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1. Přínos studentských projektů fakulty vojenského leadershipu za rok 2019 
 

Počty výsledků, které budou předány jako výsledky studentských projektů do RIVu 

Druh výsledku Počet – celkem za UO 

B 1 

D 2 

J 11 

O 4 

H 2 

Celkem 20 
 

Počty diplomových a disertačních prací, které vznikly s využitím podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu 

Diplomové práce 0 

Disertační práce 2 

Celkem  2 

 

Příklady excelence dosažené s podporou prostředků na specifický vysokoškolský 

výzkum 
 Žádné.  

 

Studentské vědecké konference konané s využitím podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu 
Žádné.  

Mezinárodní doktorandská konference byla vzhledem k termínu konání financovaná 

z prostředků institucionální podpory.  

 

 
 

 

 



2. Přínos studentských projektů fakulty vojenských technologií za rok 2019 

 

Počty výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu 

Druh výsledku Počet – celkem za UO 

D 73 

J 10 

C 1 

O 7 

Celkem 91 

 

Počty diplomových a disertačních prací, které vznikly s využitím podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu 

Diplomové práce 29 

Disertační práce 17 

Celkem  46 
 

Příklady excelence dosažené s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 

Specifický výzkum na FVT je směřován vedle podpory vědecké činnosti studentů doktorských 

a magisterských studijních programů, což je priorita, i k rozvoji vědeckovýzkumné základny 

FVT. Podpora za rok 2019 činila 3 604 015 Kč.  

Mezi významné výsledky, které lze považovat za příklad excelence, patří výsledky projektu 

SV18-216, kdy práce v rámci Studentské tvůrčí činnosti s podporou SV se významně umístily 

v soutěžích na FVT i v zahraničí (Students’ International Conference “CERC” 2019, 23.-25. 4. 

2019, Military Technical Academy, Bukurešť, Rumunsko, kde vzorně reprezentovali studenti 

– řešitelé SV Kosek, Dražan, Horníček). 

 

Studentské vědecké konference konané s využitím podpory specifického vysokoškolského 

výzkumu  

Samostatné studentské vědecké konference konané s využitím podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu nebyly u FVT v roce 2019 konány, avšak řada studentů, 

podílejících se na řešení projektů specifického výzkumu, byla rovněž zapojena do studentské 

tvůrčí činnosti na fakultě formou pomocných vědeckých a pomocných pedagogických sil. 

V rámci 16. Vědecké konference studentů FVT (21. a 22. 5. 2019) prezentovala výsledky své 

práce, často i v úzké návaznosti na svoji práci v jednotlivých projektech specifického výzkumu 

řešených v roce 2019. 

https://www.unob.cz/fvt/vyzkum_vyvoj/Stranky/16--V%c4%9bdeck%c3%a1-konference-student%c5%af-FVT-UO.aspx


3. Přínos studentských projektů fakulty vojenského zdravotnictví za rok 2019 
 

Počty výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu 

Druh výsledku Počet – celkem za UO 

J 28 

O 0 

Celkem 28 
 

Počty diplomových a disertačních prací, které vznikly s využitím podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu 

Diplomové práce 0 

Disertační práce 0 

Celkem  0 

 

Příklady excelence dosažené s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 

Žádné. 

Studentské vědecké konference konané s využitím podpory specifického vysokoškolského 

výzkumu 

Žádné. 

 



4. Přínos studentských projektů Univerzity obrany v Brně za rok 2019 
 

Počty výsledků, které budou předkládány jako výsledky studentských projektů do RIVu 
Univerzita obrany předá do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (RIV) v rámci sběru dat 

v dubnu 2020 celkem 139 výsledků s rokem uplatnění 2019. 

Druh výsledku Počet – celkem za UO 

B 1 

C 1 

D 75 

J 49 

O 11 

H 2 

Celkem 139 
 

Počty diplomových a disertačních prací, které vznikly s využitím podpory specifického 

vysokoškolského výzkumu 

Diplomové práce 29 

Disertační práce 19 

Celkem  48 

 

Příklady excelence dosažené s podporou prostředků na specifický vysokoškolský výzkum 
 

Mezi významné výsledky, které lze považovat za příklad excelence, patří výsledky projektu 

SV18-216, kdy práce v rámci Studentské tvůrčí činnosti s podporou SV se významně umístily 

v soutěžích na FVT i v zahraničí (Students’ International Conference “CERC” 2019, 23.-25. 4. 

2019, Military Technical Academy, Bukurešť, Rumunsko, kde vzorně reprezentovali studenti 

– řešitelé SV Kosek, Dražan, Horníček). 

 

Studentské vědecké konference konané s využitím podpory specifického vysokoškolského 

výzkumu 
 

Žádné.  

 

 


