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Vysoké školy v České republice jako „konkurenti” s ohledem na vzdělávání  
v oblasti krizového řízení 
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků): 
 

 
V rámci příspěvku dokázali autoři podle mého názoru velmi plasticky popsat místy napjatou 
situaci v oblasti bezpečnostního vzdělávání v České republice. Příspěvku nechybí zřejmě 
žádný podstatný rozměr, alespoň co se týče současného stavu, před zahájením školního roku 
2016/2017. Je otázkou, nakolik zůstanou údaje aktuální, protože ke změnám dochází 
neustále a svým způsobem konkurenční napětí je realitou už několik let. Vzniká celá řada 
nových oborů, nazvaných například „krizové řízení“ nebo „zvládání katastrof“, i na školách, 
kde se to nedávno nejevilo pravděpodobné. 
 
Některé vysoké školy, včetně Policejní akademie České republiky v Praze, si přitom 
uchovávají určité předstih, jako členové expertního tělesa pro hodnocení akreditačních 
procesů a nároků na profesní vzdělávání pod koordinací Hasičským záchranným sborem 
České republiky. Tím vzniká rozdíl mezi školami, které bezpečnostní prostředí státu aktivně 
spoluvytvářejí a těmi, které „jenom“ pasivně vyučují normy a další aspekty, které vznikly 
mimo jejich aktivní spolupůsobení. 
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