
Vnitřní předpis žáci a studenti Vojenské střední školy studenti Vyšší odborné školy 
posluchači bakalářských studijních 

programů 
posluchači magisterských studijních 

programů 
posluchači doktorských studijních 

programů 
datum účinnosti změny 

Vševojsk-16-14 Jazyková 
příprava v rezortu Ministerstva 
obrany 

1. stupeň  1. stupeň u jazyka, který si 
student zvolil z nabídky 
vyučovaných jazyků 

2. stupeň u jazyka, který si 
student zvolil na základě 
předcházejícího studia 

1. stupeň u jazyka, který si 
student zvolil z nabídky 
vyučovaných jazyků 

2. stupeň u jazyka, který si 
student zvolil na základě 
předcházejícího studia 

podle zásad schválených pro 
toto studium 

1. 1. 1997 

RMO č. 15/2004 Věstníku 
Jazyková příprava v rezortu 
Ministerstva obrany 

1. stupeň  ÚJZ 2 zvoleného jazyka 
v bakalářském a magisterském 
studijním programu 

ÚJZ 2 z prvního zvoleného 
jazyka v bakalářském 
a magisterském studijním 
programu  

ÚJZ 1 z druhého zvoleného 
jazyka v magisterském 
studijním programu 

ÚJZ 2 7. 7. 2004 

RMO č. 1/2007 Věstníku 
Jazykové vzdělávání 
zaměstnanců v rezortu 
Ministerstva obrany 

SLP 2222 ENG  ÚJZ 3333 ENG 

ve druhém zvoleném cizím 
jazyku - ÚJZ 1111 

ÚJZ 3333 ENG 

ve druhém zvoleném cizím 
jazyku - ÚJZ 2222 

ÚJZ 3333 ENG 

ve druhém zvoleném cizím 
jazyku - ÚJZ 2222 

29. 1. 2007 

RMO č. 1/2007 Věstníku, ve 
znění RMO č. 51/2010 Věstníku 

ÚJZ 2 ENG alespoň ve dvou 
dovednostech 

ÚJZ 1 ve druhém zvoleném 
cizím jazyku alespoň ve dvou 
dovednostech 

 alespoň ÚJZ 2222 ENG 

alespoň ÚJZ 1111 ve druhém 
zvoleném cizím jazyku 

ÚJZ 3 ENG alespoň ve dvou 
dovednostech 

ÚJZ 2 ve druhém zvoleném 
cizím jazyku alespoň ve dvou 
dovednostech 

ÚJZ 3333 v angličtině a ÚJZ 
2222 ve druhém zvoleném 
cizím jazyku 

27. 9. 2010 

RMO č. 108/2014 Věstníku 
Jazykové vzdělávání 
zaměstnanců v působnosti 
rezortu Ministerstva obrany 

ÚJZ 2 ENG alespoň ve dvou 
dovednostech, přičemž ve 
zbývajících dovednostech 
alespoň ÚJZ 1 

ÚJZ 1 ve druhém zvoleném 
cizím jazyce alespoň ve dvou 
dovednostech 

ÚJZ 2 ENG alespoň ve dvou 
dovednostech, ve zbývajících 
dovednostech alespoň ÚJZ 1+. 

 alespoň ÚJZ 2 ENG ve všech 
dovednostech v anglickém 
jazyce a k získání alespoň ÚJZ 1 
ve všech dovednostech ve 
druhém zvoleném cizím jazyce 

ÚJZ 3 ENG alespoň ve dvou 
dovednostech, přičemž ve 
zbývajících dovednostech 
alespoň ÚJZ 2 

ÚJZ 2 alespoň ve dvou 
dovednostech ve druhém 
zvoleném cizím jazyce, přičemž 
ve zbývajících dovednostech 
alespoň ÚJZ 1 

8. 12. 2014 

 

 

 


