široké celoživotní uplatnění ve 
vojenském i civilním životě.

Škola je rovněž centrem celoživotního vzdělávání. 
Poskytuje i neakreditované nejvyšší rezortní vzdě-
lání formou kurzů pro vyšší důstojníky. Tato další 
příprava vyšších důstojníků probíhá ve velitelských, 
štábních a specializačních kurzech. UO také realizuje 
různě zaměřené kvalifikační a rekvalifikační kurzy pro 
vojáky z povolání a občanské zaměstnance rezortu 
MO. Univerzita je otevřená i civilním a zahraničním 
studentům.

UO má však z hlediska vzdělávacího i vědeckého 
působnost výrazně přesahující rezort obrany i rámec 
ČR. Pěstuje a rozvíjí specifické obory související 
s bezpečností státu, s jeho obranou a s obranným 
průmyslem zvláště, které nejsou pěstovány na jiných 
vysokých školách v České republice. Posláním UO je 
garantování rozvoje vojenského myšlení v operační, 
strategické i vojensko-politické rovině a podpora vr-
cholového managementu rezortu v těchto oblastech 
při řešení koncepčních úkolů v rezortu MO. Při své 
činnosti respektuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách. Po stránce organizační a personální respektuje 
všechny příslušné normativní akty vydávané MO ČR 
jako jejím zřizovatelem.

UO udržuje zahraniční styky s pedagogickými a ar-
mádními institucemi vyspělých států světa, spolupráci 
rozvíjí zejména s vojenskými školami členských států 
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Severoatlantické aliance. Spolupráce je zaměřena na 
vzdělávací aktivity, tvůrčí činnost studentů, vedení 
společných mezinárodních cvičení, konferencí a se-
minářů apod. Významnou prioritu na poli vědeckém 
má mezinárodní spolupráce s vědeckou a výzkumnou 
komunitou zemí NATO, s důrazem na vědeckou pod-
poru cílů výstavby sil Aliance.

Kontaktní adresa:

Univerzita obrany
Kounicova 65
612 00  Brno
Tel.: 973 442 554, 973 442 636
Fax: 973 442 888
E-mail: ovv@unob.cz
Internet: http://www.unob.cz

Společnost ŠKODA VÝZKUM s.r.o. společně se 
Západočeskou univerzitou v Plzni, Útvarem koncep-
ce a rozvoje města Plzně, BIC Plzeň a Hospodářskou 
komorou Plzeň uspořádali konferenci „Uplatnění vý-
zkumu, vývoje a inovací v průmyslových podnicích“. 
Akce se konala dne 26. 10. 2004 v budově plzeňské 
radnice a záštitu převzali primátor města Plzně Jiří 
Šneberger a generální ředitel ŠKODA HOLDING Jiří 
Zapletal.

Konference se zúčastnilo celkem 63 účastníků 
hlavně z Plzeňského kraje a podle jejich ohlasů byla 
tato akce velmi úspěšná. Ze zúčastněných podniků 
a institucí můžeme jmenovat např. všechny společ-
nosti ŠKODA HOLDING, Appian Group, BRUSH 
SEM, Elitex Machinery, GÜHRING, Hob Cer Tec, 
Hofmeister, Invelt Energo, Lasselsberger, Panasonic 
AVC Network Czech, SINDAT Plzeň, ŠKODA Ko-
várny, ŠKODA JS, ŠKO-TOOLS, VÚHU Most, Value 
Engineering Services, Západočeská plynárenská, ZAT 
Easy Control Systems, ZVVZ Milevsko atd. Všechny 

tyto podniky a jistě i mnoho dalších si uvědomují, že 
bez zlepšování jejich výrobků a technologií nemohou 
zůstat dlouhodobě konkurenceschopní.

V přednáškách byly prezentovány výsledky 
výzkumných a vývojových pracovišť a úspěšných 
příkladů jejich spolupráce s podnikovou sférou, po-
dány informace o dostupných kapacitách v oblasti 
výzkumu, vývoje a odborných službách. Zajímavá 
byla jistě pro účastníky i informace o možnosti zís-
kání finančních prostředků z výzkumných programů 
podporovaných institucemi v České republice i Evrop-
ské unii. Ze společností ŠKODA HOLDING přednesli 
zajímavé přednášky zástupci ŠKODA Dopravní tech-
nika, ŠKODA ENERGO a ŠKODA VÝZKUM. V rámci 
konference byl i prostor pro jednání mezi jednotlivými 
podniky a institucemi.

Jsme přesvědčeni, že konference přispěla ke zlep-
šení aplikace výsledků výzkumu a vývoje do praxe 
průmyslových podniků.
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