LEKTOŘI oboru
Bezpečnostní a krizový management
Mgr. Lenka Jakubcová
Bezpečnost a krizový management, Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS, Ochrana
obyvatelstva při řešení mimořádných událostí
Narozena roku 1982 v Havířově. Vystudovala Policejní akademii
České republiky v Praze, kde také od roku 2006 vyučuje
problematiku krizového řízení a dále pokračuje ve studiu
v doktorském studijním programu „Policejní management a
kriminalistika“.
Absolvovala kurs „Vysokoškolská pedagogika“ pod vedením
Centra pro studium vysokého školství, účastní se
vědeckovýzkumné
činnosti
a
je
spoluřešitelkou
vědeckovýzkumných projektů.
Pravidelně prezentuje své příspěvky na mezinárodních
vědeckých konferencích. Publikační činnost čítá necelé tři
desítky titulů, většinou článků v odborných periodikách,
příspěvků ve sbornících a také skripta.
Hovoří anglicky a německy, ve volném čase ráda sportuje a čte.

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce, Nestátní
součásti bezpečnostního systému ČR
Ročník 1975. Roku 2005 absolvoval doktorský cyklus
politologie Fakulty sociálních věd University Karlovy, kde
v letech 2001 – 2005 působil i jako pedagog (doktorand,
extrení přednášející předmětu Regionální geografie a
regionální politika.
Mezi lety 2001 až 2009 byl pracovníkem odboru bezpečnostní
politiky Ministerstva vnitra (problematika boje proti
terorismu; opatření proti korupci, oblast mezistátní policejní
spolupráce s důrazem na její regionální přeshraniční rozměr,
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odstraňování překážek rozvoje cestovního ruchu; spoluorganizátor a účastník řady domácích
a zahraničních konferencí, věnovaných různým aspektům prosazování práva). Od roku 2010
působí na Policejní akademii České republiky v Praze.
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. je autorem několika desítek odborných i popularizačních článků,
zejména ve vztahu k tématům vnitřní bezpečnosti.

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Management osobního rozvoje
Vzdělání v oboru psychologie a psychologie práce získala na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a VŠE, v současné době
působí jako docentka na Podnikohospodářské fakultě VŠE a je
také jednatelem společnosti P&P Interconsult s.r.o. poskytující
psychologicko-personální poradenství.
Je autorkou několika publikací o psychologii a osobním rozvoji
a členkou oborové rady psychologie práce na FFUK, v minulosti
působila také jako vědecký tajemník Psychologické společnosti
při ČSAV.
Získala cenu Dilie za monografii Člověk hledá člověka a také
cenu MŠMT za učebnici Psychologie a sociologie řízení firmy.
Poradenské a vzdělávací aktivity realizovala například pro Úřad
vlády ČR či pro Ministerstvo pro místní rozvoj.

Mgr. Pavla Schwingerová
Komunikace s veřejností
Narozena roku 1967 v Náchodě. Vystudovala Pedagogickou
fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a hudba.
Má letitou praxi v předních médiích (redaktorka a
dramaturgyně
zpravodajství
České
televize
Praha,
šéfredaktorka deníku Metro apod.), dále i managerskou praxi
v médiích (ředitelka marketingu Mladé fronty a.s., vedoucí odd.
komunikace Českého rozhlasu, vedoucí oddělení předplatného
MAFRA a.s.).
Jako PR a marketingová managerka prošla komerční,
neziskovou a státní správou (Úřad vlády ČR, Asociace Public
Relations Agentur,…), po tři roky vedla i dílčí část evropského
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projektu EQUAL, zaměřený na budování poradenských center (podpora zaměstnanosti v ČR).
Několik let se již věnuje lektorské činnosti (např. na VŠE Praha, Soukromé VŠ Josefa
Škvoreckého Praha, Akademie PR, Moderátorská škola atd.). Přednáší o Public Relations,
práci v médiích a mediálním obrazu, dále i kreativním psaním a o českém jazyce a literatuře.

JUDr. Josef František Staněk, MBA
Správní právo, Personální management
Vzděláním právník a pedagog.
Na Ministerstvu vnitra měl možnost získat zkušenosti
s legislativní činností. Má rovněž zkušenosti z výkonu státní
správy a rozsáhlé zkušenosti z podnikatelské sféry. V minulosti
měl možnost pracovat jako podnikový právník a manažer
rozvoje lidských zdrojů ve státní správě i řadě podnikatelských
subjektů soukromého sektoru. Zastával řadové i top
manažerské pozice. Má rozsáhlé zkušenosti s lektorskou a
následně i pedagogickou činností.
V posledních cca deseti letech se věnuje výhradně pedagogické
činnosti a sebevzdělávání. Učil na několika středních a vyšších
odborných školách. Byl také odpovědný za činnost a vedení konzultačního střediska BIVŠ
Jihlava.
V současné době učí na Střední veřejnoprávní škole v Jihlavě, je akademickým pracovníkem
Bankovního institut VŠ a tutorem oboru MBA na Central European Management Institut.
Při své pedagogické činnosti se zaměřuje na oblast správního, obchodního a pracovního
práva, učí také kriminalistiku, kriminologii a penologii. Je doktorandem oboru andragogika
Univerzity Jana Amose Komenského.
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PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
Profesní etika
Narodil se 4. 1. 1955 v Praze. Vystudoval Filosofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze – obory filosofie a historie. Na této
fakultě poté dlouhá léta pedagogicky působil a absolvoval zde
rigorózní řízení i interní vědeckou přípravu.
Od roku 2005 přednáší na katedře společenských věd Fakulty
bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze
profesní etiku, filosofii, kulturní antropologii a multikulturní
výchovu. Působí rovněž jako pedagog etiky na katedře
bezpečnostních studií Univerzity Jana Amose Komenského.
PhDr. Petr Nesvadba, CSc. průběžně publikuje články v odborných
časopisech (např. ve Filosofickém časopise, Bezpečnostní teorii a
praxi, Psychologii dnes) a vysokoškolské učebnice (např. „Slovník základních pojmů
z filosofie“ – 1999, „Filosofie a etika“ – 2006, „Policejní etika“ – 2009). Na PA ČR je řešitelem
vědeckovýzkumného úkolu z oblasti profesní etiky, s výsledky badatelského úsilí vystupuje
na konferencích u nás i v zahraničí. Hovoří německy a rusky.
Ač věku notně zralého, má malé děti, se kterými tráví takřka veškerý volný čas.
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