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Metodika pro tvorbu studijních programů vysokých škol
v oblasti bezpečnosti České republiky v působnosti
Ministerstva vnitra

Praha 2020

Čl. I
Ministerstvo vnitra a Ministerstvo obrany podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, vydává stanovisko k žádosti vysoké školy o udělení akreditace pro studijní program
zaměřený na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky (ustanovení § 79
odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách), a stanovisko k akreditaci
vysokoškolským studijním programům zaměřeným na přípravu odborníků v oblasti
bezpečnosti České republiky (ustanovení § 78 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách) a povolení k vysokoškolským studijním programům zaměřeným na přípravu
odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky, jejichž absolvováním jsou naplňovány
odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání a jež jsou uskutečňovány na základě
oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání
dle ustanovení § 78 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
Bezpečnostní rada státu schválila svým usnesením č. 32 ze dne 3. července 2007 „Společné
minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti“.
Ministerstvo vnitra s ohledem na nové potřeby a vývoj společnosti reaguje tím, že vytvořilo
doporučující materiál „Metodika pro tvorbu studijních programů vysokých škol v oblasti
bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra“ pro vysoké školy připravující
studijní programy zaměřené na oblast bezpečnosti České republiky.
Při tvorbě vysokoškolského studijního programu je doporučeno tento tvořit ve dvou
rovinách:
I. dle Modulu I - “Obecné části“, která by měla být začleněna do všech studijních programů
spadajících do oblasti bezpečnosti České republiky bez rozdílu zaměření;
II. dle specifického Modulu, který svým charakterem, obsahem nebo zaměřením spadá
do problematiky vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, nebo ochrany obyvatelstva
a krizového řízení nebo požární ochrany.
Modul II. ochrana obyvatelstva a krizové řízení a Modul III. požární ochrana se vztahuje
jak na profesně zaměřené, tak i na akademicky zaměřené studijní programy.
Modul IV. vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek je dále rozdělen na profesně zaměřené
a akademicky zaměřené studijní programy.
Je doporučeno, aby vysoká škola v předložené žádosti o stanovisko ke studijnímu
programu uvedla, v jakém specifickém modulu (nebo více modulech) byl program tvořen.
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Obrázek 1. Princip tvorby

Čl. II
Modul I - Požadavky na studijní programy vysokých škol v oblasti bezpečnosti České
republiky - Obecná část
Cílem Modulu I je stanovení základních témat pro všechny vysoké školy připravující
odborníky v oblasti bezpečnosti České republiky bez rozdílu zaměření.
Souhrn tematických okruhů (předmětů) bakalářských programů a nenavazujících
magisterských programů, považovaných za Společné minimum v tomto modulu, tvoří
nejméně 5 % z celkového objemu studijního programu.
Tematické okruhy:
 Bezpečnostní politika státu
 Bezpečnostní systém státu
 Řízení rizik
 Krizový management
 Působnost orgánů státní správy a územní samosprávy v oblasti bezpečnosti České
republiky
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 Fungování integrovaného záchranného systému
 Informační a komunikační systémy vytvořené pro oblast bezpečnosti České republiky

Modul II - Požadavky na studijní programy vysokých škol v oblasti bezpečnosti České
republiky se zaměřením na ochranu obyvatelstva a krizové řízení
Cílem Modulu II je stanovení minima pro všechny vysoké školy připravující odborníky
v oblasti bezpečnosti České republiky se zaměřením na ochranu obyvatelstva a krizové řízení
tak, aby disponovali stejnými základními (minimálními) znalostmi. U bakalářského studia se
jedná nejméně o 40 % z celkového objemu studijního programu a 20% u magisterského
studijního programu.
1.

Bakalářský studijní program

Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
40 % z celkového objemu studijního programu.

Tematický okruh

Procentuální podíl

Ochrana obyvatelstva
Integrovaný záchranný systém
Vnitřní bezpečnost a veřejný
pořádek
Obrana státu
Krizové řízení
Zdravotnictví
Hospodářská opatření pro krizové
stavy

25
15
15
15
10
10
10

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 40% z celkového objemu studijního programu.

a) Ochrana obyvatelstva
Cílem výuky je podrobně probrat úlohu ochrany obyvatelstva v České republice, opatření,
která vedou ke zmírnění následků mimořádných událostí, a to jak opatření a činnosti, které
jsou prováděny preventivně, tak i opatření a činnosti prováděné v případě vzniku mimořádné
události. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:







Legislativa a základní pojmy
Vznik a vývoj ochrany obyvatelstva v České republice a v zahraničí,
Varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací
Evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva
Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva
Dekontaminace
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 Stavby dotčené požadavky civilní ochrany
 Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné
události
 Prevence závažných havárií
 Preventivně výchovná činnost
 Ochrana obyvatelstva při stavu ohrožení státu a za válečného stavu
b) Integrovaný záchranný systém
Cílem výuky je podrobně probrat systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace
záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických
a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě
na mimořádné události. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:







Legislativa a základní pojmy
Složky integrovaného záchranného systému, jejich koordinace a úrovně řízení
Dokumentace a komunikace v integrovaném záchranném systému
Využití integrovaného záchranného systému při mezinárodní spolupráci
Požární ochrana
Přehled typových činností složek integrovaného záchranného systému při společném
zásahu
 Psychosociální pomoc
 Finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému
c) Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
Cílem výuky je podrobně probrat bezpečnostní systémem státu v oblasti zajišťování vnitřní
bezpečnosti, veřejného pořádku a zákonnosti, včetně příslušných národních koncepčních
bezpečnostních materiálů. Studenti získají vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:










Legislativa a základní pojmy
Systém a cíle vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
Narušení zákonnosti velkého rozsahu
Organizovaný zločin, terorismus, extremismus, radikalizmus
Prevence kriminality
Migrační a azylová politika
Místní záležitosti veřejného pořádku
Bezpečnostní ochrana osob a objektů
Ochrana míst velké koncentrace osob a tzv. „měkkých cílů“
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d) Obrana státu
Cílem výuky je seznámit studenty s problematikou zajišťování obrany České republiky
s důrazem na plánování obrany státu na úrovni státních orgánů a orgánů územních
samosprávných celků. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:
 Právní předpisy, strategické a koncepční dokumenty a základní pojmy
 Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby
 Zapojení České republiky do mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU, OBSE,…)
a jeho význam
 Kolektivní obrana NATO
 Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování
obrany České republiky
 Plánování obrany státu, dílčí plány obrany
 Národní systém reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
 Role ozbrojených sil České republiky v bezpečnostním systému České republiky
 Řešení krizových situací vojenského charakteru
 Použití Armády České republiky při nevojenských krizových situacích
 Příprava občanů k obraně státu
e) Krizové řízení
Cílem výuky je seznámit studenty se základy krizového řízení tak, aby byli schopni zvládnout
problematiku plánování krizové připravenosti, dokumentace a příslušnou legislativu.
Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:











Legislativa a základní pojmy
Systém krizového řízení v České republice
Orgány krizového řízení a vzájemné vazby
Řízení rizik
Havarijní a krizové plánování
Bezpečnostní rady a krizové štáby
Povodňová ochrana
Informační systémy a technologie pro podporu krizového řízení
Kritická infrastruktura
Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby
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f) Zdravotnictví
Cílem výuky je seznámit studenty se základním dělením resortu zdravotnictví a systémem
řízení tak, aby byli schopni zvládnout problematiku plánování krizové připravenosti
u poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví, zvládali specifická
omezení při zpracování dokumentace a příslušnou legislativu. Studenti získají vědomosti
v následujících oblastech:









Legislativa a základní pojmy
Zdravotnický systém v České republice a vzájemná spolupráce jeho subjektů
Úkoly resortu zdravotnictví v krizovém řízení
Analýza rizik z hlediska zdravotních následků
Zdravotnická záchranná služba kraje a její úkoly
Třídění postižených podle zásad triage
Traumatologické plány, evakuační plány nemocnic
Ochrana veřejného zdraví

g) Hospodářská opatření pro krizové stavy
Cílem výuky je seznámit studenty s úlohou hospodářských opatření pro krizové stavy v rámci
krizového řízení a jeho pěti základními prvky při zabezpečování nezbytných a mobilizačních
dodávek formou výrobků, prací a služeb, bez nichž nelze zajistit překonání krizových stavů.
Dále seznámit s přehledem o působnostech orgánů veřejné správy a právnických
a podnikajících fyzických osob v rámci přípravy systému hospodářských opatření pro krizové
stavy a za krizových stavů. Studenti získají a prohloubí vědomosti v následujících oblastech:
 Legislativa a základní pojmy
 Místo a úloha hospodářských opatření pro krizové stavy v bezpečnostním systému
České republiky
 Působnost orgánů v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
 Systém nouzového hospodářství
 Systém hospodářské mobilizace
 Použití státních hmotných rezerv
 Výstavba a údržba nezbytné infrastruktury
 Systém regulačních opatření
 Informační podpora hospodářských opatření pro krizové stavy

h) Cizí jazyk
V rámci studijního programu je vhodné do výuky cizího jazyka zařadit rozvoj komunikačních
dovedností a jazykových znalostí zaměřených na odbornost v oblasti ochrany obyvatelstva
a krizového
řízení.
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2.

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program rozvíjí všechny níže uvedené tematické okruhy
v rovině teoretické i praktické podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření
vysoké školy (např. zaměření na ochranu obyvatelstva, bezpečnost společnosti, bezpečnostní
aspekty ve veřejné správě, ekonomiku obrany státu, atd.).
Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
20 % z celkového objemu studijního programu.
Tematické okruhy

Procentuální podíl

Krizové řízení
Hospodářská opatření pro krizové
stavy
Obrana státu
Ochrana obyvatelstva
Integrovaný záchranný systém
Vnitřní bezpečnost a veřejný
pořádek
Zdravotnictví

30
15
15
10
10
10
10

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 20% z celkového objemu studijního programu.

a) Krizové řízení
Cílem okruhu je seznámit studenty s historií a podstatou managementu krizového řízení,
s příčinami vzniku krizových situací, s institucionálním členěním krizového managementu,
s všeobecnými zásadami vytváření sil a prostředků krizového řízení, s podstatou řešení
krizových situací, s postupem vytváření krizových strategií a s informačním zabezpečením
krizového managementu, s civilní nouzovou připraveností EU a NATO. Důraz je kladen
na postavení krizového managementu ve veřejné správě. Dále na teoretická východiska
řešení krizových situací. Úkoly a působnosti orgánů krizového řízení České republiky na všech
úrovních při přípravě a řešení krizových situací, s právy a povinnostmi fyzických
a právnických osob při řešení krizových situací, s organizačním uspořádáním a činností
bezpečnostních rad a krizových štábů na všech úrovních řízení. Studenti si rozšíří vědomosti
v následujících oblastech:






Legislativa a základní pojmy
Civilní nouzová připravenost EU a NATO
Systém krizového řízení v České republice
Orgány krizového řízení a vzájemné vazby
Řízení rizik
7











Havarijní a krizové plánování
Bezpečnostní rady a krizové štáby
Povodňová ochrana
Kybernetická bezpečnost
Informační systémy a technologie pro podporu krizového řízení
Krizové řízení ve zdravotnictví
Bezpečnostní politika státu
Finanční zabezpečení krizových opatření
Kritická infrastruktura

b) Hospodářská opatření pro krizové stavy
Cílem okruhu je seznámit studenty s historií a současným stavem hospodářských opatření
pro krizové stavy v rámci bezpečnostního systému České republiky, s místem a úlohou
správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních samosprávných
celků při zajišťování věcných zdrojů v období přípravy a po vyhlášení krizových stavů, se
zásadami plánování nezbytných a mobilizačních dodávek a zpracování stanovené
dokumentace. Důraz je kladen na proces při vyžadování věcných zdrojů za krizových situací a
objasnění hlavních zásad přípravy a použití regulačních opatření. Studenti získají vědomosti
v následujících oblastech:
 Legislativa a základní pojmy
 Místo a úloha hospodářských opatření pro krizové stavy v bezpečnostním systému
České republiky
 Působnost orgánů krizového řízení v systému hospodářských opatření pro krizové
stavy
 Systém nouzového hospodářství
 Systém hospodářské mobilizace
 Použití státních hmotných rezerv
 Výstavba a údržba nezbytné infrastruktury
 Systém regulačních opatření
 Informační podpora hospodářských opatření pro krizové stavy
 Plánování věcných zdrojů k zajištění bezpečnosti České republiky
 Vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
c) Obrana státu
Cílem výuky je seznámit studenty (u studentů, kteří se s předmětnou problematikou
prokazatelně seznámili v rámci bakalářského studia je cílem prohloubení vědomostí)
s problematikou zajišťování obrany České republiky s důrazem na plánování obrany státu na
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úrovni státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků. Studenti získají, případně
si prohloubí, vědomosti z následujících oblastí:
 Právní předpisy, strategické a koncepční dokumenty a základní pojmy
 Zapojení České republiky do mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU, OBSE,…)
a jeho význam
 Kolektivní obrana NATO
 Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování
obrany České republiky
 Dílčí plány obrany
 Národní systém reakce na krize pro potřeby řízení obrany státu
 Role ozbrojených sil České republiky v bezpečnostním systému České republiky
 Řešení krizových situací vojenského charakteru
 Použití Armády České republiky při nevojenských krizových situacích
 Příprava občanů k obraně státu
 Operační příprava státního území
 Právní aspekty válečných konfliktů

d) Ochrana obyvatelstva
Cílem výuky je prohloubit a zlepšit znalosti studentů o systému ochrany obyvatelstva
a základních opatřeních ochrany obyvatelstva. Studenti si prohloubí vědomosti
v následujících oblastech:








Varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací
Evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva
Individuální a kolektivní ochrana obyvatelstva
Prevence závažných havárií
Dekontaminace
Stavby dotčené požadavky civilní ochrany
Příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných
událostí
 Bezpečnostní věda a vzdělávání v ochraně obyvatelstva a krizovém řízení
 Ochrana obyvatelstva při stavu ohrožení státu a za válečného stavu
e) Integrovaný záchranný systém
Cílem výuky je seznámit studenty s řízením zásahu složek integrovaného záchranného
systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operační (činnost operačních
a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni
Ministerstva vnitra, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností). Studenti se
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dále seznámí se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná, a
různými modelovými postupy kooperace složek. Studenti si prohloubí vědomosti
v následujících oblastech:







Legislativa a základní pojmy
Složky integrovaného záchranného systému, jejich koordinace a úrovně řízení
Dokumentace a komunikace v integrovaném záchranném systému
Využití integrovaného záchranného systému při mezinárodní spolupráci
Požární ochrana
Cvičení integrovaného záchranného systému, logistické zabezpečení integrovaného
záchranného systému
 Psychosociální pomoc
f) Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
Cílem výuky je prohloubení znalostí v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
a rozšíření znalostí na další oblasti, a to zejména:







Legislativa a základní pojmy
Místní záležitosti veřejného pořádku
Základní pojmy trestního práva
Kriminalistika
Hybridní hrozby
Útoky na tzv. „měkké cíle“

g) Zdravotnictví
Cílem okruhu je seznámit studenty s působností jednotlivých skupin poskytovatelů
zdravotních služeb a s přípravou resortu zdravotnictví k obraně státu. Důraz je kladen
na spolupráci členských států EU v rámci zdravotního výboru (HSC) a spolupráci s Armádou
České republiky a NATO, zejména s ohledem na odolnost systému. Pozornost je věnována
specifickým situacím, jako je odezva na teroristický útok nebo vznik pandemie chřipky
a epidemií velkého rozsahu. Studenti budou seznámeni s úkoly a působnostmi orgánů
ochrany veřejného zdraví na všech úrovních řízení při přípravě a řešení krizových situací,
s právy a povinnostmi poskytovatelů zdravotních služeb s důrazem na práva pacientů.
Studenti si rozšíří vědomosti v následujících oblastech:







Legislativa a základní pojmy
Civilní nouzová připravenost EU a NATO v oblasti zdravotnictví
Zabezpečení resortu zdravotnictví za vojenských krizových stavů
Úkoly a činnost zdravotnické složky v místě zásahu
Pandemické plány a typové plány
Mezinárodní zdravotnické předpisy a jejich implementace v České republice
10

 Vysoce specializovaná centra a jejich úkoly
 Úloha neziskových organizací
3.

Magisterský program nenavazující na program bakalářský

Do magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je
třeba zahrnout všechny tematické okruhy Modulu I a Modulu II (včetně oblastí uvedených
v části 1 a části 2). Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za minimum, tvoří
nejméně 30 % z celkového objemu studijního programu.

4. Doktorský studijní program
Doktorský studijní program rozvíjí vybrané tematické okruhy v rovině teoretické i praktické
podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření vysoké školy.
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Modul III - Požadavky na studijní programy vysokých škol v oblasti bezpečnosti České
republiky se zaměřením na požární ochranu
1.

Bakalářský studijní program

Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
40 % z celkového objemu studijního programu.
Tematické okruhy

Procentuální podíl

Technicko-právní předpisy,
dokumentace požární ochrany
Výkon státní správy na úseku požární
ochrany
Základy dynamiky požáru

20
15
15

Materiály a výrobky z hlediska
požární ochrany
Požární bezpečnost staveb a
technologií
Organizace a řízení jednotek požární
ochrany, zdolávání mimořádných
událostí

15
25
10

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 40% z celkového objemu studijního programu.

a) Technicko-právní předpisy, dokumentace požární ochrany
Tento okruh zahrnuje dvě základní tematické části:
 technické a právní předpisy požární ochrany,
 dokumentace požární ochrany, její tvorba a vedení.
V rámci tematické části Technické a právní předpisy požární ochrany získá student následující
odborné znalosti:





Současná právní úprava požární ochrany
Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku požární ochrany
Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
Způsob stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným
požárním nebezpečím
 Základní povinnosti fyzických osob
 Odborně způsobilé osoby na úseku požární ochrany, technici a preventisté požární
ochrany, osoby zařazené v preventivních požárních hlídkách
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 Podmínky požární bezpečnosti při používání tepelných spotřebičů, základní
požadavky na komíny
 Podmínky požární bezpečnosti při svařování
 Zásady požární ochrany při manipulaci, ukládání a skladování plynů, zejména
hořlavých plynů
 Hasicí přístroje, jejich počet a rozmístění
 Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním
nebezpečím
 Posuzování požárního nebezpečí
 Požární tabulky, bezpečnostní barvy, značky (jejich použití)
 Elektrická zařízení jako možný iniciační zdroj
 Ochrana před účinky statické elektřiny
 Technická normalizace ve vztahu požární ochrany
b) Výkon státní správy na úseku požární ochrany
V rámci tohoto okruhu získá student následující odborné znalosti:









Postavení a působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany
Výkon státního požárního dozoru
Územní řízení, stavební řízení, změnové řízení
Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu, kontrola dodržování
povinností stanovených předpisy o požární ochraně
Vyloučení věcí z užívání, zákaz činnosti a zastavení provozu
Pokuty právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám, správní řád
Zásady přestupkového řízení a přestupky na úseku požární ochrany
Zjišťování příčin požáru

c) Základy dynamiky požáru
V rámci tohoto tematického okruhu získá student níže uvedené odborné znalosti:






Proces hoření, zplodiny hoření
Třídy požáru a jejich specifika
Parametry požáru, podmínky, které ovlivňují šíření požáru
Výměna plynů při požáru, neutrální rovina a její ovlivnění
Sdílení tepla, základní poznatky o přenosu tepelné energie vedením, prouděním,
zářením
 Způsoby přerušení hoření, základní hasební látky, jejich vlastnosti, výběr a účinnost

d) Materiály a výrobky z hlediska požární ochrany
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V rámci tohoto okruhu získá student následující odborné znalosti:
 Technické požadavky na výrobky a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů
 Posuzování shody výrobků, prohlášení o shodě, certifikace, autorizace, akreditace
 Požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo
skladovaných látek a materiálů, potřebných ke stanovení preventivních opatření k
ochraně života a zdraví osob a majetku
 Klasifikace, značení, balení látek dle mezinárodních předpisů. Hořlavé kapalinyprovozovny a sklady, plnění a stáčení, výdejní čerpací stanice
 Problematika přepravy nebezpečných látek
e) Požární bezpečnost staveb a technologií
V rámci tohoto okruhu získá student následující odborné znalosti:



















Požární bezpečnost technických a technologických zařízení
Požárně bezpečnostní zařízení
Elektrická požární signalizace
Stabilní a polostabilní hasicí zařízení
Zařízení pro odvod kouře a tepla
Evakuace osob, únikové cesty
Zásobování požární vodou
Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí
Podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce
Ochrana staveb proti šíření požárů vzduchotechnickým zařízením
Požární riziko a způsoby jeho vyjádření, požární úseky
Požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti
Výkresy požární bezpečnosti staveb, BIM (informační modelování budov)
Určování požadavků na stavební konstrukce, průkaz jejich ověření a vlastnosti
stavebních konstrukcí
Stupeň požární bezpečnosti a z něho vyplývající požadavky na stavební konstrukce
Zásady požární bezpečnosti nevýrobních objektů, specifika dle účelu a druhů provozů
Zásady požární bezpečnosti výrobních objektů
Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení stavby

f) Organizace a řízení jednotek požární ochrany, zdolávání mimořádných událostí
V rámci tohoto okruhu získá student následující odborné znalosti:
 Jednotky požární ochrany
 Plošné pokrytí
 Integrovaný záchranný systém
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Organizační a operační řízení
Základy požární taktiky
Osobní a věcná pomoc při zdolávání požárů
Věcné prostředky požární ochrany, požární technika
Základní hasební látky a jejich hasební účinky
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2.

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program rozvíjí všechny tematické okruhy stanovené
pro bakalářské studium v rovině teoretické i praktické podle profilace konkrétního studijního
programu a zaměření vysoké školy.

Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
20 % z celkového objemu studijního programu.
Tematické okruhy
Dynamika požáru
Požární bezpečnost staveb
technologií
Prevence závažných havárií

Procentuální podíl

a

40
40
20

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 20% z celkového objemu studijního programu.

a) Dynamika požáru
Tematický okruh rozvíjí a prohlubuje odborné znalosti získané v bakalářském studiu. Student
získává odborné znalosti v následujících tematických částech:
 Aplikace fyzikálně-chemických zákonů na fyzikální a chemické děje procesů hoření,
výbuchu a hašení
 Plamen, jeho parametry, střední výška plamene
 Uvolňování tepla při hoření, tepelný výkon
 Hoření kapalin, požáry hořlavých kapalin
 Fáze požáru, nelineární jevy při požáru, vliv stavebních konstrukcí
 Teplota plynů při požáru, teplotní křivky
 Sdílení tepla při požáru, odstupové vzdálenosti, šíření požáru
 Chování zplodin hoření, složení kouře, výměna plynů při požáru
 Požární větrání
 Modelování požáru

b) Požární bezpečnost staveb a technologií
Tento okruh zahrnuje dvě základní tematické části:
 Požární bezpečnost staveb
 Protivýbuchová ochrana
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V tematické části Požární bezpečnost staveb získá student odborné znalosti a dovednosti
v níže uvedené problematice:









Dodatečné zateplovací systémy
Změny staveb z hlediska požární bezpečnosti
Požární bezpečnost budov pro bydlení a ubytování
Požární bezpečnost shromažďovacích prostorů
Požární bezpečnost zdravotnických zařízení
Požární bezpečnost zemědělských objektů
Požární bezpečnost skladů
Požárně bezpečnostní řešení založené na postupu podle českých technických norem

V tematické části Protivýbuchová ochrana získá student odborné znalosti a dovednosti v níže
uvedené problematice:
 Legislativní požadavky na protivýbuchovou ochranu
 Výbušnost hořlavých prachů, plynů a par hořlavých kapalin, podmínky hoření a
výbuchu, jevy doprovázející výbuch
 Analýza rizik – dokumentace ochrany před výbuchem
 Účinky výbuchu na okolí
c) Prevence závažných havárií
V rámci tematického tohoto okruhu získává student odborné znalosti a dovednosti vztahující
se k problematice věcné náplně zákona o prevenci závažných havárií, výkonu státní správy na
úseku prevence závažných havárií, postupu při vyjadřování se k bezpečnostnímu programu
prevence závažné havárie a k bezpečnostní zprávě a provádění kontrol u provozovatelů
objektů a zařízení.

3.

Magisterský program nenavazující na program bakalářský

Do magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je
třeba zahrnout všechny tematické okruhy (včetně jejich oblastí) Modulu I a Modulu III
uvedených v části 1 a části 2. Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných
za minimum, tvoří nejméně 30 % z celkového objemu studijního programu.
4. Doktorský studijní program
Doktorský studijní program rozvíjí vybrané tematické okruhy v rovině teoretické i praktické
podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření vysoké školy.
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Modul IV - Požadavky na studijní programy vysokých škol v oblasti bezpečnosti České
republiky se zaměřením na veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost
Oblast A – profesně zaměřené studijní programy
Cílem Modulu IV, oblasti A – profesně zaměřené studijní programy je stanovení minima pro
všechny vysoké školy připravující odborníky v oblasti bezpečnosti České republiky se
zaměřením na veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost tak, aby disponovali stejnými základními
(minimálními) znalostmi. U bakalářského studia se jedná o 20 % z celkového objemu
studijního programu a 40% u magisterského studijního programu.

1. Bakalářský studijní program
Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
20 % z celkového objemu studijního programu.
Tematické okruhy

Procentuální podíl

Vnitřní bezpečnost a veřejný
pořádek
Ústavní a správní právo
Trestní právo
Kriminalistika
Kriminologie
Krizové řízení
Obrana
státu
a mezinárodní
bezpečnost

20
20
25
20
5
5
5

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 20% z celkového objemu studijního programu.

a) Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
Cílem výuky je podrobně probrat bezpečnostní systémem státu v oblasti zajišťování vnitřní
bezpečnosti, veřejného pořádku a zákonnosti, včetně příslušných národních koncepčních
bezpečnostních materiálů. Studenti získají vědomosti a dovednosti v následujících oblastech:





Právní rámec a základní pojmy, ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Systém a cíle vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku
Úloha Policie ČR
Terorismus
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Extremismus a radikalizace
Kybernetické hrozby
Ochrana osob a objektů, ochrana svědka
Ochrana měkkých cílů
Migrační a azylová politika
Místní záležitosti veřejného pořádku, obecní policie
Činnost zpravodajských služeb
Úprava držení zbraní
Mediální gramotnost

b) Ústavní a správní právo
Cílem výuky je seznámit studenty se základními instituty ústavního práva a dělby moci
v České republice. Současně budou seznámeni se základy správního práva s přihlédnutím
k bezpečnostním aspektům veřejné správy, a to v následujících oblastech:











Právní stát a principy dělby moci
Ústava ČR, ústavní zákony, ústavní pořádek
Moc zákonodárná, výkonná a soudní v Ústavě ČR
Lidská práva a svobody
Systém veřejné správy v České republice
Ústřední a územní státní správa
Územní samospráva
Správní řízení
Odpovědnost za přestupky a řízení o nich
Zaměstnanci veřejné správy a bezpečnostních sborů

c) Trestní právo
Cílem výuky je seznámit studenty se základními instituty trestního práva tak, aby byli schopni
aplikovat normy trestního práva, zejména v souvislosti s pravomocí a působností orgánů
činných v trestním řízení při odhalování a vyšetřování trestných činů. V rámci výuky
je nezbytné seznámit studenty s problematikou základů trestní odpovědnosti (obecné části
trestního práva hmotného), vybranými skutkovými podstatami trestných činů (zvláštní části
trestního práva hmotného) a základy trestního práva procesního. Studenti získají vědomosti
v následujících oblastech:
 Předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti
 Působnost trestních zákonů, promlčení
 Pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů
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 Znaky skutkové podstaty trestného činu: objekt, objektivní stránka, subjekt
(pachatel), subjektivní stránka, okolnosti vylučující protiprávnost
 Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření
 Vybrané části trestního zákoníku u frekventovaných trestných činů: trestné činy proti
životu a zdraví, trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí
a listovního tajemství, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestné
činy proti rodině a dětem, trestné činy proti majetku
 Orgány činné v trestním řízení
 Postavení obviněného a poškozeného v trestním řízení, úloha obhajoby
 Úkony v trestním řízení
 Dokazování v trestním řízení
 Přípravné řízení trestní
 Řízení před soudem

d) Kriminalistika
Cílem výuky je seznámit studenty se základními teoretickými a praktickými oblastmi
kriminalistiky. V případě kriminalistické techniky s nejčastěji využívanými metodami
identifikace osob a věcí zejména pomocí analýzy DNA, uplatnění biometrických metod
při identifikaci osob, a neidentifikačním zkoumáním stop po věcech. Dále se student ve výuce
seznámí s kriminalistickou taktikou, problematikou místa činu a kriminalistickou
dokumentací.
Učivo je rozděleno do následujících témat tak, aby absolvent bakalářského studia mohl
své znalosti uplatnit při vyšetřování trestných činů:












Základy teorie kriminalistických stop
Klasické a systémové pojetí kriminalistické identifikace
Kriminalistické metody identifikace osob a věcí
Neidentifikační zkoumání v kriminalistice
Kriminalistická taktika (rekonstrukce, rekognice, vyšetřovací pokus, výslech)
Kriminalistická dokumentace a její místo v systému kriminalistické techniky, základní
zásady pro její vedení a druhy kriminalistické dokumentace
Způsob páchání a utajování trestných činů, jejich opakovatelnost a význam
pro kriminalistiku
Kriminalistická situace – pojem, informační obsah a struktura, klasifikace
Teorie místa činu
Ohledání místa události (činu) – pojem, podstata, význam a druhy
Úvod do kriminalistické metodiky
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Další doporučené tematické celky pro studijní programy typu bezpečnostně právní
studia, kriminalistika, apod.
 Pojem, druhy a význam kriminalistického experimentu
 Příprava vyšetřovacího pokusu, taktika jeho provedení, dokumentace a hodnocení
výsledků
 Pojem, podstata, druhy, taktika realizace a význam kriminalistické rekonstrukce,
fixace průběhu a výsledků
 Úvod do kriminalistické metodiky
 Metodika vyšetřování přečinů proti životu a zdraví
 Metodika vyšetřování krádeží
 Metodika vyšetřování podvodů
 Dopravní nehody – druhy nehod (silniční, železniční, plavební, letecké)
 metodiky vyšetřování dopravních nehod (silničních, železničních, plavebních,
leteckých)
 Metodika vyšetřování mimořádných událostí (požáry, výbuchy, havárie)

e) Kriminologie
Cílem výuky je seznámit studenty s jevovými formami delikvence, s faktory ovlivňujícími
jejich vznik a s možnostmi kontroly za využití preventivních a represivních strategií.
Dále je cílem výuky seznámit studenty s vybranými a aktuálními problémy kriminality, jejich
jevovými formami, etiologií a možnostmi kontroly prostřednictvím preventivních
a represivních strategií v evropském kontextu. Studenti získají vědomosti a dovednosti
v následujících oblastech:









Úvod do kriminologie (pojem, předmět, systém)
Základní kriminologické směry
Fenomenologie kriminality
Etiologie kriminality
Osobnost pachatele
Viktimologie
Trestní represe a penologie
Prevence kriminality
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f) Krizové řízení
Cílem výuky je seznámit studenty se základy krizového řízení tak, aby byli schopni zvládnout
problematiku plánování krizové připravenosti, dokumentace a příslušné právní předpisy a
legislativní postupy. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:








Právní rámec a základní pojmy
Systém KŘ v ČR
Orgány KŘ a vzájemné vazby
Havarijní a krizové plánování
Bezpečnostní rady a krizové štáby
Informační systémy a technologie pro podporu KŘ
Kritická infrastruktura

g) Obrana státu a mezinárodní bezpečnost
Cílem výuky je seznámit studenty s problematikou zajišťování obrany ČR s důrazem
na plánování obrany státu na úrovni státních orgánů a orgánů územních samosprávných
celků. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:
 Právní předpisy, strategické a koncepční dokumenty, mezinárodní humanitární právo
 Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby
 Zapojení ČR do mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU, OBSE, EUROPOL,
SCHENGEN…) a jeho význam
 Řešení krizových situací vojenského charakteru
 Ekonomická, energetická, politická, sociální a environmentální bezpečnost
 Role ozbrojených sil ČR v bezpečnostním systému ČR, řešení krizových nevojenských
situací
 Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování
obrany ČR, branná povinnost

h) Cizí jazyk
V rámci studijního programu je vhodné do výuky cizího jazyka zařadit rozvoj komunikačních
dovedností a jazykových znalostí zaměřených na odbornost v oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku.
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2.

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program rozvíjí všechny níže uvedené tematické okruhy
v rovině teoretické i praktické podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření
vysoké školy (např. zaměření na policejní činnosti, kriminalistiku a forenzní disciplíny,
bezpečnostně právní studia, atd.).

Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
40% z celkového objemu studijního programu.

Tematické okruhy
Vnitřní bezpečnost a
pořádek
Veřejné právo
Trestní právo
Kriminalistika
Bezpečnostní management
Krizové řízení

Procentuální podíl
veřejný

20
20
20
15
15
10

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 40% z celkového objemu studijního programu.

a) Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek
Cílem výuky je prohloubení znalostí v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti
a rozšíření znalostí na další oblasti, a to zejména:
 Odpovědné instituce v rámci bezpečnostního systému ČR a základní nástroje
(legislativa, strategie, koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik
 Zvlášť ohrožené objekty a osoby
 Ochrana měkkých cílů
 Terorismus
 Extremismus
 Financování terorismu a ostatní podpůrné aktivity
 Teroristické skupiny, historický vývoj
 Pravicový a levicový extremismus, islámský extremismus, politický extremismus
 Narušení zákonnosti velkého rozsahu
 Působení cizí moci
 Hybridní hrozby
 Mediální gramotnost
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b) Veřejné právo
Cílem výuky je seznámit studenty s dalšími instituty a normami veřejného práva,
a to s přihlédnutím k zaměření studia pro oblast bezpečnosti. Studenti získají vědomosti
v následujících oblastech:











Správní řízení o přestupcích
Právní úprava Policie České republiky a obecních policií
Právní úprava dalších bezpečnostních sborů a soukromých bezpečnostních služeb
Branné zákonodárství
Cizinecká legislativa
Služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů
Státní služba
Odpovědnost za škodu ve veřejné správě
Svobodný přístup k informacím a další právní záruky ve veřejné správě
Správní soudnictví

c) Trestní právo
Cílem výuky je prohloubení znalostí v oblasti trestního práva nad rámec stanovený
pro bakalářské studijní programy. Studenti se podrobněji seznámí s dalšími instituty
trestního práva hmotného, procesního a předpisy které na základní trestní předpisy navazují.
Dále se seznámí s některými teoretickými problémy trestní odpovědnosti, dokazování
či rozhodovací praxí v rámci trestního řízení, a to zejména:









Teoretické zásady trestního práva
Jednotlivé druhy trestů a ochranných opatření
Zvláštní část trestního zákoníku
Trestní odpovědnost a trestání mladistvých, soudnictví ve věcech mládeže
Ústavní principy trestního procesu
Teoretické problémy dokazování
Řízení o opravných prostředcích a principy opravného řízení
Mezinárodní justiční spolupráce

d) Kriminalistika
Cíl výuky navazuje na znalosti předmětového bloku kriminalistiky z bakalářského studia
a rozšiřuje okruh znalostí o moderní přístupy s využitím kriminalistických informačních
systémů.
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Na kriminalistickou techniku, kriminalistickou taktiku a základy kriminalistické metodiky
některých vybraných trestných činů v bakalářském studijním programu navazuje
problematika vlastní logiky vedeného vyšetřování, tvorby kriminalistických verzí, inscenace
trestných činů a kriminalistická metodika zaměřená na vyšetřování co do rozsahu a skutkové
složitosti náročných trestných činů.
 Pojem, obsah a význam informatiky v kriminalistice, informační cyklus a zásady práce
s informacemi
 Základní definice informatiky, vývoj a požadavky na kriminalistickou informatiku
z hlediska jejího využití v kriminalistice
 Členění informačních systémů pro kriminalistické a bezpečnostní potřeby
 Přehled celostátních kriminalistických (policejních) evidencí a sbírek
 Kriminalistické informační systémy pro spolupráci v rámci Evropské unie
 Kriminalistická metodika – teorie a metodologie
 Metodiky vyšetřování vybraných trestních činů v oblasti zaměření studijního
programu

e) Bezpečnostní management
Cílem výuky je získání znalostí a dovedností v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů.
Studenti se seznámí s pojmy a teoriemi oboru. Výuka se zaměřuje na specifikaci
manažerských dovedností, řízení organizací na všech jejich úrovních a manažerské
dovednosti směřující k vedení lidí a pracovních skupin. Student bude schopen identifikovat,
určit nebo navrhnout prvky systému managementu a následně řídit a kontrolovat procesy,
za které nese odpovědnost.
 Poslání organizace
 Orientace na zákazníka – vnitřní, vnější zákazník
 Vize a cíle, jejich stanovování (SMART), orientace na cíl, krátkodobé, dlouhodobé,
plánování, dosažení a kontrola cílů
 Základní pojmy managementu: management, řízení, vedení, manažer, lídr,
manažerská hierarchie, etika v managementu
 Manažerské činnosti. Úrovně managementu
 Specifika managementu v bezpečnostních složkách a ve veřejné správě
 Teorie motivace. Vývoj motivačních koncepcí. Nežádoucí motivace
 Teorie komunikace. Proces komunikace. Komunikace v organizaci
 Rozvoj partnerství organizace
 Projektové řízení, strategické řízení, krizové řízení
 Strategie projektu a potenciálních rizik
 Řízení procesů, systém procesního řízení
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f) Krizové řízení
Cílem výuky je rozšířit znalosti studentů získané v bakalářském studijním programu. Důraz
je kladen na postavení krizového managementu ve veřejné správě. Dále na teoretická
východiska řešení krizových situací. Studenti si rozšíří vědomosti v následujících oblastech:








Civilní nouzová připravenost EU a NATO
Řízení rizik
Kybernetická bezpečnost
Prevence závažných havárií
Informační systémy a technologie pro podporu KŘ
Bezpečnostní politika státu
Finanční zabezpečení krizových opatření

3. Magisterský program nenavazující na program bakalářský

V případě magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní
program, musí být do něj zahrnout všechny tematické okruhy Modulu I a Modulu IV uvedené
v části 1 a části 2. Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za minimum, tvoří
nejméně 30 % z celkového objemu studijního programu.

4. Doktorský studijní program
Doktorský studijní program rozvíjí vybrané předmětové bloky v rovině teoretické i praktické
podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření vysoké školy.
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Oblast B – akademicky zaměřené studijní programy
Cílem Modulu IV, oblasti B – akademicky zaměřené studijní programy je stanovení minima
pro všechny vysoké školy připravující odborníky v oblasti bezpečnosti České republiky
se zaměřením na teoretické aspekty bezpečnosti tak, aby disponovali stejnými základními
(minimálními) znalostmi. U bakalářského studia se jedná o 20 % z celkového objemu
studijního programu a 40% u magisterského studijního programu.

1. Bakalářský studijní program
Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
20 % z celkového objemu studijního programu.
Tematické okruhy

Procentuální podíl

Bezpečnostní politika
Mezinárodní vztahy a bezpečnost
Veřejné právo
Kriminologie
Krizové řízení
Obrana státu

25
25
20
10
10
10

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 20% z celkového objemu studijního programu.

a) Bezpečnostní politika
Cílem výuky je podrobně popsat bezpečnostní politiku a její význam. Dále budou studenti
seznámeni s koncepčními dokumenty bezpečnostní politiky, bezpečnostní politikou ČR,
tvorbou koncepčních materiálů v bezpečnostní politice a sektorovými bezpečnostními
politikami.









Právní rámec a základní pojmy, ústavní zákon o bezpečnosti ČR
Systém a cíle bezpečnostní politiky
Tvorba koncepčních dokumentů v oblasti vnitřní bezpečnosti
Terorismus
Extremismus a radikalizace
Měkké cíle
Kybernetické hrozby
Migrační a azylová politika
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 Policie ČR
 Místní záležitosti veřejného pořádku, obecní policie, role občanské společnosti
v bezpečnostní politice
 Činnost zpravodajských služeb
 Další státní orgány podílející se na bezpečnostní politice
 Sektorové bezpečnostní politiky

b) Mezinárodní vztahy a bezpečnost
Cílem výuky je seznámit studenty s nadnárodními bezpečnostní politikou, mezinárodními
organizacemi, regionálními aspekty bezpečnosti a jejich nadregionálními přesahy a
v neposlední řadě též s oblastmi mezinárodních misí.
 Mezinárodní vztahy, právní předpisy definující mezinárodní vztahy, strategické a
koncepční dokumenty v této oblasti
 Zapojení ČR do mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU, OBSE, EUROPOL,…) a jeho
význam
 Regionální aspekty bezpečnosti v jednotlivých částech světa
 Mezinárodní mise
 Nadnárodní zločinecká a teroristická uskupení
 Vztah mezinárodní a národní bezpečnosti

c) Veřejné právo
Cílem výuky je seznámit studenty se základními instituty ústavního práva a dělby moci
v České republice. Současně budou seznámeni se základy správního práva s přihlédnutím
k bezpečnostním aspektům veřejné správy. Dále budou seznámeni se základními instituty
trestního práva tak, aby byli schopni aplikovat normy trestního práva, zejména v souvislosti s
pravomocí a působností orgánů činných v trestním řízení při odhalování a vyšetřování
trestných činů. Jedná se o následující oblasti:










Právní stát a principy dělby moci
Ústava ČR, ústavní zákony, ústavní pořádek
Moc zákonodárná, výkonná a soudní v Ústavě ČR,
Lidská práva a svobody
Systém veřejné správy v České republice
Ústřední a územní státní správa
Územní samospráva
Správní řízení
Odpovědnost za přestupky a řízení o nich
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Zaměstnanci veřejné správy a bezpečnostních sborů
Předmět trestního práva a základy trestní odpovědnosti
Působnost trestních zákonů, promlčení
Pojem trestného činu, vymezení přečinů a zločinů
Znaky skutkové podstaty trestného činu: objekt, objektivní stránka, subjekt
(pachatel), subjektivní stránka, okolnosti vylučující protiprávnost
 Zásady pro ukládání trestů a ochranných opatření
 Orgány činné v trestním řízení

i) Kriminologie
Cílem výuky je seznámit studenty s jevovými formami delikvence, s faktory ovlivňujícími
jejich vznik a s možnostmi kontroly za využití preventivních a represivních strategií.
Dále je cílem výuky seznámit studenty s vybranými a aktuálními problémy kriminality, jejich
jevovými formami, etiologií a možnostmi kontroly prostřednictvím preventivních
a represivních strategií v evropském kontextu. Studenti získají vědomosti a dovednosti
v následujících oblastech:









Úvod do kriminologie (pojem, předmět, systém)
Základní kriminologické směry
Fenomenologie kriminality
Etiologie kriminality
Osobnost pachatele
Viktimologie
Trestní represe a penologie
Prevence kriminality

j) Krizové řízení
Cílem výuky je seznámit studenty se základy krizového řízení tak, aby byli schopni zvládnout
problematiku plánování krizové připravenosti, dokumentace a příslušné právní předpisy a
legislativní postupy. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:







Právní rámec a základní pojmy
Systém KŘ v ČR
Orgány KŘ a vzájemné vazby
Havarijní a krizové plánování
Bezpečnostní rady a krizové štáby
Informační systémy a technologie pro podporu KŘ
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 Kritická infrastruktura

k) Obrana státu
Cílem výuky je seznámit studenty s problematikou zajišťování obrany ČR s důrazem
na plánování obrany státu na úrovni státních orgánů a orgánů územních samosprávných
celků. Studenti získají vědomosti v následujících oblastech:





Právní předpisy, strategické a koncepční dokumenty
Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby
Řešení krizových situací vojenského charakteru
Role ozbrojených sil ČR v bezpečnostním systému ČR, řešení krizových nevojenských
situací
 Povinnosti státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků při zajišťování
obrany ČR, branná povinnost

l) Cizí jazyk
V rámci studijního programu je vhodné do výuky cizího jazyka zařadit rozvoj komunikačních
dovedností a jazykových znalostí zaměřených na odbornost v oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku.
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2.

Navazující magisterský studijní program

Navazující magisterský studijní program rozvíjí všechny níže uvedené tematické okruhy
v rovině teoretické i praktické podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření
vysoké školy (např. zaměření na policejní činnosti, kriminalistiku a forenzní disciplíny,
bezpečnostně právní studia, atd.).

Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za Společné minimum, tvoří nejméně
40 % z celkového objemu studijního programu.

Tematické okruhy

Procentuální podíl

Bezpečnostní politika
Mezinárodní vztahy a bezpečnost
Veřejné právo
Metodologie
Bezpečnostní management
Krizové řízení

30
30
10
15
10
5

Pozn. Procentuální podíl je stanoven z uvedených 40% z celkového objemu studijního programu.

a) Bezpečnostní politika
Cílem výuky je prohloubení znalostí v oblasti bezpečnostní politiky a rozšíření znalostí na
další oblasti, a to zejména:
 Odpovědné instituce v rámci bezpečnostního systému ČR a základní nástroje
(legislativa, strategie, koncepce) pro eliminaci hrozeb a rizik
 Ochrana měkkých cílů
 Terorismus,
 Extremismus
 Financování terorismu a ostatní podpůrné aktivity
 Narušení zákonnosti velkého rozsahu
 Působení cizí moci
 Hybridní hrozby
b) Mezinárodní vztahy a bezpečnost
Cílem výuky je prohloubení znalostí v oblasti mezinárodních vztahů a mezinárodní
bezpečnosti na další oblasti, a to zejména:
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 Mezinárodní úmluvy vztahující se k bezpečnosti
 Zapojení ČR do mezinárodních organizací (OSN, NATO, EU, OBSE, EUROPOL,…) a jeho
význam
 Regionální aspekty bezpečnosti v jednotlivých částech světa
 Mezinárodní mise
 Nadnárodní zločinecká a teroristická uskupení
 Vztah mezinárodní a národní bezpečnosti

c) Veřejné právo
Cílem výuky je prohloubení znalostí práva nad rámec stanovený pro bakalářské studijní
programy. Jedná se zejména o:











Teoretické zásady trestního práva
Ústavní principy trestního procesu
Správní řízení o přestupcích
Právní úprava Policie České republiky a obecních policií
Právní úprava dalších bezpečnostních sborů a soukromých bezpečnostních služeb
Branné zákonodárství
Cizinecká legislativa
Služební poměry příslušníků bezpečnostních sborů
Státní služba
Svobodný přístup k informacím a další právní záruky ve veřejné správě

d) Metodologie
Cílem výuky metodologie je seznámit studenty se základy výzkumu v oblasti bezpečnostních
studií, historickým vývojem metodologie v oblasti bezpečnostních studií, v současnosti
využívaným metodologickým aparátem a jeho omezeními. Cílem je seznámit studenty
s kvantitativními a kvalitativními metodami. V neposlední řadě by měli být studenti
seznámeni s mediální gramotností.








Výzkum v oblasti bezpečnostních studií
Vývoj výzkumu v oblasti bezpečnostních studií
Vědecká etika
Omezení výzkumu
Kvantitativní metody a jejich aplikace
Kvalitativní metody a jejich aplikace
Mediální gramotnost
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e) Bezpečnostní management
Cílem výuky je získání znalostí a dovedností v oblasti managementu a řízení lidských zdrojů.
Studenti se seznámí s pojmy a teoriemi oboru. Výuka se zaměřuje na specifikaci
manažerských dovedností, řízení organizací na všech jejich úrovních a manažerské
dovednosti směřující k vedení lidí a pracovních skupin. Student bude schopen identifikovat,
určit nebo navrhnout prvky systému managementu a následně řídit a kontrolovat procesy,
za které nese odpovědnost.
 Poslání organizace
 Orientace na zákazníka – vnitřní, vnější zákazník
 Vize a cíle, jejich stanovování (SMART), orientace na cíl, krátkodobé, dlouhodobé,
plánování, dosažení a kontrola cílů
 Základní pojmy managementu: management, řízení, vedení, manažer, lídr,
manažerská hierarchie, etika v managementu
 Manažerské činnosti, úrovně managementu
 Specifika managementu v bezpečnostních složkách a ve veřejné správě
 Teorie motivace, vývoj motivačních koncepcí, nežádoucí motivace
 Teorie komunikace, proces komunikace, komunikace v organizaci
 Rozvoj partnerství organizace
 Projektové řízení, strategické řízení, krizové řízení
 Strategie projektu a potenciálních rizik
 Řízení procesů, systém procesního řízení

f) Krizové řízení
Cílem výuky je rozšířit znalosti studentů získané v bakalářském studijním programu. Důraz
je kladen na postavení krizového managementu ve veřejné správě. Dále na teoretická
východiska řešení krizových situací. Studenti si rozšíří vědomosti v následujících oblastech:








Civilní nouzová připravenost EU a NATO
Řízení rizik
Kybernetická bezpečnost
Prevence závažných havárií
Informační systémy a technologie pro podporu KŘ
Bezpečnostní politika státu
Finanční zabezpečení krizových opatření
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3. Magisterský program nenavazující na program bakalářský

V případě magisterského studijního programu, který nenavazuje na bakalářský studijní
program, musí být do něj zahrnout všechny tematické okruhy Modulu I a Modulu V uvedené
v části 1 a části 2. Souhrn tematických okruhů (předmětů), považovaných za minimum, tvoří
nejméně 30 % z celkového objemu studijního programu.

4. Doktorský studijní program
Doktorský studijní program rozvíjí vybrané předmětové bloky v rovině teoretické i praktické
podle profilace konkrétního studijního programu a zaměření vysoké školy.
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Seznam použitých zkratek
ČSN
EU
HOPKS
HSC
IZS
KŘ
MU
NATO
OBSE
OSN
PO

Česká technická norma
Evropská unie
hospodářská opatření pro krizové stavy
(Health Security Committee) Výbor pro zdravotní bezpečnost
integrovaný záchranný systém
krizové řízení
mimořádná událost
(North Atlantic Treaty Organization) Severoatlantická aliance
(Organization for Security and Cooperation in Europe) Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
Organizace spojených národů
Požární ochrana
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