Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Bezpečnostní aspekty mezinárodní spolupráce

Kód předmětu:

MB_BA 1

Lektor:

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu MBA studia:
Předmět se zaměřuje na základní informace o mechanismech a prioritách mezinárodní spolupráce
v bezpečnostní oblasti. Pozornost bude věnována zejména organizačnímu uspořádání konkrétních
mezinárodních organizací (EU, OSN, NATO, Rada Evropy a další) a roli bezpečnostních otázek v jejich prioritách.
Stranou pozornosti nezůstanou aktuální či perspektivně budoucí bezpečnostní výzvy, které tyto organizace
řeší. Důraz je kladen i na popis a kanály zapojení České republiky do fungování výše sledovaných organizací.
Obsah předmětu:
1. kapitola: Mezinárodní spolupráce a její důležitost – zejména s ohledem na otázky bezpečnosti
Jaká mohou být pozitiva mezinárodní spolupráce – nejen v bezpečnostní oblasti. A jaká mohou být negativa
„nespolupráce“. Konkrétní způsoby a příklady pozitivního dopadu mezinárodní bezpečnostní kooperace.
Členství České republiky v mezinárodních organizacích bezpečnostního charakteru.
2. kapitola: Evropská unie: střechové a pracovní orgány
Důležitost bezpečnostní agendy v „evropském procesu“. Řízení bezpečnosti v rámci unijní struktury (pracovní
skupiny). Podrobnější vhled do rozhodovacího mechanismu, demonstrovaný na konkrétních projednávaných
tématech. Aktuální výzvy a odhad dalšího vývoje.
3. kapitola: Severoatlantická aliance
Stěžejní bezpečnostní témata v rámci Aliance. Alianční strategické dokumenty a koexistence „vojenského“
a „nevojenského“ pojetí bezpečnosti.
4. kapitola: Organizace spojených národů
Etapy existence OSN. Stěžejní bezpečnostní témata světové organizace. Peacekeeping versus peacebuilding.
Konkrétní příklady mezinárodního angažmá pod hlavičkou OSN.
5. kapitola: Další mezinárodní organizace
Mezinárodní agentura pro atomovou energii, Rada Evropy, Visegrádská skupina. Náplň jejich činnosti s důrazem
na bezpečnostní otázky.
6. kapitola: „Policejní“ platformy pro mezinárodní spolupráci
Interpol, Europol, Pracovní skupina policejních náčelníků, Policejní pracovní skupina k terorismu a další
struktury. Jak fungují kanály a mechanismy spolupráce? Co od této spolupráce očekávat a jaké jsou její limity?
7. kapitola: Regionální a lokální aspekty mezinárodní bezpečnostní spolupráce
Spolupráce a komunikace bezpečnostních složek České republiky se sousedními zeměmi. Spolupráce na místní
úrovni, „mezinárodní bezpečnostní“ politika krajů a obcí. Euroregiony a role bezpečnosti v jejich agendě.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Pikna, B. – Mezinárodní terorismus a bezpečnost Evropské unie, Linde, Praha 2006, ISBN 80-7201-615-6.
Vade-mecum of Civil Protection in the European Union, European Commission, Brussels 1999. bez ISBN
<http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/cp06_en.htm>.
Fakta a čísla Organizace spojených národů. Informační centrum OSN v Praze, vychází každoročně
<http://www.osn.cz/publikace/fakta-a-cisla-osn/>.
NATO příručka. North Atlantic Treaty Organisation, Informační a tisková kancelář, Brusel, vychází každoročně.
bez
ISBN.
United
Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs <http://ochaonline.un.org>.
Council of Europe: Crisis Management <http://www.consilium.europa.eu>.
Severoatlantická aliance <http://www.nato.int>.
Severoatlantická aliance: NATO Aktual<http://www.natoaktual.cz>.
Interpol <http://www.interpol.int>.
Europol <http://www.europol.europa.eu>.

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Bezpečnost a krizový management

Kód předmětu:

BS_BKM1

Lektor:

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu MBA studia:
Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s platnou právní úpravou krizového řízení
v České republice, strukturou a jednotlivými prvky bezpečnostního systému České republiky, včetně jejich úkolů
a působnosti, a to i v návaznosti na nadnárodní úroveň. Studenti porozumí principům a systému řízení a řešení
situace v území (na úrovni stát – kraj – obec – místo zásahu) při vyhlášení krizového stavu, fungování orgánů
krizového řízení a jejich působnosti, a seznámí se s řešením následků např. živelních pohrom při vyhlášení
krizového stavu. Získají přehled o zásadách krizového plánování i plánování na podporu řešení mimořádných
událostí, o možnostech a způsobech řešení mimořádných událostí na jednotlivých úrovních veřejné správy i
z pohledu integrovaného záchranného systému, jehož nedílnou součástí jsou právě bezpečnostní sbory.
Studenti si také vytvoří představu o velmi aktuální a skloňované problematice ochrany kritické infrastruktury na
národní i mezinárodní úrovni, o nadnárodní spolupráci v oblasti krizového řízení a plánování, řešení krizí a
ochrany obyvatelstva. Předmět pracuje se základními strategickými dokumenty z oblasti bezpečnosti a
navazujícími právními předpisy ústavního charakteru, krizovou a brannou legislativou, v níž se také studenti učí
orientovat.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Bezpečnost jako pojem a přístupy ke konceptualizaci bezpečnosti.
Vymezení pojmu „bezpečnost“. Přístupy ke konceptualizaci bezpečnosti. Vojenský a politicko-mocenský význam
pojmu a teorie mezinárodních vztahů (realistická tradice, revoluční tradice, racionalistická tradice). Kodaňská
škola (subjekty bezpečnosti – aktéři, sektory či dimenze bezpečnosti, intenzita či práh bezpečnosti). Human
Security. Řízení bezpečnosti a řízení rizik.
2. kapitola:
Bezpečnostní systém České republiky – právní úprava.
Strategická úroveň zajišťování bezpečnosti České republiky. Základy právní úpravy zajišťování bezpečnosti
České republiky. Bezpečnostní systém České republiky a jeho úloha.
3. kapitola:
Bezpečnostní systém České republiky a jeho prvky.
Ústřední a územní úroveň bezpečnostního systému České republiky, jeho komponenty, jejich působnost a
vzájemné vazby. Subjekty, které zajišťují bezpečnost České republiky a subjekty, které se podílejí na jejím
zajišťování.
4. kapitola:
Krizové řízení v České republice.
Pojem „krizové řízení“ a základní terminologie oboru. Právní úprava krizového řízení v České republice.
Implementace povinnosti k ochraně evropské kritické infrastruktury do krizové legislativy. Krizová situace
vojenského a nevojenského charakteru. Orgány krizového řízení a jejich kompetence. Druhy krizových stavů a
jejich charakteristika. Krizová opatření a jejich charakteristika. Principy zavedení krizových stavů a krizových
opatření.
5. kapitola:
Postavení jednotlivce v krizové situaci a jeho ochrana.
Možnosti a limity omezení práv a svobod fyzických a právnických osob při řešení krizových situací a
mimořádných událostí. Účel krizových opatření. Právní aspekty implementace krizových opatření do praxe.
Ochrana jednotlivce před nelegálními zásahy moci veřejné do jeho privátní sféry.
6. kapitola:
Ochrana kritické infrastruktury.
Pojmy „kritická infrastruktura“, „evropská kritická infrastruktura“, „prvek kritické infrastruktury“, „průřezová

kritéria“, „odvětvová kritéria“, „ochrana kritické infrastruktury“, „subjekt kritické infrastruktury“. Ochrana
kritické infrastruktury ve světě – historický exkurz. Ochrana kritické infrastruktury v ČR – vývoj a současnost.
Ochrana kritické infrastruktury na mezinárodní úrovni (NATO, EU).
7. kapitola:
Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení.
Zapojení České republiky do mezinárodních bezpečnostních struktur. „Crisis management“ a jeho pojetí
v Evropské unii. Přístupy Evropské unie k řešení krizí. Legislativní rámec Evropské unie v oblasti „Civil
Protection“, krizového řízení a plánování. Omezování rizika vzniku ozbrojeného konfliktu silami OSN.
Spolupráce OSN v oblasti humanitární intervence a prevence katastrof. Civilní nouzové plánování ve vazbě na
struktury NATO.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorkou.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
JAKUBCOVÁ, Lenka a Ján ŠUGÁR. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2013. 154 s. ISBN
978-80-7251-400-7.
HRIVNÁK, Ján, Lenka BURDOVÁ a Lubomír POLÍVKA. Metody a nástroje řešení krizových situací. (Metody a
nástroje řízení bezpečnosti). Základní údaje. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2009. 152 s. ISBN 978-80-7251-304-8.
TARČÁNI, Ondrej a kol. Teorie a praxe krizového řízení. II. díl. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky
v Praze, 2011. 107 s. ISBN 978-80-7251-357-4.
TARČÁNI, Ondrej a kol. Teorie a praxe krizového řízení. III. díl. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky
v Praze, 2011. 171 s. ISBN 978-80-7251-362-8.
MARTÍNEK,
Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. 1. vyd. Praha: Policejní
ISBN 978-80-7251-304-8.
akademie České republiky v Praze, 2010. 169 s. ISBN 978-80-7251-338-3.

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS

Kód předmětu:

MB_BS

Lektor:

Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu MBA studia:
Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s úlohou a působností subjektů se
statutem „bezpečnostní sbor“ v integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost
vykonávaná podle zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či
„ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o významu
integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se skládá a na jakých principech
funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem předmětu je přiblížit studentům také řízení zásahu
složek integrovaného záchranného systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní
(činnost operačních a informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na
úrovni Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou působností).
Seznámí se samozřejmě i se základními právními předpisy, na jejichž základě je tato spolupráce možná,
a různými modelovými postupy kooperace složek.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Integrovaný záchranný systém jako součást bezpečnostního systému státu.
Pojem „integrovaný záchranný systém“. Základní terminologie. Právní úprava integrovaného
záchranného systému. Integrovaný záchranný systém jako nástroj spolupráce složek na místě řešení
mimořádné události. Základní složky integrovaného záchranného systému (Policie České republiky,
Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
kraje jednotkami požární ochrany, poskytovatelé zdravotnické záchranné služby) a principy jejich
spolupráce. Ostatní složky integrovaného záchranného systému a poskytování plánované pomoci na
vyžádání.
2. kapitola:
Policie České republiky jako jedna ze základních složek IZS.
Policie České republiky (PČR) jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Právní úprava činnosti PČR.
Organizační struktura PČR. PČR jako jedna ze základních složek integrovaného záchranného systému.
Účast PČR na provádění záchranných a likvidačních prací. Základní úkoly příslušníků PČR v rámci
součinnosti s dalšími složkami IZS při řešení mimořádné události. Základní oprávnění příslušníků PČR
při společném zásahu.
3. kapitola:
Hasičský záchranný sbor České republiky a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí
kraje jednotkami požární ochrany jako jedna ze základních složek IZS.
Právní úprava Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR), jeho poslání a role
v integrovaném záchranném systému. Struktura Hasičského záchranného sboru České republiky.
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR. Hasičské záchranné sbory krajů. Operační a
informační střediska HZS ČR. Úkoly HZS ČR v rámci IZS. Oprávnění a povinnosti příslušníků HZS ČR.

Kategorie jednotek požární ochrany.
4. kapitola:
Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby jako jedna ze základních složek IZS. Krizové řízení ve
zdravotnictví.
Právní rámec krizového řízení ve zdravotnictví. Podmínky poskytování zdravotnické záchranné služby
(ZZS). Dostupnost zdravotnické záchranné služby. Práva a povinnosti poskytovatele zdravotnické
záchranné služby. Zdravotnické operační středisko. Práva a povinnosti členů výjezdové skupiny.
Povinnosti poskytovatelů akutní lůžkové péče k zajištění návaznosti jimi poskytovaných zdravotních
služeb na ZZS. Podmínky pro zajištění připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí
a krizových situací. Pracoviště krizové připravenosti. Traumatologické plány. Financování činnosti
poskytovatele ZZS.
5. kapitola:
„Ostatní“ složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS I.
Principy činnosti „ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Poskytování plánované
pomoci na vyžádání. Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil.
6. kapitola:
„Ostatní“ složky integrovaného záchranného systému a jejich spolupráce v IZS II.
Ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (vyjma Policie České republiky), např. Vězeňská služba a justiční
stráž. Ostatní záchranné sbory (vyjma Hasičského záchranného sboru České republiky) např. záchranné
sbory Báňské záchranné služby. Neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným
a likvidačním pracím (např. Český červený kříž, Horská služba, Vodní záchranná služba, Svaz
záchranných brigád kynologů apod.).
7. kapitola:
Vztahy v IZS.
Koordinace složek integrovaného záchranného systému. Stálé orgány pro koordinaci složek
integrovaného záchranného systému. Dokumentace integrovaného záchranného systému. Modelové
postupy spolupráce. Financování integrovaného záchranného systému.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorkou.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém: management
záchranných prací. Ostrava: SPBI, 2005. ISBN 80-866-3465-5.
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Základy integrovaného záchranného systému. Praha: PAČR v Praze,
2010. ISBN 978-80-7251-338-3.
HRIVNÁK, Ján, Lenka BURDOVÁ a Lubomír POLÍVKA. Metody a nástroje řešení krizových situací.
(Metody a nástroje řízení bezpečnosti). Základní údaje. Praha: PAČR v Praze, 2009. ISBN 978-80-7251304-8
JAKUBCOVÁ, Lenka a Ján ŠUGÁR. Bezpečnost a krizové řízení. 1. vyd. Praha: PAČR v Praze, 2013. 154 s.
ISBN 978-80-7251-400-7
Příslušné právní předpisy vztahující se k jednotlivým kapitolám.

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Komunikace s veřejností

Kód předmětu:

MB_KV 1

Lektor:

Mgr. Pavla Schwingerová

Způsob zakončení předmětu:

Test

Cíl předmětu MBA studia:
Předmět si v rámci MBA studia klade za cíl seznámit studenty s možnosti úspěšného vedené komunikace
s veřejností. Co je Public Relations a jeho typy. Součástí předmětu je objasnění úlohy tiskového mluvčího,
přiblížení možností komunikace s různými cílovými skupinami i využívání všech typů médií. Studenti se budou
seznamovat s tím, jak postupovat při poskytování informací (včetně krizové komunikace), jak vytvářet tiskové
materiály i komunikační kampaně. Předmět bude doplněný ukázkami úspěšných komunikačních projektů,
realizovaných v poslední době v ČR.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Komunikace s veřejností.
Základní terminologie. Co, kdy a jak komunikovat. Potřeby komunikace v organizacích a firmách. Kdo je tiskový
mluvčí, jeho pozice a nástroje pro zdárnou komunikaci. Spolupráce tiskového mluvčího a odboru komunikace
s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Veřejné mínění.
2. kapitola:
Mediální trh a jeho možnosti a pravidla.
Rozlišení možností mediálního trhu (elektronická média, tištěná média, internet a sociální sítě, další formy
médií). Možnosti pro komunikaci s médii.
3. kapitola:
Komunikace s různými typy médií.
Rozbor, jak jednotlivá média fungují. Na koho a jakým způsobem se v médiích obracet. Jak a jaké informace pro
média připravovat.
4. kapitola:
Komunikace v rámci IZS, přímá komunikace s veřejností. Interní komunikace
Postupy pro spolupráci v poskytování informací v rámci jednotlivých organizací (interní komunikace) i pro
koordinaci v rámci integrovaného záchranného systému.
5. kapitola:
Krizová komunikace a řízení rizik. Kooperace složek IZS.
Komunikace v případě krize, monitoring situace, model procesu řízení problémů. Krizový plán komunikace. Issue
management. Praktické příklady dobře i špatně vedené krizové komunikace.
6. kapitola:
Využití PR pro poskytování informací a vedení komunikace.
Typy Public Relations. PR článek a další nástroje PR. Seznámení s trhem PR v České republice i v zahraničí. Event
management. Lobbying aj. Spolupráce s agenturami.
7. kapitola:
Vytváření komunikačních (i propagačních a marketingových) kampaní, projektová dokumentace.
Co jsou komunikační kampaně. Postup pro sestavování jednotlivých projektů, strategií, akcí. SWOT analýza,
SOSTAC metoda, rozpočet, časový harmonogram apod. Praktické ukázky projektů. Hodnocení výsledků
komunikace.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorkou.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Rok vydání):

Strategie firemní komunikace – I.Horáková, D.Stejskalová, H.Škapová, 2008
Techniky Public Relations – Roman Bajčan, 2003
Public relations moderně a účinně - Václav Svoboda, 2006
Moderní marketing Ph. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G.Armstrong, 2007
Public relations jako ovlivňování mínění - Jozef Ftorek, 2007
Marketing obchodní firmy - Marcela Zamazalová, 2009
Rétorika a prezentace - Emil Hierhold, 2008
Jak psát reklamní text - Zdeněk Křížek, Ivan Crha, 2008
Průvodce úspěšnou komunikací - Jan Vymětal 2008

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Management osobního rozvoje

Kód předmětu:

MOR pro všechny obory

Lektor/ka:

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:

Písemná práce, výběr z nabídky témat
v rámci systému. Rozsah cca 15-20stran,
Forma: seminární práce, tj. teoretická a
praktická část vlastní empirická analýza
nebo konfrontace s vlastními zkušenostmi

Cíl předmětu:
Předmět zahrnuje problematiku duševní
hygieny,
sebeřízení Cíl,
a efektivního
životního stylu. Staví na aplikovaných
vlastními
zkušenostmi.
strukturace,
psychologických poznatcích a poznatcích
citacedalších
lit. věd o člověku a společnosti. Umožňuje absolventům cíleně
poznat své předpoklady a možnosti, jakož i způsoby, jak zvládnout sebe sama - své osobní, studijní, pracovní,
partnerské a rodinné problémy. Dále pak to, jak cíleně ovládnout postupy efektivního sebeřízení a nalezení
žádoucího work-life balance. Cílem předmětu je optimalizace uplatnění absolventů v životě, a v managementu
na základě účinného řízení sebe sama, jako nezbytného základu pro řízení jiných a současného zvládnutí
efektivního sociálního zakotvení a aktivního životního stylu.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Základní pojmy z oblasti duševní hygieny a její význam pro náš život – člověk a podněty; duševní hygiena –
pojem a stručná historie; duševní hygiena v práci a denním životě: životní rytmy, režim práce a odpočinku,
zdravá životospráva, práce a volný čas.
2. kapitola:
Neuropsychická a psychická zátěž - její charakteristika; možnosti jejího zvládání (stres management) - pojem
a specifika psychické zátěže, zdroje zátěže a její příčiny, projevy a důsledky psychické zátěže, možnosti a
způsoby vyrovnávání se zátěží; obranné mechanismy; možnosti a způsoby relaxace; hromadná zátěž; psychické
poruchy – jejich příčiny a možnosti terapie.
3. kapitola:
Základy sebeřízení a Time management - pozitivní myšlení; životní cíle a priority; profesní zaměření a
uplatnění; možnosti optimalizace režimu studia a duševní práce. Time management jako efektivní hospodaření
s časem; jeho podstata a význam; čtyři generace time managementu, zvládání důležitých a naléhavých úkolů.
Analýza času a časové snímky; program života a práce.
4. kapitola:
Člověk mezi lidmi a zásady efektivní komunikace – osobnost a společnost; pravidla soužití lidí obecně a ve
speciálních případech; sociální styk; specifika sociálních vztahů a kontaktů z hlediska sociální blízkosti,
vertikálních, horizontálních a dalších typů vztahů; asertivita.
5. kapitola:
Sociální zakotvení a rozvoj sociálních vztahů - sociální percepce, interakce a komunikace; komunikační styl;
podporující a limitující komunikace. Sociální útvary; pozice a role jedinců v nich; pracovní skupiny a týmy.
Význam partnerských vztahů, rodiny a přátel v životě člověka.
6. kapitola:
Nepříznivé psychické a sociální jevy a možnosti jejich zvládání - ohrožující faktory; workholismus a burn out
syndrom; konflikty: jejich druhy, specifika a možnosti jejich zvládání; mobbing, stalking…
7. kapitola:
Optimalizace pracovního a životního uplatnění; efektivní životní styl – pracovní činnost a formy pracovního
uplatnění, aktivity volného času, rodina, přátelé, partnerské vztahy, výchova dětí, smysl života, jeho etické a
estetické aspekty; radost a štěstí v individuálním životě.
Povinná studijní literatura:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):

Bedrnová, E., Pauknerová,D. a kol.: Management osobního rozvoje. Praha Management Press 2015
Bedrnová, E. a kol: Management osobního rozvoje. Praha, Management Press 2009
Bedrnová, E. a kol.: Duševní hygiena a sebeřízení pro vysokoškoláky a mladé manažery, Praha, Fortuna 1999
Bedrnová, E.: Člověk hledá člověka. Praha, Management Press 2001
Bedrnová, E.: Včera děti, zítra dospělí. Praha, Avicenum 1991
Bedrnová, E., Nový, I. a kol.: Psychologie a sociologie řízení. Praha, Management Press, 3.vydání 2007
Bedrnová,E., Jarošová,E.,Nový, I. a kol.: Manažerská psychologie a sociologie. Praha, Management Press, 2012
Carnegie,
Vztah
mezi
D.: Jak
nároky
se zbavit
na starostí
výkon aprofese
začít žít. aPraha,
předpoklady…
Talpress 1994
Caunt,J: Time management. Jak hospodařit s časem. Praha, Computer Press 2001
Covey, S.R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Praha, Management Press 2006
Covey, S.R.: 8. Návyk. Od efektivnosti k výjimečnosti. Praha, Management Press 2008
Covey, S.R.: To nejdůležitější na první místo. Praha, Management Press 2008
Czikszentmihalyi, M.: O štěstí a smyslu života. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996
Davidson, J.: Jak hospodařit se svým časem, Praha, Pragma 1998
Fromm, E.: Umění být. Praha, Naše vojsko 1994 (a další publikace tohoto autora)
Geue, B.: Jak si udělat ze života peklo: zaručeně osvědčené strategie, jak uškodit sami sobě. Praha, Portál 2001
Gregor, O.: Žít se stresem, to je kumšt. Praha, HaH 1993
Hoschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, TIGIS 2002
Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Grada 2002
Křivohlavý, J.: Pozitivní psychologie. Praha, Portál 2004
Křivohlavý, J: Psychologie moudrosti a dobrého života. Praha, Grada 2009
Payne, S : Zdravě žít. Praha, Ikar 2000
a další prameny uvedené v literatuře v rámci povinného studijního textu.
textu

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Nestátní součásti bezpečnostního systému
České republiky

Kód předmětu:

MB_NSB 2

Lektor:

Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

seminární práce (cca 5-10 stran)

Cíl předmětu MBA studia:
Modul si v rámci studia MBA klade za cíl seznámit studenty s konceptem „bezpečnosti nezajišťované státem“ a
subjekty, které do této oblasti alespoň částečně spadají (obecní policie, soukromé bezpečnostní služby, veřejné
stráže, instituce zřizované kraji, nestátní organizace aktivní v oblasti bezpečnosti). Zmíněno je i téma
koordinačních dohod mezi obcemi a Policií České republiky. Pozornost bude věnována i bezpečnostním úvahám
na úrovni firmy a jednotlivce (pojem Bezpečná lokalita, přiměřená obrana atd.).
Obsah předmětu:
1. kapitola: Definování stěžejních pojmů a skutečností
Definování pojmu nestátní bezpečnost, hranice mezi „státní“ a „nestátní“ bezpečností. Z jakých důvodů všechnu
„bezpečnost“ nezajišťuje stát? Formy nestátních bezpečnostních iniciativ.
2. kapitola: Obecní policejní sbory
Obecní policie a jejich role. Základní statistické údaje o obecních policiích v rámci České republiky. Koncept
koordinačních dohod mezi Policií České republiky a obcemi (důvody jejich uzavírání, slabiny a pozitiva).
3. kapitola: Bezpečnostní politika vyšších územně samosprávných celků v České republice
Regionální priority v oblasti bezpečnosti a jejich vývoj v čase. Regionální přeshraniční spolupráce a bezpečnost.
4. kapitola: Soukromé bezpečnostní služby
Soukromé bezpečnostní služby a koncept „dodavatelského zajišťování bezpečnosti“. Prostor pro podnikání
v bezpečnostní oblasti – srovnání České republiky se zahraničím. Nevyužité perspektivní možnosti dalších aktivit
(soukromé služby vykonávající činnost obecních policií).
5. kapitola: Dobrovolní hasiči, Horská služba a další sbory
Dobrovolní hasiči a jejich tradice na území České republiky. Aktuální stav a možnosti dalšího vývoje. Horská
služba, veřejné stráže a další sbory.
6. kapitola: Business Continuity Management
Management kontinuity podnikání a jeho role v úvahách soukromých firem a jiných institucí (příklady). Jaké
mohou být negativní dopady podcenění bezpečnostních úvah.
7. kapitola: Bezpečnostní úvahy jednotlivce
Koncept „Bezpečná lokalita“ a Asociace bezpečnostního průmyslu. Přiměřená respektive nutná obrana při
napadení. Nevládní organizace, aktivní v oblasti nestátní bezpečnosti (Společně k bezpečí, Bílý kruh bezpečí).
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Harazin, L.; Krulík, O., Privatizace bezpečnosti“ v Evropě – nejen optikou soukromých bezpečnostních služeb. 17.
medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho
inžinierstva ŽU, Žilina, 30. - 31. máj 2012. ISBN 978-80554-0537-7.
Kloučková, I., Veřejné stráže v České republice. Ochrana & Bezpečnost, 2/2012.
Kovárník, L, Mimoresortní bezpečnostní služby, Policejní akademie České republiky v Praze, Praha 2008.
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády České republiky č. 397/1992, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k
orgánům obcí a obecní policii.
Krulík, O. a kolektiv, Seriál Rámec podnikání v soukromé bezpečnosti. http://www.asiscz.org/clanky-asis/

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

Lektor:

Ochrana obyvatelstva při mimořádných
událostech
MB_OO 2
mimo
Mgr. Lenka Jakubcová, Ph.D.

Způsob zakončení předmětu:

Test

Název předmětu:
Kód předmětu:

Cíl předmětu MBA studia:
Hlavním cílem předmětu v rámci MBA studia je seznámit studenty s řízením opatření k ochraně obyvatelstva a
rozhodováním odpovědných subjektů na jednotlivých úrovních veřejné správy o těchto opatřeních. Jedná se o
situace, kdy je potřeba rozhodnout a učinit určitá opatření k ochraně životů a zdraví obyvatel, jejich majetku či
životního prostředí před nastalou či hrozící mimořádnou událostí (např. varovat obyvatelstvo v ohrožené
lokalitě pomocí sirén, organizovat evakuaci z území ohroženého či zasaženého následky mimořádné události,
zajistit evakuovaným lidem náhradní ubytování, stravování a zásobování pitnou vodou, zabezpečit výdej
prostředků individuální ochrany atd.). Právní předpisy stanoví povinnosti na úseku ochrany obyvatelstva
orgánům státní správy, územní samosprávy, výkonným složkám, ale i právnickým a podnikajícím fyzickým
osobám. Orientace v základních aspektech této problematiky je proto důležitá zejména pro střední a vyšší
management všech těchto subjektů. Předmět nahlíží na problematiku ochrany obyvatelstva jak z pohledu těch,
kterým zákon stanoví určité úkoly a povinnosti k ochraně obyvatel (vyplývající z výkonu jejich funkce), tak i
z pohledu fyzických osob samotných, které jsou v důsledku těchto opatření omezovány na svých právech a
povinovány se těmto opatřením podřídit.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Pojem a historie ochrany obyvatelstva v České republice.
Vymezení pojmu „ochrana obyvatelstva“. Základní právní předpisy a koncepční dokumenty upravující
problematiku ochrany obyvatelstva. Historie a vývoj ochrany obyvatelstva v podmínkách České republiky.
2. kapitola:
Systém ochrany obyvatelstva v České republice.
Role Ministerstva vnitra České republiky. Povinnosti, pravomoci a úkoly subjektů státní správy, územně
samosprávných celků, právnických a podnikajících fyzických osob na úseku ochrany obyvatelstva v rovině
prevence, při bezprostředním ohrožení, a při řešení následků mimořádné události. Postavení fyzických osob při
realizaci opatření k ochraně obyvatel.
3. kapitola:
Varování obyvatel ohrožených mimořádnou událostí.
Možnosti a způsoby varování ohroženého obyvatelstva. Jednotný systém varování a vyrozumění (sirény,
signály). Další možnosti varování obyvatelstva na ohroženém území. Prostředky a způsoby vyrozumění složek
integrovaného záchranného systému a orgánů veřejné správy.
4. kapitola:
Kolektivní ochrana se zaměřením na evakuaci. Zajištění opatření nouzového přežití.
Pojem evakuace. Způsob provádění evakuace. Plánovaní a realizace evakuace. Evakuace samovolná/řízená.
Evakuace objektová/plošná. Evakuace krátkodobá/dlouhodobá. Evakuace přímá/s předchozím ukrytím.
Evakuační zavazadlo. Opatření navazující na evakuaci. Nouzové ubytování. Nouzové zásobování pitnou vodou.
Stravování v podmínkách nouzového přežití (a další).
5. kapitola:
Kolektivní ochrana se zaměřením na ukrytí.
Pojem ukrytí. Stálé úkryty civilní ochrany a možnosti jejich zpohotovování. Improvizované úkryty. Ochranné
systémy podzemních dopravních staveb. Plánování opatření k ukrytí obyvatel. Ukrytí obyvatel v době míru.
6. kapitola:
Individuální ochrana.
Pojem individuální ochrana. Způsob a rozsah individuální ochrany v České republice. Prostředky individuální
ochrany pro dospělé/děti a jejich výdej. Improvizovaná ochrana.
7. kapitola:

Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva.
Ochrana obyvatelstva ve světě. Ochrana obyvatelstva jako sdružený systém. Ochrana obyvatelstva v rámci
Evropské unie. Ochrana obyvatelstva v rámci NATO. Ochrana obyvatelstva v rámci OSN.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorkou.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
MARTÍNEK, Bohumír a Petr LINHART (a kol). Ochrana obyvatelstva – MODUL E: Učební pomůcka pro vzdělávání
v oblasti krizového řízení. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2004.
LINHART, Petr a ŠILHÁNEK Bohumil. Ochrana obyvatelstva ve vybraných evropských zemích. 2. přepracované a
doplněné vydání. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-63-1.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2013.
MARTÍNEK, Bohumír a Jan TVRDEK. Ochrana obyvatelstva. Díl II. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České
ISBN 978-80-7251-304-8.

republiky v Praze, 2010. 101 s. ISBN 978-80-7251-323-9.

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostních a krizový management)
Název předmětu:

Profesní etika

Kód předmětu:

MB_PE2

Lektor:

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.

Způsob zakončení předmětu:

Seminární práce

Cíl předmětu MBA studia:
Cílem kurzu v rámci MBA studia je přispět k formování a kultivaci etických aspektů chování, rozhodování a
jednání policistů, pracovníků v bezpečnostních službách a ve veřejné správě vůbec, což je jedním
z rozhodujících předpokladů svědomitého a řádného výkonu jejich služby (zaměstnání). Ve svých prvých dvou
kapitolách je kurs orientován na vymezení základních etických pojmů, rekapitulaci klíčových paradigmat
v dějinách i současnosti evropského etického myšlení. V následující kapitole se tématika soustřeďuje na vztah
jedince a společnosti, morálky a práva, a na problematiku spravedlnosti. Poté předkládá kurs účastníkům
klíčové etické aspekty veřejné správy s hlavním zaměřením na porozumění veřejné správě jakožto službě a
občanovi jakožto klientovi. Odtud kurs plynule přechází k rozkrytí základních etických nároků, jež jsou vznášeny
na manažerskou profesi a na vybrané profese právnické (soudce, advokát, státní zástupce). Pozornost je
věnována rovněž rozličným podobám neetického chování a jednání (korupce, šikana na pracovišti apod.). Ve
své závěrečné kapitole se výuka soustřeďuje na základní témata profesní etiky policie: vychází z charakteristiky
policejní subkultury a jejích etických konotací, vymezuje úlohu policie v demokratickém právním státě a její
vztah k veřejnosti. Poté uvádí studenty do sféry hodnotových a normativních požadavků, kladených na policejní
práci, na etické aspekty rozličných druhů policejních činností (např. vyšetřování a výslechu) a na interpretaci
příčin, podob a řešení hlavních druhů neetického chování policistů (korupce a nepřiměřené užití donucovacích
prostředků).
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Výchozí pojmy. Předpoklady morálního diskursu.
2. kapitola:
Základní etická paradigmata v tradici evropského myšlení.
3. kapitola:
Morálka, mravnost a právo. Problém spravedlnosti.
4. kapitola:
Práce – zaměstnání – povolání. Etické aspekty veřejné správy.
5. kapitola:
Etika v manažerské a právnické praxi.
6. kapitola:
Kořeny a podoby neetického chování a jednání.
7. kapitola:
Policie a společnost. Etické aspekty policejní práce.
Povinná studijní literatur a pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
Dolista, J.: Profesní etika. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2007. ISBN 978-8086708-33-1.
Henriksen, J.-O., Vetlesen, A.J.: Blízké a vzdálené. Etické teorie a principy práce s lidmi. Sdružení Podané ruce
Brno a Nakladatelství
Boskovice
2000.službě
ISBN 80-85834-85-5.
Chapman,
R.A. (ed.): Etika
ve veřejné
pro nové tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství 2003. ISBN
80-86429-14-8.
ISBN 978-80-7251-338-3.
Jankovský, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton 2003. ISBN 80-7254-329-6.
Janotová, H. a kol.: Profesní etika. Praha: Nakladatelství Eurolex Bohemia s.r.o. 2005. ISBN 80-86861-42-2.
Nesvadba, P.: Policejní etika. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk 2009. ISBN 978-80-7380-195-3.

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Personální management

Kód předmětu:

MB_PM 2

Lektor:

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:

Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační
stupnice CEMI

Cíl předmětu MBA studia:
Cílem studijního modulu v rámci MBA studia je úspěšné zvládnutí vybraných institutů personálního
managementu. Zvláštní pozornost bude věnována otázce personálního managementu a zákonitostem jeho
vzniku. Především pak motivaci lidí v pracovním procesu, hodnocení personálu, základním principům získávání,
výběru a hodnocení pracovníků, jejich rozvoji a odměňování.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Zákonitost vzniku personálního managementu. Kapitola zdůrazňuje zákonitosti vzniku personálního
managementu (v daném časovém úseku vývoje rozvoje výroby a vztahů při nich vznikajících) a naznačuje jeho
další možný vývoj.
2. kapitola:
Personální management. Kapitola se nejprve věnuje vysvětlení pojmu „personál“ a odlišným přístupům jeho
vnímání. Naznačuje také možnosti dalšího možného vývoje personálního managementu, věnuje se rovněž
otázce: „Kdo personální management vlastně realizuje?“.
3. kapitola:
Získávání a výběr pracovníků. Kapitola zdůrazňuje význam náborového procesu a podrobně se věnuje oběma
jeho složkám (získávání a výběru).
4. kapitola:
Motivace a pracovní chování. Kapitola řeší otázku: „Čím je lidské chování vyvoláváno, řízeno, usměrňováno a
také udržováno? „. Dále se pak věnuje vybraným teoretickým přístupům k motivaci.
5. kapitola:
Hodnocení personálu. Kapitola se nejprve věnuje vysvětlení pojmu „hodnocení“, zamýšlí se nad důvody
provádění hodnocení, věnuje se subjektům provádějícím hodnocení a vysvětluje vybrané metody hodnocení.
6. kapitola:
Odměňování personálu. Kapitola se věnuje otázkám: odměňování, mzdové spravedlnosti, stanovení základní
mzdy, diferenciace mzdových forem, podílu na hospodářských výsledcích, odměňování vedoucích zaměstnanců a
podnikovým a sociálním dávkám.
7. kapitola:
Rozvoj personálu. Kapitola řeší personální rozvoj a jeho důvody a věnuje se okruhům personálního rozvoje.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
ADAIR, J. Leadership - Učte se od velkých vůdců, Computer Press, 2006, ISBN 80-251-1256-X.
KASPER, H. a MAYRHOFER, W. Personální management - Řízení organizace, LINDE, 2005, ISBN 80-86131-57-2.
Kociánová, R. Personální činnosti a metody personální práce. GRADA Publishing, 2010, ISBN 978-80-247-2497-3.
ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. GRADA Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3058-5.
BARTÁK, J. Quo vadis, personalistiko?. Alfa, 2010, ISBN 978-80-87197-35-6.
LUKAS, J., SMOLÍK. J. Psychologie vůdcovství, Computer Press, 2008, ISBN 978-80-251-2139-9.
MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Grada Publishing, 2007, ISBN 978-80-247-1349-6.

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)
Název předmětu:

Správní právo

Kód předmětu:

MB_SP 2

Lektor:

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Způsob a podmínky k zakončení
předmětu:
Cíl předmětu MBA studia:

Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační
stupnice CEMI

Cílem studijního modulu v rámci studia MBA je úspěšné zvládnutí vybraných institutů správního práva,
organizace a činnosti správních orgánů České republiky a správního práva hmotného i procesního. Především se
jedná o pochopení pojmů „veřejná správa“ a „správní právo“ a ozvládnutí organizace veřejné správy, pramenů
správního práva, principů tvorby práva ve veřejné správě, správních aktů, postupů při vydávání správních aktů a
správního práva trestního.
Obsah předmětu:
1. kapitola:
Veřejná správa a správní právo.Kapitola řeší otázku veřejné správy a její začlenění v rámci správy. Definuje také
pojem „správní právo“.
2. kapitola:
Organizace veřejné správy.Tato kapitola se především věnuje hierarchické struktuře veřejné správy České
republiky, systému subjektů a vykonavatelů veřejné správy azakotvení její organizace v příslušných zákonech.
3. kapitola:
Prameny správního práva.Kapitola řeší otázku pramenů správního práva a jejich třídění, včetně otázky vnitřních
předpisů.
4. kapitola:
Tvorba práva ve veřejné správě.V tétokapitole jsou řešeny otázky: normotvorné činnosti veřejné správy,
legislativního procesu veřejné správy (včetně pravidel pro tuto činnost) a procesu vyhlašování právních předpisů
ve veřejné správě (včetně pravidel pro vyhlašování právních předpisů a aktů EU).
5. kapitola:
Správní akty.Kapitola se zabývá členěním správních aktů a jejich charakteristikou, náležitostmi a typy správních
aktů, vadami správních aktů aindividuálními služebními akty.
6. kapitola:
Postupy při vydávání správních aktů.V této kapitole jsou nejprve vysvětleny odlišnosti správního a soudního
řízení. Dále pak se kapitola věnuje přezkumu správního řízení, správnímu uvážení, neurčitým právním pojmům,
přezkumu správního uvážení a možnosti použití analogie ve správním právu.
7. kapitola:
Správní právo trestní.V poslední kapitole jsou řešeny otázky: správních deliktů (včetně jejich členění),
objektivních i subjektivních předpokladů k tomu, aby určité jednání mohlo být rozhodnutím správního úřadu
kvalifikováno jako přestupek (tj. skutkové podstaty přestupku), pramenů přestupkového práva, sankcí, řízení o
přestupcích, správních disciplinárních deliktů a správních pořádkových deliktů.
Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN):
HENDRYCH, D. Správní právo. Obecná část. C. H. BECK, 2009, ISBN 978-80-7400-049-2.
SLÁDEČEK,V. Obecné správní právo. ASPI, 2009, ISBN 987-80-7357-382-9.
TAUBER,M. Přestupkové právo.LINDE, 2011, ISBN978-80-7201-830-7.
HORZINKOVÁ,E. FIALA, Z. Správní právo hmotné. Obecná část. Leges, 2010, ISBN 978-80-87212-55-4.
SVOBODA, P. Ústavní základy správního řízení v ČR. LINDE, 2007, ISBN 80-7201-676-1.
HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. C. H. BECK, 2009, ISBN 978-80-7400-059-1.

