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Bc. Leoš Jirkovský; Bc. Karolína Ederová 
 
Vysoké školy v České republice jako „konkurenti” s ohledem na vzdělávání v oblasti krizového 
řízení 
 
Anotace 
 
Studie se zabývá problematikou vysokých škol se zaměřením na oblast bezpečnostního 
managementu a s tím souvisejících oborů. Nalezneme zde výčet vysokých škol, u kterých 
můžeme najít obory týkající se bezpečnostního managementu, krizového řízení a veřejné správy. 
Práce popisuje možnosti a typy studia na těchto školách a jaké odborné znalosti a dovednosti je 
možné při studiu získat. V závěru práce je analýza situace vysokých škol v oblasti bezpečnostního 
managementu.  
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bezpečnostní problematika. 
 
Summary  
 
Study deals with issues of universities which are focused on area of security management and 
its related fields. We find here a list of universities where we can find field related to security 
and crisis management and public sphere. This work describes options and types of study at 
these universities and what expertise and skills can get during this study. In conclusion we can 
find the analysis of the situation of universities in the field of security management. 
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ÚVOD aneb ROZBOUŘENÁ DOBA 
 
 Dovolujeme si současnou situaci nazvat rozbouřená doba, neboť nejenom Policejní 
akademie České republiky v Praze (PA ČR), ale i svět se v poslední době potýká s novými a jen 
těžko řešitelnými situacemi ne-li hrozbami. Povinností budoucích manažerů je tyto hrozby najít, 
předejít jim nebo alespoň zmírnit účinek jejich dopadů. PA ČR má podle nás obecně dobrý zvuk, 
má velký areál, vlastní bazén a z mnoha jejích učeben je vidět les. Podstatné věci jako kvalitu 
výuky, nabízených oborů a předmětů však nemůžeme na první pohled/při prvním ohledání 
poznat u žádné ze škol. Může se však stát, že správně cílená a dobře připravená reklama školy 
přiláká více zájemců a strhne na sebe pozornost mnoha uchazečů o studium. Bohužel negativní 
reklama má zase obrácený účinek a může školu dostat do vážnějších problémů, než se kterými 
se potýkala na počátku. 

 
 Od roku 1990 v České republice začaly vznikat soukromé školy, které konkurují veřejným 

vysokým školám. První takovou soukromou školou byla Anglo-americká vysoká škola, která 
doposud sídlí nedaleko Karlova mostu a nabízí bakalářské i magisterské studium v oblastech 
managementu, ekonomiky, mezinárodních vztahů a diplomacie.1 Podle údajů Českého 
statistického úřadu vzrostl počet soukromých vysokých škol mezi lety 2000 a 2010 pětkrát, tedy 
z 8 takových škol na 44. Dnes, v roce 2015, je jich registrováno pořád stejné množství. Veřejných 
vysokých škol je naproti tomu jen 26.2  Pak jsou zde ještě státní vysoké školy, mezi něž řadíme 
PA ČR a Univerzitu obrany v Brně, jež jsou zřizovány státem a nemají právní subjektivitu. 
 
  PROBLÉM, CÍLE A METODY PRÁCE 
 
  Řešená problematika 
 
 Stejně jako je nespočet vysokých škol, tak stejné množství oborů a studijních programů 
je nabízeno vysokoškolákům. V dnešní době jsou nejběžnějšími obory ty, které jsou zaměřené 
na ekonomii, právo, žurnalistiku či psychologii. Avšak co se týká oborů souvisejících s krizovým 
řízením, nalezneme zde pouze několik veřejných, soukromých či státních vysokých škol, které 
nabízejí studijní program s tímto oborem. Před potencionálními studenty, kteří se zajímají  
o obor krizového řízení, stojí otázka výběru vysoké školy.  
 
 Práce je založena na analýze studijních oborů a programů vysokých škol, které se 
zabývají krizovým řízením. Je zde popis a detailnější přiblížení studia pro možné budoucí 
studenty, pracovníky Ministerstva vnitra, PA ČR a další pracovníky nejen z řad Policie České 
republiky, kteří se zajímají o oblast krizového řízení a tedy i o ochranu obyvatelstva, 
krizového/bezpečnostního managementu a integrovaný záchranný systém. Studentská práce 
                                            
1
 VysokeSkoly.cz: Anglo-americká škola, o. p. s  [online]. [cit. 18. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/anglo-americka-vysoka-skola-o-p-s/1 
2 Česká statistický úřad: Tiskové zprávy [online]. [cit. 18. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/vyvoj_soukromeho_skolstvi_po_roce_1989_20110406 
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vychází z teoretické části, která je výsledkem důkladné teoretické přípravy založené na studiu 
souvisejících materiálů.  
 

PROBLÉM A JEHO TEORETICKÉ SOUVISLOSTI 
 

Policejní akademie České republiky v Praze 
 
 PA ČR uskutečňuje v prezenční i kombinované formě bakalářský, magisterský i doktorský 
studijní program. Studium v každém studijním programu je ukončeno souhrnnou státní 
zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Škola je rozdělena na fakultu bezpečnostně právní  
a fakultu bezpečnostního managementu. ,,Na PA ČR mohou studovat nejen policisté ve 
služebním poměru, ale i zaměstnanci ministerstva vnitra a ostatních resortů, jejichž složky 
uskutečňují ochranu práva. Škola je rovněž otevřena i civilním uchazečům.''3 Civilní absolventi 
mají po ukončení studia možnost jít k Policii ČR nebo se uplatnit jako řídící pracovníci a také jako 
specialisté přes bezpečnost ve veřejném i soukromém sektoru, bezpečnostních službách,  
v průmyslu, peněžnictví a v jiných hospodářských oborech. V neposlední řadě nacházejí 
uplatnění také jako pracovníci úřadů státní správy a místní samosprávy.4  
 
 Fakulta bezpečnostního managementu, nabízí studijní obor Bezpečnostní management 
ve veřejné správě v bakalářském i magisterském programu a to jak prezenčně tak  
i kombinovaně.  Tento obor staví na obecném právním i přírodovědném základě s důrazem na 
obecné i zvláštní části správního práva a na problematiku analýzy a řízení rizik, kdy často 
spolupracuje s Hasičským záchranným sborem České republiky i s ostatními bezpečnostními 
složkami. Jednotlivé katedry fakulty zajišťují výuku v různých oblastech. Pro účel této práce je 
důležité, že hlavní oblastí studia je krizové řízení, které je zaměřeno na prevenci, řešení  
a minimalizaci následků mimořádných událostí a krizí.5 

 
České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) 

 
 Fakulta biomedicínského inženýrství, která sídlí v Kladně, je druhou nejmladší fakultou 
ČVUT, jenž vznikla v roce 2005 transformací Ústavu biomedicínského inženýrství. Zájem o tuto 
fakultu každým rokem, podle informací na jejích stránkách, roste. V akademickém roce 
2011/2012 otevřela fakulta bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací. 
Následně byl otevřen bakalářský studijní obor Civilní nouzové plánování. 

                                            
3
 Policejní akademie České republiky v Praze: O škole [online]. [cit. 19. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/index.html 
4
 Policejní akademie České republiky v Praze: O škole [online]. [cit. 18. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.polac.cz/g2/view.php?o_skole/index.html 
5 Policejní akademie České republiky v Praze: Fakulta bezpečnostního managementu [online]. [cit. 18. 3. 2015]. 
Dostupné z: http://www.polac.cz/g2/view.php?fbm/index.html 
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Od akademického roku 2015/2016 je nabízena ke studiu i akreditovaná kombinovaná 
forma ve studijním oboru Civilní nouzové plánování.6 
  

Cílem studia oboru Plánování a řízení krizových situací je seznámit studenta se 
základními mechanizmy organizace krizového řízení na úrovni státní správy a samosprávy, od 
přípravy plánů, jejich zabezpečení a realizaci až po kontrolní činnost. Dalším cílem je seznámení 
s chodem jednotlivých složek integrovaného záchranného systému (IZS) a s chodem pracovišť, 
které se zabývají problematikou ochrany před působením radiačních, chemických nebo 
biologických zbraní. Absolventi oboru budou teoreticky a prakticky připravení odborníci pro 
střední článek řízení státní správy a samosprávy a pro odpovídající funkce na úseku krizového 
řízení ve výrobních, dopravních a obchodních společnostech a ve zdravotnických  
a humanitárních organizacích. V případě splnění dalších podmínek budou absolventi schopni 
uplatnit své zkušenosti v Armádě České republiky či u Policie České republiky a v dalších složkách 
integrovaného záchranného systému  nebo u městské policie a soukromých bezpečnostních 
agentur.7 
 
 Absolventi oboru Civilní nouzové plánování budou prakticky zaměření odborníci v oblasti 
krizového a bezpečnostního managementu, ochrany obyvatelstva se širokým spektrem 
uplatnění ve státní správě, samosprávě i v soukromém sektoru. Budou interdisciplinárně 
vzděláni s humanistickým pohledem na celou problematiku ochrany obyvatelstva. Studium bude 
zaměřené na přípravu odborníků středního článku řízení s akcentem na problematiku civilního 
nouzového plánování, ochranu obyvatelstva, prevenci a řešení krizových situací.8 
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

 Fakulta zdravotně-sociální je druhou největší fakultou Jihočeské univerzity. Byla založena 
v roce 1991, univerzita nabízí bakalářský studijní obor Ochrana obyvatelstva se zaměřením na 
CBRNE, který vznikl transformací předcházejícího oboru Aplikovaná radiobiologie a toxikologie. 
Výuka běží v prezenční i kombinované formě. Jeho absolvováním získá student potřebné 
znalosti v problematice krizového managementu se zaměřením na mimořádné události a krizové 
situace a to především ve vztahu k chemickým, biologickým, radiačním, radiologickým 
a výbušným noxám jak na člověka, tak i flóru a faunu, možnosti jejich detekce a způsoby 
prevence. 

 

                                            
6
 České vysoké učení technické: Fakulta biomedicínského inženýrství – Historie a vývoj fakulty biomedicínského 

inženýrství [online]. [cit. 18. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/historie 
7
 České vysoké učení technické: Fakulta biomedicínského inženýrství – Plánování a řízení krizových situací [online]. 

[cit. 18. 3. 2015]. Dostupné z:   
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/bakalarsky-program/planovani-a-rizeni-krizovych-situaci 
8
 České vysoké učení technické: Fakulta biomedicínského inženýrství – civilní nouzové plánování [online].  

[cit. 18. 3. 2015]. Dostupné z: https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/studium/magistersky-program-oo/civilni-
nouzove-planovani 
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Skladba předmětů vychází z tohoto cíle a dělí se na: 
 

• teoretické 

• ekonomiko-právní a bezpečnostní 

• přírodovědné a základní medicínské 

• specializované ve vztahu ke krizovému plánování 

• společenské a jazykové 
 
 Navazujícím oborem je v magisterském programu jak v prezenční, tak v kombinované 
formě obor Civilní nouzová připravenost, který představuje souhrn civilních řídících plánovacích 
a kontrolních procesů a vazeb, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené 
instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje soustavu 
úkonů a činnosti k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných 
politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání disponibilních zdrojů, 
které je stát schopen pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti zajišťovat.9 
 
 Absolventi budou schopní zastávat základní funkce spojené s podílením se 
na zpracovávání koncepce krizového řízení a řešení mimořádných událostí, s realizací těchto 
koncepcí a prováděním odpovídající kontrolní činnost připravenosti zařízení státního  
i soukromého sektoru na řešení krizových situací, jako odborný pracovník účastnit se 
rozhodování v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému, v případě splnění 
dalších podmínek být přijat do odborné funkce jako příslušník Armády České republiky, Policie 
České republiky či Hasičského záchranného sboru České republiky do odpovídajících funkcí. Dále 
také na různých pozicích ve veřejné správě.10 
 
 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
 
 Fakulta logistiky a krizového řízení (FLKŘ) je nejmladší fakultou na Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně. Vnikla v roce 2009 a navazuje na vzdělávací a výzkumné aktivity Institutu 
bezpečnostních technologií v Uherském Hradišti. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se FLKŘ 
zaměřuje na oblasti logistiky, logistického zabezpečování mimořádných a krizových situací  
a krizovým řízením. Fakulta nabízí obor Ochranu obyvatel a obor Ovládání rizik v bakalářském 
studiu. Zmiňované obory se studují v Uherském Hradišti. Cílem studijního oboru Ochrany 
obyvatel je výchova vysokoškolsky vzdělaných odborníků se zaměřením na krizové řízení 
a ochranu obyvatelstva. Absolvent může získané znalosti uplatnit v různých profesních funkcích 

                                            
9
 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Zdravotně sociální fakulta – Studijní obor: Ochrana obyvatelstva se 

zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny [online]. [cit. 19. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.zsf.jcu.cz/cs/dok/studijni-agenda/studijni-obory/ochrana-obyvatelstva-se-zamerenim-na-
cbrne/ochrana-obyvatelstva-se-zamerenim-na-cbrne-studijni-obor 
10

 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Zdravotně sociální fakulta – Studijní obor: Civilní nouzová 
připravenost [online]. [cit. 19. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.zsf.jcu.cz/cs/dok/studijni-agenda/studijni-
obory/civilni-nouzova-pripravenost/civilni-nouzova-pripravenost-studijni-obor 
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výkonných pracovníků krizového řízení na úrovni obcí a obcí s rozšířenou působností, krajských 
úřadech, atd. Absolvent najde uplatnění ve složkách integrovaného záchranného systému, ve 
veřejné správě, civilním nouzovém plánování a požární ochraně. 
 
 Bakalářský studijní obor Ovládání rizik je možné studovat v prezenční i kombinované 
formě. Jeho cílem je výchova odborníků v oblasti analýzy a řízení rizik, kteří se uplatní 
v průmyslu a ve veřejné správě. Znalosti studentů se týkají základních: 
 

• ekonomických disciplín 

• aplikované informatiky 

• krizového managementu 

• ekonomiky krizových situací 

• bezpečnostní politiky státu v oblasti prevence ochrany obyvatelstva 
 
 Absolvent uplatňuje znalosti také v progresivních technologických postupech při analýze 
a řízení rizik a mohou se uplatnit v nižších řídících funkcích, jako poradci firem, obchodních 
institucí a státních orgánů.11 
 
 Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě (VŠB-TUO) 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI), jež vznikla v roce 2002, je nejnovějším 
přírůstkem na VŠB-TUO. Byla zřízena díky stále rostoucím požadavkům, které jsou kladeny 
vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oblastech souvisejících s bezpečností. Náplní studia je 
především analýza a prevence rizik, požární bezpečnost, havarijní plánování, krizové řízení, 
integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva.  Fakulta má k dispozici nové moderně 
vybavené laboratoře a učebny s možností využití nejnovější didaktické a počítačové techniky 
a moderních softwarových produktů. Studijní obory jsou novým uchazečům nabízeny jak  
v prezenční, tak v kombinované formě.12 
 
 V bakalářském studiu této fakulty nalezneme studijní program Požární ochrana 
a průmyslová bezpečnost. Na tento obor je možné navázat i v magisterském studijním 
programu, kde jsou čtyři studijní obory a to: 
 

• Bezpečnostní inženýrství. 

• Bezpečnostní plánování. 

• Technická požární ochrana a bezpečnost průmyslu. 

• Technická bezpečnost osob a majetku. 

                                            
11

 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně: Fakulta logistiky a krizového řízení – Charakteristika oborů [online]. 
[cit. 19. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.utb.cz/flkr/chci-studovat/charakteristika-oboru 
12 Fakulta bezpečnostního inženýrství: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Studium a výuka  
[online]. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/ 
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 Uchazeči o bakalářské studium jsou přijímáni ke studiu ve studijním programu Požární 
ochrana a průmyslová bezpečnost (bez zařazení na konkrétní studijní obor). První ročník studia 
je společný, v letním semestru prvního ročníku si student zvolí některý z níže uvedených 
nabízených studijních oborů, ve kterém bude od druhého ročníku pokračovat ve studiu. 
 
 V případě kombinovaného studia oboru Technika požární ochrana a bezpečnost 
průmyslu je možnost studia i v konzultačním středisku Praha, u zbývajících studijních oborů 
i v konzultačním středisku Lázně Bohdaneč. Určitá část specializované výuky vyžadující 
laboratoře, specializované počítačové učebny apod. probíhá i u studentů konzultačních 
středisek Praha a Lázně Bohdaneč přímo v Ostravě.13 
 
 Obor havarijního plánování a krizového řízení byl zřízen z důvodů potřeby přípravy 
odborníků v oblasti krizového řízení, kteří by zvládli řešení situací vyvolaných mimořádnou 
událostí velkého rozsahu. Potřeba vyššího počtu odborníků vznikla po povodních v roce 1997, 
které postihly velkou část území České republiky a sousedních států.  Navzdory tomu je ve 
studijních plánech oblast krizového řízení řešena okrajově. Absolventi oboru bezpečnostního 
plánování, jenž je magisterským navazujícím oborem, budou připraveni pro tvorbu, aktualizaci  
a užívání systémů bezpečnostního plánování. Absolventi budou rovněž připraveni pro vědecko-
výzkumnou činnost.14 
 
 Rašínova vysoká škola 
 
 Rašínova vysoká škola je soukromou vysokou školou, která vznikla v roce 2002. V rámci 
bakalářského programu je možné si vybrat v prezenční formě studijní obor Krizový 
management.15 
 
 Absolvent krizového managementu získává znalosti o ekonomicko-právních disciplínách  
s orientací na krizové řízení a to nejen u podnikatelských subjektů. Součástí studia je i výuka 
světových jazyků, zaměřená převážně na získání schopností používat zahraniční odbornou 
literaturu a aktivní komunikaci se zahraničními partnery. Studium pokládá základy pro 
dostatečnou ekonomicko-manažerskou gramotnost, právní gramotnost a informační gramotnost, 
tedy pro široký okruh činností, přičemž vychází z požadavků praxe. Jedná se o interdisciplinárně  
a multidisciplinárně formulovaný bakalářský studijní program, kde kromě základní oblasti 
ekonomiky a managementu je silně zastoupena oblast práva proto, aby byli v případě požadavku 

                                            
13

 Fakulta bezpečnostního inženýrství: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Bakalářské studium 
[online]. [cit. 25. 3. 2015]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/bakalarske-
studium/ 
14

 Fakulta bezpečnostního inženýrství: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava: Havarijní plánování  
a krizové řízení [online]. [cit. 25. 3. 2015]. Dostupné z:  
http://www.fbi.vsb.cz/cs/studium-a-vyuka/studijni-obory/bakalarske-studium/havarijni-planovani/ 
15 Rašínova vysoká škola. VysokeSkoly.cz [online]. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/rasinova-vysoka-skola-s-r-o/105 
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praxe schopni působit i v jiných oblastech.  Absolvent se může uplatnit na střední řídící úrovni  
v malé a střední firmě, a to zejména ve spojení s úkoly zaměřenými na řešení problémů podniků 
v krizi či úpadku.16 
 
 Univerzita Palackého v Olomouci 
 
 Tato univerzita, respektive fakulta tělesné kultury, nabízí bakalářský studijní obor Ochrana 
obyvatelstva a to jak v prezenční, tak kombinované formě. Univerzita Palackého v Olomouci je 
druhou nejstarší vysokou školou na území ČR a nejstarší na Moravě. Fakulta tělesné kultury je 
pak jednou z nejmladších fakult Univerzity Palackého, byla založena v roce 1990.17 
 
 Absolvent tohoto studijního oboru je vybaven kompetencemi potřebnými pro výkon 
profese pedagogického asistenta učitele v oblasti ochrany obyvatelstva i tělesné výchovy a to na 
nejrůznějších typech škol nebo dalších vzdělávacích zařízeních. Absolvent je připraven vykonávat 
práci v nejrůznějších funkcích veřejné správy nebo také jako pracovník v oblasti obrany, ochrany 
a bezpečnosti v soukromém sektoru.18 
 
  Univerzita Pardubice 
 
 Fakulta ekonomicko-správní, jež byla založena v roce 1991, nabízí možnost studovat obor 
Management ochrany podniku a společnosti v bakalářském studiu a to jak v prezenční tak  
i kombinované formě.19 
 
 Cílem studijního oboru je příprava odborníků pro kvalifikovaný, úspěšný výkon 
manažerských funkcí v podnicích, různých institucích a ve veřejné správě v případech všech 
krizových situací za podmínek silných změn, neurčitosti a rizik. Absolventi mají způsobilost  
k zastávání manažerských funkcí v podnikatelských subjektech a podnicích veřejné sféry 
zaměřených na ochranu majetků a životů a na řízení v krizových podmínkách. Mají kompetence 
pro odborné propojení ekonomie, matematiky, statistiky a práva s problematikou bezpečnosti, 
diagnostiky rizik, krizového plánování a řešení vzniklých krizových situací. 

                                            
16 Rašínova vysoká škola: Cíle studia [online]. [cit. 22. 3. 2015]. Dostupné z:  
http://www.ravys.cz/studijni-programy/bakprogram/bakalarsky/cile-studia-bakalar.html 
17

 VysokeSkoly.cz: Univerzita Palackého v Olomouci – Fakulta tělesné kultury [online]. [cit. 24. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/univerzita-palackeho-v-olomouci/fakulta-telesne-kultury/180 
18

 Univerzita Palackého v Olomouci: Fakulta tělesné kultury – Studijní obory [online]. [cit. 24. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://ftk.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/studijni-obory/obor/ochrana-
obyvatelstva-1/ 
19 Fakulta ekonomicko-správní. VysokeSkoly.cz. [online]. [cit. 24. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/univerzita-pardubice/fakulta-ekonomicko-spravni/172 
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Absolventi mohou vykonávat manažerské funkce určené pro práci v prostředí změn, 
nejistoty, rizik a krizí. Jedná se o profese jako: 
 

• rizikový manažer podniku; 

• pracovník pojišťovny; 

• specialista krizového řízení veřejné správy; 

• specialista ochrany obyvatelstva; 

• plánovač či informační specialista integrovaného záchranného systému. 
 
 Získané poznatky umožňují absolventům pokračovat v dalším vzdělávání, napří-
klad v navazujících magisterských studiích.20 
 
 Univerzita obrany 
 
 Univerzita obrany (UO) se sídlem v Brně je státní vysokou školou. Vznikla k 1. září 2004  
a navazuje na pedagogický a materiálně technický potenciál tří bývalých vojenských vysokých 
škol: 
 

• Vojenské akademie v Brně. 

• Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově. 

• Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové.. 
 
 Hlavním posláním UO je šíření vzdělanosti, rozvoj myšlení a nezávislého vědeckého 
bádání v oblastech důležitých pro bezpečnost České republiky a plnění jejích spojeneckých 
závazků. Působnost je dána zaměřením vzdělávání, výchovy a přípravy vojenských profesionálů 
pro potřeby Armády České republiky a vědecké činnosti ve prospěch resortu Ministerstva 
obrany. 
 
 Univerzitní vzdělání absolventů je však všestranné a umožňuje jejich široké celoživotní 
uplatnění ve vojenském i civilním životě. UO také realizuje různě zaměřené kvalifikační  
a rekvalifikační kurzy pro vojáky z povolání a občanské zaměstnance resortu Ministerstva 
obrany. Univerzita je otevřená i civilním a zahraničním studentům.21 
 
 Jeden z nabízených studijních oborů je Bezpečnostní management, který nabízí Fakulta 
vojenského leadershipu jak v prezenční, tak kombinované formě bakalářského i navazujícího 
magisterského studia. 
 

                                            
20

 Univerzita Pardubice: Obor management ochrany podniku a společnosti [online]. [cit. 24. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.upce.cz/studium/obory-detail.html?obor=340 
21 Univerzita obrany: Základní fakta o škole [online]. [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z:  
http://www.unob.cz/univerzita/Stranky/zakladni_fakta_skoly.aspx 
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Bezpečnostní management obsahuje tři moduly, ze kterých si uchazeči vybírají. Jsou to: 
 

• Ochrana obyvatelstva. 

• Bezpečnostní služby. 

• Kybernetická bezpečnost. 
 
 Bezpečnostní služby a kybernetická bezpečnost jsou moduly, které lze studovat pouze 
prezenční formou v bakalářském studiu. Oproti tomu ochrana obyvatelstva je modulem i pro 
kombinované studium. V civilním magisterském studiu navazujícím na bakalářské se studijní 
obor Bezpečnostní management dále do studijních modulů nečlení a bude otevřen jak  
v prezenční, tak i v kombinované formě studia. 22 
 
 Studium bezpečnostního managementu je zaměřeno na management ve specifických 
podmínkách organizací zapojených do zajišťování bezpečnosti, a to jak ve veřejném, tak  
i soukromém sektoru. Studenti získají hluboké teoretické znalosti, dovednosti a kompetence  
v oblasti managementu rizik, managementu bezpečnosti a informační bezpečnosti  
a souvisejících společenských aspektů. Důraz je kladen zejména na získání schopnosti 
identifikace, prevence, predikce, připravenosti, plánování a eliminace situací vzniklých  
z možných nevojenských ohrožení a rizik.  
 
 Dále je zdůrazněno získání schopností zobecňovat teoretické poznatky s praktickými 
zkušenostmi při řešení problematiky bezpečnosti prostředí. Absolventi studijního oboru jsou 
předurčeni pro působení na středních a vyšších úrovních řízení bezpečnostních procesů  
v privátním i veřejném sektoru s orientací na bezpečnost majetku, osob, systémů a prostředí. 
Studenti posílí své schopnosti aplikace a navrhování metod, postupů a prostředků nezbytných 
pro řešení úkolů z oblasti managementu rizik, krizového managementu, ochrany osob, majetku 
a ochrany kritické infrastruktury.23 
 
  Vysoké školy nabízející příbuzné obory 

 
Z celkového počtu 72 vysokých škol v České republice nabízejí některé z nich příbuzné 

obory Bezpečnostnímu managementu v bakalářském nebo magisterském studiu. Jak již bylo 
zmíněno, studijní obor bezpečnostní management na PA ČR zahrnuje přípravu studentů také  
v oblasti práva. Příbuznými obory jsou pak ty zaměřené na veřejnou správu či bezpečnost ve 
veřejné správě.  

                                            
22

 Univerzita obrany: Brožura – Informace pro uchazeče o studium [online]. [cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: 
http://www.unob.cz/studium/Stranky/Brozura.aspx 
23 Univerzita obrany: Bezpečnostní management – seznam akreditovaných studijních programů  [online]. 
[cit. 26. 3. 2015]. Dostupné z: https://apl.unob.cz/AkrStudPrg/Pages/FreeArea/FieldOfStudy.aspx 
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Vysoké školy nabízející příbuzné obory k oboru bezpečnostním management na PA ČR 

Vysoká škola Evropských a regionálních studií S • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 

Slezká univerzita v Opavě V • Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací 

• Veřejná spáva regionální politika 

Vysoká škola Karla Engliše S • Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 

• Technologie ochrany osob a majetku 

Masarykova univerzita V • Bezpečnostní a strategická studia 

• Veřejná správa 

• Regionální správa a rozvoj 

• Energetická bezpečnost 

Univerzita Jana Amose Komenského Praha S • Bezpečnostní studia 

Univerzita Karlova V • Správní právo a správní věda 

• Bezpečnostní studia 

Česká zemědělská univerzita v Praze V • Veřejná správa a regionální rozvoj 

Mendelova univerzita v Brně V • Veřejná správa 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem V • Regionální rozvoj 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně V • Veřejná správa a regionální rozvoj 

• Ovládání rizik 

• Řízení enviromenzálních rizik 

Vysoká škola ekonomická v Praze V • Veřejná správa 

• Veřejná správa a regionální rozvoj 

Západočeská univerzita v Plzni V • Veřejná správa 

Vysoká škola finanční a správní S • Veřejná správa 

Vysoká škola regionálního rozvoje S • Bezpečnostní management v regionech 

• Bezpečnostní management v regionech  
– bezpečnostně právní specializace 

Metropolitní univerzita Praha S • Veřejná správa 

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva S • Právo ve veřejné správě 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha S • Evropská studia a veřejná správa 

• Veřejná správa a Public relations 

Business Institute S • Veřejná správa 

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava V • Veřejná ekonomika a správa 

CEVRO Institute S • Veřejná správa 

• Bezpečnostní studia 

Univerzita Palackého v Olomouci V • Právo ve veřejné správě 

• Pedagogika-veřejná správa 

Vysoká škola Karlovy Vary S • Veřejná správa 

• Kriminalisticko právní činnost 

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního 
vzdělávání Havířov 

S • Veřejná ekonomika a správa 

*S = soukromá vysoká škola, *V = veřejná vysoká škola. 
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4. ZÁVĚR 
 
  Pro každého nového uchazeče o bakalářské nebo magisterské studium je velmi těžké 
najít správný obor a správnou vysokou školu. Jednotliví uchazeči mají rozdílné požadavky  
a slýchají rozdílné názory. Z těchto důvodů jsme si vybrali téma PA ČR a její „konkurenti” 
s ohledem na vzdělávaní v oblasti krizového řízení. Chtěli jsme provést objektivní posouzení 
postavení jednotlivých vysokých škol, které se zaměřují na vzdělávaní studentů v oblasti 
krizového řízení/bezpečnostního managementu. 

 
Z výše zmíněných údajů (popis konkrétních oborů vysokých škol, seznam vysokých škol  

v oblasti veřejně-správní) jsme dospěli k názoru, že je zde velká konkurence mezi veřejnými  
a soukromými vysokými školami. 29 (40 %) ze 72 vysokých škol v ČR nabízí obory související  
s veřejnou správou, bezpečností a ochranou obyvatelstva. 
 
 Tabulka (viz níže) ze stránek Českého statistického úřadu ukazuje, že počet studentů 
vysokých škol (kromě vyšších odborných škol) v posledních letech stoupal. Ze statistiky je patrné, 
že v posledním roce došlo ke značnému poklesu studentů vysokých škol. Tyto údaje jsou 
nicméně zastaralé. Aktuální srovnání můžeme zakládat například na rozhovoru pro Český rozhlas 
s rektorem Masarykovy univerzity Tomášem Bekou z 10. března 2015, který tvrdí, že počet 
studentů vysokých škol klesá. Důvodem je přirozený vývoj a také malé finance ze strany státu pro 
vysoké školy. 

 
 Na těchto údajích si můžeme dovolit tvrdit, že ve stávajícím počtu 72 vysokých škol se  
v následujících letech odehraje ,,boj'' mezi vysokými školami o studenty. Možná budeme svědky 
toho, že některé obory již nebudou v příštích letech dále nabízeny, budou omezeny jejich formy  
a pravděpodobně i typy studia (omezení na bakalářské studium). Z hlediska kvality výuky je 
naopak lépe, pokud se počet studentů v jednotlivých oborech/třídách sníží. Akademičtí 
pracovníci z toho důvodu budou moci věnovat více času jednotlivým studentům. 
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PA ČR jako státní vysoká škola nedostává dotace podle toho, kolik přijme studentů, proto 
je pro ni výhodou, že může zajišťovat kvalitní výuku bez ohledu na to, jestli ve třídě „sedí” pět 
nebo deset studentů. Její rozpočet a počet přijímaných studentů je určován podle požadavků 
Ministerstva vnitra České republiky, což může mít na druhou stranu i negativní vliv například, 
pokud bychom vzali v potaz, že náklady na provoz jsou i při nízkém počtu studentů stejné. Otázka 
peněz neboli financování je pro školy zásadní věcí, kterou nelze přehlížet, proto je každá škola 
z tohoto hlediska zranitelná. Studenti, kteří se budou rozhodovat pro bakalářské nebo 
magisterské studium související s bezpečnostní, ochranou obyvatelstva a krizovým řízením ve 
veřejné správě se zřejmě rozhodnou pro některou z veřejných vysokých škol, které jsou pro 
studenty z finančního hlediska výhodnější než školy soukromé. 
 

Největšími konkurenty pro PA ČR jsou tyto vysoké školy: České vysoké učení technické 
v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká 
škola báňská – Technická univerzita v Ostravě, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita 
Pardubice, Univerzita obrany. Ze soukromých vysokých škol je to poté Rašínova vysoká škola 
s.r.o. Druhořadými konkurenty jsou poté všechny vysoké školy zmíněné v tabulce, které nabízejí 
příbuzné obory.  


