MBA studium - studijní plán
Obor: Bezpečnostní a krizový management
1. semestr
Kód předmětu

MB_BKM
MB_BA
MB_MOR
MB_BS
MB_KV

Název předmětu

Bezpečnost a krizový management
Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce
Management osobního rozvoje
Bezpečnostní sbory a jejich úloha v integrovaném záchranném systému
Komunikace s veřejností

Lektor

Mgr. Lenka Jakubcová
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.
Mgr. Lenka Jakubcová
Mgr. Pavla Schwingerová

2. semestr
Kód předmětu

MB_NSB
MB_PM
MB_OO
MB_SP
MB_PE
DP

Název předmětu

Nestátní součásti bezpečnostního systému ČR
Personální management
Ochrana obyvatelstva při mimořádných událostech
Správní právo
Profesní etika
Diplomová práce

Lektor

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
Mgr. Lenka Jakubcová
JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA
PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Informace o studijním oboru:
Studijní obor Management bezpečnostních sborů je určen pro zaměstnance policejních a armádních sborů, hasičských sborů, bezpečnostních agentur, státní
úředníky přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním a pracovníky ostatních složek integrovaného záchranného systému.
V jeho rámci získají studenti v prvním semestru povědomí o bezpečnosti ČR a krizovém řízení při mimořádných událostech v rámci ČR s ohledem na aktuální
právní úpravu, ale také o bezpečnosti v mezinárodním měřítku a roli mezinárodních organizací (EU, NATO, OSN) při zajišťování bezpečnosti. Nedílnou součástí
je také seznámení s rolí jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a vymezení jejich aktivit a spolupráce na operativní, taktické i strategické
úrovni. Jelikož je studium určeno pro pracovníky managementu, je zde zařazen také předmět Personální management, v němž se studenti naučí lépe a
efektivněji vést své spolupracovníky a podřízené. Mimořádné situace často vyžadují také adekvátní komunikaci s veřejností, a proto se studenti naučí jak zvládat
i tyto situace.
Ve druhém semestru se studenti seznámí s etickými aspekty výkonu profesí v bezpečnostní oblasti, ochranou obyvatelstva při řešení mimořádných událostí a
pravomocemi jednotlivých výkonných složek či se speciální částí práva - Správním a policejním právem. Předmět Nestátní součásti bezpečnostního systému ČR
pak přináší pohled na nestátní aktéry zajišťování bezpečnosti (obecní policie, bezpečnostní agentury atd.) a s tím související specifika. Jelikož jsou pracovníci
bezpečnostních složek často vystaveni značnému stresu, naučí se také v rámci předmětu Management osobního rozvoje lépe zvládat i tyto aspekty svého
povolání.

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:
Mgr. Eva Mečířová, vedoucí studijního oddělení, Email: studijni@cemi.cz, Tel.: +420 724 243 959

