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1 Úvod
Vážení čtenáři,
předkládám Vám výroční zprávu o činnosti. Plníme tím nejen zákonnou povinnost,
ale i závazek informovat transparentně o činnosti školy.
Policejní akademie vzdělává bezpečnostní odborníky, kteří nacházejí uplatnění v celém
spektru bezpečnostních sborů České republiky, i ve veřejné správě obecně. Zájem
o studium policejní akademie dlouhodobě a mnohonásobně převyšuje počty přijímaných uchazečů tak, jak jsou limitovány Ministerstvem vnitra ČR.
V uplynulém roce jsme pokračovali ve snaze nadále zvyšovat kvalitu poskytovaného
vzdělávání, což se odrazilo v úspěšné akreditaci rigorózního řízení, jakož i v prodloužení
akreditace habilitačního řízení v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika.
Nadále precizujeme proces vnitřní evaluace ve snaze touto cestou přispět k dalšímu
zlepšení výuky.
V neposlední řadě klademe důraz na spolupráci se všemi bezpečnostními sbory
a rovněž na výměnu informací se zahraničními vzdělávacími institucemi obdobného
zaměření.
Vedle bilancování minulého roku hledíme i do budoucnosti, která dnes přináší zcela
nové pohledy na budoucí potřeby bezpečnostní praxe. Připravujeme rozšíření spektra
vzdělávacího zaměření s přihlédnutím k potřebám Vězeňské služby ČR i obecní policie.
Geopolitické změny s sebou přinášejí vedle bezpečnostních požadavků i zvýšenou
nutnost hájit akademická práva a svobody a jejich uplatňování včetně akademické
vysokoškolské samosprávy.
Věřím, že vás naše výroční zpráva zaujme a poskytne vám dostatek informací o škole.
Aktuální dění je samozřejmě možné sledovat na našich webových stránkách.

doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
rektor
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2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze
Název školy:
Používaná zkratka školy:
Adresa školy:

Policejní akademie České republiky v Praze
PA ČR
Lhotecká 559/7
P.O. BOX 54
141 01 Praha 4

Elektronická adresa školy:

polac@polac.cz

ID datové schránky:

u5maa9p

Webové stránky školy:

http//:www.polac.cz

Znak školy:

2.1 Organizační schémata
(viz násl. str.)
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3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze
(stav k 31. 12. 2014)
3.1 Akademičtí funkcionáři
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
rektor
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
předseda akademického senátu
Další funkcionáři:
Mgr. Bc. Karel Vokurka
kvestor

3.2 Akademický senát PA ČR
3.2.1 Předsednictvo
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
předseda
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
místopředseda
JUDr. Václav Mastný
místopředseda
Mgr. Zdeněk Marek
tajemník
Bc. Tomáš Najman
člen předsednictva

3.2.2 Členové akademické kurie
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Mgr. David Dlouhý
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Mgr. Josef Dubský
Mgr. Karel Kadlec, Ph.D.
JUDr. Václav Mastný
Mgr. Zdeněk Marek
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.

3.2.3 Členové studentské kurie
Kateřina Mazánková
Bc. Tomáš Najman
Kateřina Slámová
Denisa Urbánková

3.3 Vědecká rada PA ČR
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
předseda

3.3.1 Interní členové
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
Fakulta bezpečnostně právní
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
katedra veřejné správy
doc. Ing. Dr. Štefan Danisc, Ph.D.
katedra společenských věd
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
katedra veřejnoprávních disciplín
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy
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doc. JUDr. Miroslav Němec Ph.D.
katedra kriminalistiky
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
vedoucí
katedra trestního práva
doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
vedoucí
katedra policejních činností
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
pověřen řízením
katedra soukromoprávních disciplín
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
děkan
Fakulta bezpečnostního managementu
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
katedra soukromoprávních disciplín
doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
vedoucí
katedra kriminalistiky
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
plk. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.
děkan
Fakulta bezpečnostně právní

3.3.2 Externí členové
plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.,
ředitel
Kriminalistický ústav Praha
doc. JUDr. Lucia Kurilovská, Ph.D.
rektorka
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
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prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
ústavní soudce
Ústavní soud České republiky
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
brig. gen. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.
rektor
Univerzita obrany v Brně
doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
akademický pracovník, katedra evropského práva
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
prof. Ing. Ladislav Šimák, CSc.
děkan
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva
doc. Ing. Milan Šnajder, CSc.
ředitel úseku vědy a perspektivních programů
Fiber Optic Technology
Calibration Laboratory
brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý
policejní prezident
Policejní prezidium České republiky
prof. JUDr. Helena Válková, CSc.
ministryně spravedlnosti ČR

3.4 Kolegium rektora
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
rektor
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
prorektorka pro studijní a pedagogickou činnost a celoživotní vzdělávání
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
prorektor pro zahraniční styky a vnější vztahy
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prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
předseda akademického senátu
Mgr. Bc. Karel Vokurka
kvestor
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
děkan
Fakulta bezpečnostního managementu
plk. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.
děkan
Fakulta bezpečnostně právní
Mgr. David Dlouhý
vedoucí personálního oddělení
Mgr. Jiří Vávra
auditor
JUDr. Karel Novosad
vedoucí
studijní oddělení

4 Fakulta bezpečnostního managementu
4.1 Akademičtí funkcionáři
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
děkan
JUDr. Zdeněk Kropáč, Ph.D.
proděkan pro studium a rozvoj
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
proděkan pro vědu
JUDr. Václav Mastný
tajemník
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4.2 Organizační členění
Fakultu bezpečnostního managementu (dále jen „FBM“) tvořilo v roce 2014 sedm
kateder a děkanát:


katedra jazyků



katedra krizového řízení



katedra managementu a informatiky



katedra soukromoprávních disciplín



katedra společenských věd



katedra veřejnoprávních disciplín



katedra veřejné správy

4.3 Akademický senát
Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBM tvoří:
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. – předseda, Mgr. Kristýna Benešová, Mgr. David Dlouhý,
Mgr. Josef Dubský – místopředseda, JUDr. Václav Mastný – tajemník, JUDr. Pavel Liška,
JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D., doc., JUDr., Mgr., Joža Spurný, PhD.

Studentskou komoru Akademického senátu FBM tvoří:
Kristýna Janigová, Klára Jenčková, Kateřina Mazánková, Denisa Urbánková.

4.4 Akreditované studijní programy a obory
FBM má akreditovány dva studijní programy:
a) Bakalářský studijní program „Veřejná správa“ se studijním oborem „Bezpečnostní
management ve veřejné správě“. Platnost akreditace do 1. 9. 2015. Forma studia
prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky.
b) Magisterský studijní program „Veřejná správa“ se studijním oborem „Bezpečnostní
management ve veřejné správě“. Platnost akreditace do 1. 9. 2015. Forma studia
prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky.
Absolventi FBM jsou připravováni především k plnění řídících funkcí v organizačních
složkách státu a v organizacích bezpečnostního systému na základním, středním i vyšším stupni řízení. Předpokládá se, že se někteří absolventi uplatní i v orgánech EU,
17

případně v dalších mezinárodních orgánech a institucích s bezpečnostní problematikou. Absolventi tohoto studijního oboru získají vědomosti a dovednosti v oblastech
řízení bezpečnosti a rizika, krizového řízení a s ním spojených procesů.

4.5 Počty studentů
Aktuální počty studentů studujících na FBM PA ČR jsou uvedeny ke dni zahájení
akademického roku 2014/2015.
Celkový počet všech zapsaných studentů podle studijních programů na FBM činí 577.
1) Bakalářský studijní program „Veřejná správa“
Studijní obor „Bezpečnostní management ve veřejné správě“ (B 71)
V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 185 studentů,
v kombinované formě studia 193 studentů, celkem 378 studentů.
2) Magisterský studijní program „Veřejná správa“
Studijní obor „Bezpečnostní management ve veřejné správě“ (N 71)
V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce 64 studentů,
v kombinované formě 135 studentů, civilistů i policistů, celkem 199 studentů.

4.6 Počty zahraničních studentů
V roce 2014 studovalo na FBM celkem 14 studentů ze zahraničí, z toho 11 studentů
v bakalářských studijních programech. V magisterském studijním programu jsou
zapsáni 3 studenti.

5 Fakulta bezpečnostně právní
5.1 Akademičtí funkcionáři
plk. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.
děkan
Ing. Bc. Luděk Michálek
proděkan pro studium a rozvoj
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
Mgr. Jozef Tóth
tajemník
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5.2 Organizační členění
Fakultu bezpečnostně právní (dále jen „FBP“) tvořilo v roce 2014 sedm kateder
a děkanát:


katedra policejních činností



katedra bezpečnostních technologií



katedra kriminalistiky



katedra kriminologie



katedra profesní přípravy



katedra kriminální policie



katedra trestního práva

5.3 Akademický senát
Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBP tvoří:
pplk. Mgr. Barbora VEGRICHTOVÁ, MBA – předsedkyně
pplk. Mgr. Aleš ZÍDKA – místopředseda
plk. Mgr. Karel KADLEC, Ph.D. – tajemník
doc. PhDr. Kamil PAVLÍČEK, CSc.
pplk. JUDr. Josef HRUDKA
doc. Ing. Jaroslav SUCHÁNEK, CSc.
plk. PhDr. JUDr. Jana FIRSTOVÁ, Ph.D.
Mgr. Vlastislav TRAPP
Studentskou komoru Akademického senátu FBP tvoří:
Bc. et Bc. Adéla ŠPULKOVÁ – předsedkyně studentské komory
Bc. Tomáš NAJMAN
Anna HRUDKOVÁ
Robin OPĚLA
Jiří SALAČ
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5.4 Akreditované studijní programy a obory
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na FBP
akreditovány následující studijní programy a studijní obory:
a) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijními obory
„Bezpečnostně právní studia“, „Kriminalistika a další forenzní disciplíny“ a „Policejní činnosti“. Platnost akreditace do 31. 3. 2022. Forma výuky prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky.
b) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem
„Policejní management a kriminalistika“. Platnost akreditace do 31. 5. 2017.
Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky.
c) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem
„Bezpečnostně strategická studia“. Platnost akreditace do 30. 11. 2017. Forma
studia prezenční; standardní doba studia 2 roky.

5.5 Počty studentů
Ke dni zahájení akademického roku 2014/2015 bylo na FBP zapsáno ve všech studijních
programech a studijních oborech celkem 1482 studentů.
1) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Bezpečnostně právní studia“ (B 60)
V tomto studijním oboru je zapsáno celkem 652 studentů, v prezenční formě studia
248 a v kombinované formě studia 404 studentů civilních i policistů.
2) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Kriminalistika a další forenzní disciplíny“ (B 61)
Studijní obor je určen ke studiu policistů a pouze v kombinované formě studia,
pro tento akademický rok je v něm zapsáno 25 studentů.
3) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Policejní činnosti“ (B 62)
Tento studijní obor je realizován v kombinované formě studia s počtem 378 studentů.
4) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Policejní management a kriminalistika“ (N 61)
Studijní obor je realizován v kombinované i prezenční formě studia. V prezenční
formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce celkem 392 studentů.
20

V kombinované formě studia je zapsáno 279 studentů a v prezenční formě studia
je zapsáno 113 studentů.
5) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Bezpečnostně strategická studia“ (N 62)
Studijní obor je realizován v prezenční formě studia s počtem 35 studentů.
V roce 2014 absolvovalo na Fakultě bezpečnostně právní celkem 484 studentů
(z toho 189 žen a 3 cizinky).
Bakalářské studijní obory ukončilo úspěšně 293 studentů (z toho 104 ženy a 3 cizinky).
Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 188 studentů (z toho 85 žen).
Ke dni 31. 12. 2014 bylo na Fakultě bezpečnostně právní zapsáno 1595 studentů
(z toho 389 v prezenční formě studia a 1206 v kombinované formě studia). V bakalářských studijních oborech je zapsáno 248 studentů v prezenční formě studia a 906
v kombinované formě studia. V magisterských studijních oborech je zapsáno 141 studentů v prezenční formě studia a 300 v kombinované formě studia.

5.6 Počty zahraničních studentů
V roce 2014 studovalo na FBP celkem 18 zahraničních studentů, z toho 16 studentů
v bakalářských programech a 2 studenti v magisterském studijním programu.

6 Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání je na PA ČR organizováno v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a Řádem celoživotního vzdělávání PA ČR. Obsahově vychází celoživotní vzdělávání na PA ČR ze zásad uvedených
v Koncepci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR, která zahrnuje standardní
a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí, orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídící, pedagogické, společenskovědní apod.
Z hlediska organizačního probíhá celoživotní vzdělávání formou krátkodobých a dlouhodobých kurzů, které obsahově zajišťují odborné katedry a další pracoviště.
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Seznam kurzů celoživotního vzdělávání PA ČR v roce 2014
Poř.
č.

Název

Organizuje

Termín

Počet
účastníků

1.

Kybernetická trestná činnost

KTRP

13.01.2014

29

2.

Kvalifikační kurz
kriminalistických znalců

KRIM

06.01.-28.02.
2014

24

3.

Mezinárodní smluvní právo
v praxi

KVPD

08.01.2014

9

4.

Komunikace s veřejností

KSV

14.-15.01.
2014

21

5.

Lidská práva – globalizace –
bezpečnost

KVPD

16.01.2014

8

6.

English for policing

KJ

20.-22.01. 2014

23

7.

Teorie a praxe krizového řízení

KRIZ

21.01.2014

22

8.

Domácí násilí

KSV

21.01.2014

24

9.

Evropská integrace a evropské
právo

KVPD

23.01.2014

7

10.

Extremismus a terorismus

KPP

28.-29.01. 2014

86

11.

Moc a nemoc médií

KSV

30.01.2014

26

12.

Přestupkové řízení

KVS

12.02.2014

69

13.

Trestní odpovědnost
právnických osob

KTRP

18.02.2014

50

14.

Zvláštní způsoby dokazování

KRIM

10.03.2014

38

15.

Zajišťování a odčerpávání
výnosů z trestné činnosti v praxi
policejního orgánu

ODSA

10.-14.03. 2014

34

16.

Prověřování a vyšetřování t.č.
ublížení na zdraví při poskytování zdravotnické péče

KRIM

12.03.2014

11

17.

Kybernetická trestná činnost

KTRP

17.03.2014

45

18.

Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou
obranu a oprávněné použití
zbraně

KTRP

25.03.2014

28

22

Termín

Počet
účastníků

14.-17.4. 2014

42

KVS

22.04.2014

26

Problematika zákona
o pozemních komunikacích

KBS

07.05.2014

22.

Postup PČR při získávání důkazů
v případech prokazování
ovlivnění alkoholem a návykovou látkou u řidičů (přestupky
versus trestné činy)

KBS

14.05.2014

25

23.

Extremismus a islamismus v EU
a ČR

KSV

15.05.2014

79

24.

Kriminalisticko taktické aspekty
KRIM
výslechu osoby, jejíž totožnost
utajujeme – „Utajeného svědka“

15.05.2014

21

25.

Aktuální trendy v oblasti
sociálních deviací

KSV

29.05.2014

22

26.

GIBS - prevence

KBS

03.06.2014

8

27.

English for Intercultural
Competence

KJ

03.06.2014

28.

Teorie a praxe profesní
sebeobrany

KTV

03.-06.06. 2014

15

29.

Kriminalita seniorů a páchaná
na seniorech – kriminologickokriminalistický pohled

KRE

09.06.2014

20

KSV

10.06.2014

16

KSV

11.06.2014

10

KSV

11.06.2014

19

KSV

12.06.2014

12

KSV

12.06.2014

80

Poř.
č.

Název

19.

Vybrané problémy úpadkového
práva

OCŽV

20.

Specifické přestupky

21.

30.
31.
32.
33.
34.

Psychologie obětí kriminality
Rasisticky motivovaná trestná
činnost ideologické povahy
Psychologická podpora při
vyšetřování dětí a mládeže
Stalking (nebezpečné
pronásledování)
Detekce lži a hodnocení
věrohodnosti – možnosti a meze
využití

Organizuje

24

10

23

Termín

Počet
účastníků

KRIM

18.06.2014

21

KTRP

18.06.2014

19

02.09.2014

168

04.09.2014

158

KSV

24.09.2014

17

KRE

25.11.2014

10

02.10.2014

11

KVS

07.–08.10. 2014

67

43.

Výslech dětského svědka – oběti
KSV
mravnostní trestné
činnosti

13.-17.10. 2014

14

44.

Daňová kriminalita

ODSA

20. – 24.10.
2014

52

45.

Aplikace zákona o služebním
poměru příslušníků
bezpečnostních sborů
do praxe

KSPD

22.10.2014

98

46.

Aplikace některých ustanovení
nového občanského zákoníku
v policejní praxi

30.10.2014

125

47.

Aplikace některých ustanovení
nového občanského zákoníku
v policejní praxi

KSPD

04.11.2014

149

48.

Operativně pátrací prostředky

KPP

06.11.2014

56

Poř.
č.

Název

35.

Ohledání místa činu

36.

Trestněprávní ochrana práv
duševního vlastnictví

37.

Nový občanský zákoník

38.

Nový občanský zákoník

39.

Sociálně patologické jevy
ve společnosti

40.

Postup PČR při plnění úkolů
vyplývajících ze zák.
č. 200/1990 Sb. se zaměřením
na přestupky na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými
toxikomániemi

41.

Nový občanský zákoník – školení
KTRP, KVS
školitelů

42.

Správní řád
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Organizuje

KSPD
KSPD

KSPD

Poř.
č.

Název

Organizuje

Termín

Počet
účastníků

10.-12. 11.2014

10

49.

Kurz videodokumentace
ohledání místa činu
pro vyšetřovatele

KRIM

50.

Kriminalistická olfaktorika.
Metoda pachové identifikace
osob

KPP

12.11.2014

9

51.

Kybernetická trestná činnost

KTRP

24.11.2014

42

52.

Požární prevence
1. Právo a jeho aplikace v oblasti
požární prevence.
ODSA
2. Zjišťování příčin požárů
(kriminalistické metody
a spolupráce s PČR).

od 24. 28.11.2014
3 týdenní
soustředění

53.

Zadávání veřejných zakázek
v oblasti obrany a bezpečnosti

KPP

18.11.2014

47

54.

Osoby požívající výsad
a imunit

KVPD

19.11.2014

28

55.

Vyšetřování krádeží motorových
KRIM
vozidel a jejich součástek

21.11.2014

24

56.

Výslech dětského svědka – oběti
KSV
mravnostní trestné činnosti

24. - 28.11.
2014

13

57.

Řízení ve věcech služebního
poměru

KSPD

26.11.2014

115

58.

Přestupky a řízení o nich

KVS

9.-10. 12.2014

36

59.

Trestná činnost – PodvodyZdravotní pojišťovny

OCŽV

10.-11.12. 2014

14

60.

Odhalování a vyšetřování
pojistných podvodů

ODSA

11.-12.12. 2014

28

61.

Správní řád

KVS

29.-30.09. 2014

25

62.

Kurz pro vrcholové policejní
manažery

KMI

01.10.-3.10.
2014

16

Celkem

46

2 457
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Poznámka:
KRIM - katedra kriminalistiky
KTV

- katedra profesní přípravy

KRE

- katedra kriminologie

KTRP

- katedra trestního práva

KBS

- katedra policejních činností

KPP

- katedra kriminální policie

KJ

- katedra jazyků

KRIZ

- katedra krizového řízení

KMI

- katedra managementu a informatiky

KVS

- katedra veřejné správy

KSPD

- katedra soukromoprávních disciplín

KVPD - katedra veřejnoprávních disciplín
KSV

- katedra společenských věd

OCŽV - oddělení celoživotního vzdělávání
ODSA - oddělení doktorského studia a akreditací

V roce 2014 bylo na PA ČR realizováno 62 odborných a specializačních kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo 2 457 účastníků. V tomto počtu kurzů bylo pět
dlouhodobého charakteru, které připravují příslušníky Policie ČR na daňovou kriminalitu, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu,
na úpadkové delikty, dále pro výkon znalecké nebo kriminalistickotechnické činnosti
ve znaleckých pracovištích PČR a požární prevenci. Nově byly zařazeny kurzy k problematice výslechu dětského svědka – oběti mravnostní trestné činnosti, kurz videodokumentace ohledání místa činu pro vyšetřovatele a kurz pro osoby požívající výsad
a imunit, kurz vyšetřování krádeží motorových vozidel a jejich součástí, kurz řízení
ve věcech služebního poměru.
Z plánovaného počtu 68 kurzů se 6 neuskutečnilo, dva z organizačních důvodů (Problematika právní úpravy a praktické aplikace dohledu policistů PČR na dodržování předpisů o plnění technických podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,
Oběti obchodu s lidmi a jejich práva vyplývající ze zákona o obětech trestných činů)
a 4 pro nízký zájem (méně než 15 zájemců), např. Hospodářská kriminalita, Olfaktorika,
Mezinárodní humanitární právo).
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Během května 2014 proběhl v pořadí již druhý kurz školení boje proti informační
kriminalitě, který realizuje PA ČR ve spolupráci s Policejním prezidiem P ČR. Obsah
i průběh kurzu byl účastníky hodnocen velmi kladně a získané znalosti byly využity
při řešení konkrétních případů. V kurzu přednášeli lektoři z FBI a lektor z PA ČR (trestně
právní aspekty problematiky). Lektoři z FBI kladně hodnotili vysokou úroveň technických znalostí specialistů z řad PČR a profesionální přístup ke kurzu.
V roce 2014 byla uzavřena dohoda s Celní správou ČR v oblasti vzdělávání a zájemci
z řad jejich zaměstnanců se zúčastňují pořádaných kurzů CŽV. Kromě cílové skupiny se
v roce 2014 zúčastňovali kurzů CŽV i zaměstnanci státní a veřejné správy, kteří již mají
vysokoškolské vzdělání a zde získávají znalosti důležité pro zvýšení kvalifikace.
Nabízené kurzy jsou orientovány na aktuální problémy, např. trestně-právní ochrana
před korupcí, manažerské dovednosti, kybernetickou trestnou činnost, daňovou
kriminalitu, korupční jednání a možnosti prevence, boj proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti. Celkový program a zaměření vycházel ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů a Koncepce celoživotního vzdělávání
příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a MV ČR.

7 Mimořádné studium
Od září 2013 v rámci vzdělávací činnosti poskytuje PA ČR v souladu s ustanovením
§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, pro příslušníky bezpečnostních sborů a zaměstnance
veřejné správy s ukončeným vysokoškolským vzděláním tzv. mimořádné studium.
Mimořádné studium na PA ČR je studiem vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. Uskutečňuje se jako program celoživotního vzdělávání na univerzitě.
Mimořádné studium je určeno především uchazečům z řad příslušníků bezpečnostních
sborů, zejména Policie ČR a HZS ČR; žádost o přijetí k mimořádnému studiu mohou
podat příslušníci bezpečnostních sborů, kteří absolvování mimořádného studia
potřebují ke splnění odborných požadavků kladených na určité služební (pracovní)
místo.
Počty přijímaných uchazečů se řídí kapacitními možnostmi univerzity. V daném
akademickém roce je stanoven maximální počet 15 studujících v mimořádném studiu
na jednotlivý předmět.
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Údaje o mimořádném studiu v roce 2014
Počet studujících v mimořádném studiu:

34

Předměty mimořádného studia vybrané
studujícími:

28

Donucovací prostředky a zákroky

1

Drogy a toxikomanie

6

Evropské právo

1

Extremismus

11

Kriminalistická taktika

3

Kriminalistická technika

1

Kriminalistika - úvod a technika

1

Kriminologie

2

Metodika vyšetřování

3

Mezinárodní právo veřejné

1

Operativně pátrací činnost policie

8

Organizovaná kriminalita

3

Policejní právo

11

Policejní psychologie

8

Pořádková činnost policie

1

Pracovní právo

3

Praktika ze správního trestání

1

Psychologie

3

Služební poměry

3

Správní právo

2

Strategický management

1

Teorie a praxe krizového řízení

4

Terorismus

7

Trestní právo

4

Trestní právo hmotné

8

Trestní právo procesní

8

Veřejná správa a finance veřejného sektoru

1

Základy mezinárodního práva

1

Základy občanského práva

1

8 Zájem o studium
Zájem uchazečů o studium na PA ČR pro akademický rok 2014/2015

Skupina oborů

právo, právní
a veřejnosprávní činnost

Počet

Kód skupiny
kmenových
oborů

podaných
přihlášek

přihlášených

přijatých
přihlášek

přijatých

zapsaných

68

2 937

2 937

2 937

908

908

9 Poradenská činnost
V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
poskytuje PA ČR poradenské služby studentům v oblasti studijní orientace, profesního
zaměření po ukončení studia, pedagogické práce učitelů, sebepoznání a seberozvoje,
a v některých právních otázkách. Poradenské služby jsou zajišťovány odborníky
z oddělení celoživotního vzdělávání, katedry společenských věd a z ostatních kateder
a složek PA ČR.
V roce 2014 pořádala PA ČR Den otevřených dveří (dále jen „DOD“) v termínech: 11. 1.
a 8. 2. 2014.
Cílem DOD bylo umožnit civilní a odborné veřejnosti seznámit se s obsahovým zaměřením studia na PA ČR, s podmínkami přijímacího řízení a materiálním zabezpečením
výuky i života studentů.
Zájemcům o studium PA ČR poskytuje informace o obsahu studijních programů,
o podmínkách a způsobu přijímacího řízení, o konání DOD. Zájemci se obracejí
s žádostí o informace telefonicky nebo e-mailem, tento způsob v roce 2014 využilo
38 zájemců.
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10 Počty absolventů
Počty absolventů v roce 2014

Skupiny oborů

Právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

Kód skupiny
kmenových
oborů

68

Studenti se studijním programem
Bc.

navazující
Mgr.

Ph.D.

Studentů
celkem

412

290

9

711

V roce 2014 absolvovalo na Fakultě bezpečnostního managementu celkem 218 studentů, z toho 112 žen a 2 cizinci.
Bakalářský studijní obor ukončilo úspěšně 116 studentů (z toho 64 žen a 2 cizinci).
Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 102 studentů (z toho 48 žen a 0 cizinců.)
V roce 2014 absolvovalo na Fakultě bezpečnostně právní celkem 484 studentů
(z toho 193 žen a 3 cizinci).
Bakalářské studijní obory ukončilo úspěšně 296 studentů (z toho 108 žen a 3 cizinci).
Magisterský studijní obor ukončilo úspěšně 188 studentů (z toho 85 žen).

11 Rigorózní řízení
Dne 3. 7. 2014 rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen
„MŠMT“) o oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr. pro studijní
obor Fakulty bezpečnostního managementu:
1) u navazujícího magisterského studijního programu „Veřejná správa“ se studijním
oborem „Bezpečnostní management ve veřejné správě“
(platnost akreditace do 1. září 2015).
Dne 14. 7. 2014 rozhodlo MŠMT o oprávnění konat státní rigorózní zkoušku a udělovat
titul PhDr. pro studijní obory Fakulty bezpečnostně právní:
1) u navazujícího magisterského studijního programu „Bezpečnostně právní studia“
se studijním oborem „Bezpečnostně strategická studia“
(platnost akreditace do 30. listopadu 2017),
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2) u navazujícího magisterského studijního programu „Bezpečnostně právní studia“
se studijním oborem „Policejní management a kriminalistika“
(platnost akreditace do 31. května 2017).
V akademickém roce 2014/2015 lze podávat přihlášky k rigoróznímu řízení
od 1. 11. 2014.
Přehled podaných přihlášek k rigoróznímu řízení v jednotlivých oborech 2014
Obor N61 – bezpečnostně právní studia/policejní management
a kriminalistika

54

Obor N62 – bezpečnostně právní studia/bezpečnostně strategická
studia

3

Obor N71 – veřejná správa/bezpečnostní management ve veřejné
správě

16

12 Doktorský studijní program
Doktorský studijní program (dále jen „DSP“) „Bezpečnostně právní studia“, studijní
obor „Bezpečnostní management a kriminalistika“, který je realizován jako celouniverzitní, byl poprvé schválen rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) v roce 2003. Rozhodnutím MŠMT ze dne 18. 6. 2012 byla
platnost akreditace příslušného DSP prodloužena do 30. 4. 2020.
Forma studia DSP je pouze kombinovaná.
Informace o počtu studentů v doktorském studijním programu
Ke dni 31. 12. 2014 bylo v doktorském studijním programu zapsáno 68 studentů.
Studijní program v roce 2014 úspěšně ukončilo 9 studentů obhajobou disertační práce,
1 student disertační práci neobhájil.

13 Habilitační řízení
Habilitační řízení v oboru „Bezpečnostní management a kriminalistika“, které je
realizováno na univerzitě, bylo poprvé schváleno rozhodnutím MŠMT v roce 2010
na dobu 4 let. Rozhodnutím MŠMT ze dne 1. 7. 2014 byla platnost akreditace prodloužena do 31. 7. 2018.
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V roce 2014:


byly podány 2 návrhy na zahájení habilitačního řízení,



Vědecká rada PA ČR v Praze (dále jen „vědecká rada“) schválila návrhy na jmenování habilitačních komisí u 2 uchazečů,



3 uchazeči na jednání vědecké rady přednesli habilitační přednášku a uskutečnili
obhajobu habilitační práce, vědecká rada nato předložila rektorovi PA ČR návrhy
na jejich jmenování docentem,



ke dni 31. 12. 2014 probíhá habilitační řízení u 2 uchazečů o jmenování docentem.

14 Vědecké informace a komunikační technologie
14.1 Knihovní fond a katalog
a) Velikost knihovního fondu k 31. 12. 2014
Dílčí knihovna

Tituly

Svazky

studijní knihovna

4 681

39 664

speciální knihovna

18 391

50 003

vědecká knihovna

31 979

48 764

Celkem

55 051

138 431

b) Přírůstky a úbytky v roce 2014
Přírůstek
tituly

Přírůstek
svazky

Úbytek
svazky

studijní knihovna

5

1 003

0

speciální knihovna

706

1 407

0

vědecká knihovna

752

1 480

0

1 339

3 834

0

Dílčí knihovna

Celkem
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c) Elektronický katalog
E-katalog

Tituly

Přírůstková čísla

Počet záznamů celkem

45 383

101 329

Nově vytvořené záznamy

2 018

6 284

14.2 Uživatelé, výpůjčky, dokumentační činnost
Počet zapsaných uživatelů: 3 767
Počet nově registrovaných uživatelů v kalendářním roce 2014: 939
Počet realizovaných výpůjček: 27 349
Počet míst ve studovnách: 85 (z toho 13 počítačových)
Částka vybraná za nedodržení termínu vrácení zápůjčky: 82 994,- Kč
Dokumentační činnost
V roce 2014 odebírala Knihovna PA ČR celkem 70 titulů odborných časopisů, z toho
52 tituly časopisů domácí provenience, 17 titulů časopisů zahraniční provenience
a 1 titul denního tisku. V hodnoceném období byly pracovníky knihovny dokumentačně
zpracovávány celkem 53 tituly časopisů, z toho 37 titulů domácích a 16 zahraničních.
Zpracované anotační záznamy byly ukládány do AKS T-Series.

14.3 Rešeršní činnost
a) ARI profily
Celkem byl aktualizován 401 titul ARI profilů (zpracovávaných s půlroční periodicitou),
které obsahují 79 pokračování. V uvedených zpracovaných ARI profilech bylo použito
celkem 1 058 anotačních záznamů z databáze T-Series a zahraničních bází dat, volně
dostupných na webu Knihovny PA ČR v Praze a na internetu.
b) Rešerše
V roce 2014 byly pro potřeby uživatelů vypracovány 33 jednorázové rešerše. Celkem
v nich bylo použito 1 940 záznamů z interní báze dat T-Series a volně dostupných
zahraničních databází.

14.4 Počítačová síť
V roce 2014 byly nadále prioritami rozvoje v oblasti ICT zejména počítačová síť, její
zabezpečení a údržba. Z tohoto důvodu došlo k optimalizaci rozdělení výkonů serverů
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pro klíčové systémy užívané na PA ČR (SIS, knihovna, jídelna, doména) a zajištění
propojení pomocí optické kabeláže. V rámci obnovy a výstavby sítě byl vybudován
nový optický propoj mezi budovami B a C, který slouží ke zkvalitnění provozu jídelny.
Dále byly zrekonstruovány optické propoje mezi budovami B, A1 a A2, které umožní
kvalitnější distribuci datových toků mezi servery a koncovými uživatelskými stanicemi.
V roce 2014 došlo na webových stránkách Policejní akademie k rozšíření prostoru
pro aktuální informace na úvodní stránce, vznikla nová struktura s náhledy ve složce
Aktuality a byl zvýšen důraz na kvalitu i kvantitu informací a fotodokumentace
ze života školy. Podařilo se zachovat trend zvyšování počtu přístupů na stránky
www.polac.cz. Meziročně došlo k navýšení počtu přístupů cca o 10 %, z 1 484 000
přístupů v roce 2013 na 1 631 000 přístupů v roce 2014.

14.5 Studijní informační systém
Studijní informační systém (dále jen „SIS“) je používán pedagogy a studenty obou
fakult. Některé funkce byly rozšířeny a přidány v souladu s poptávkou jednotlivých
kateder a uživatelů systému. Studenti využívali možnosti přihlásit se k studijním
předmětům a k rozvrhu (v rámci kreditního systému). SIS je průběžně aktualizován.
Díky restrukturalizaci sítě PA ČR a nasazení nových serverů došlo k výraznému omezení
negativních projevů funkčnosti SIS zejména v době přihlašovacího procesu ke zkouškám či studijním předmětům.

14.6 Dostupnost počítačové sítě
Na PA ČR je v provozu téměř 750 počítačů, včetně notebooků. Většina počítačů je připojena do sítě umožňující přístup na internet (prostřednictvím sítě LAN). V současnosti
PA ČR nedisponuje možností připojení do internetové sítě prostřednictvím bezdrátového připojení (WiFi). Studentům je k dispozici 79 počítačů umístěných v učebnách.
Dále jsou v hale učebního bloku instalovány informační kiosky s přístupem na internet,
rovněž volně přístupné i v mimopracovní době. Na knihovnách PA ČR je studentům
zřízen přístup, jak do sítě Internet, tak do vnitřní sítě MV ČR (intranet).

14.7 Připojení k internetu
Dne 20. 12. 2012 byla PA ČR přijata za řádného člena sdružení CESNET s účinností
od 1. 1. 2013. V roce 2013 byl iniciován proces připojení PA ČR do sítě CESNET pomocí
páru temných optických vláken. V průběhu roku 2014 byla PA ČR připojena do sítě
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internet prostřednictvím optické sítě sdružení CESNET, z. s. p. o, která zvýšila rychlost
připojení k internetu z 32MB/s na 1GB/s.

15 Věda a výzkum
15.1 Výzkumná činnost
Rok 2014 byl čtvrtým rokem řešení Výzkumného projektu dlouhodobého koncepčního
rozvoje PA ČR jako výzkumné organizace na léta 2011-2015, financovaného z institucionální podpory.
Samotná vědeckovýzkumná činnost je obsahově navázána na potřeby bezpečnostní
komunity České republiky, zejména Ministerstva vnitra, respektive Hasičského
záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a dalších bezpečnostních
sborů i na potřeby veřejné správy. Uživatelem výsledků vědeckovýzkumných aktivit
PA ČR je v převážné většině stát (veřejný sektor). Formálně je vědeckovýzkumná
činnost PA ČR rozdělena do čtyř integrovaných úkolů.
Zaměření integrovaných respektive dílčích výzkumných úkolů Výzkumného projektu
na léta 2011-2015 s názvem „Analýza bezpečnostních rizik společnosti a jejich
transfer do teorie bezpečnostních systémů“ je formulováno v souladu s Bezpečnostní
strategií České republiky, která reaguje na dynamické změny v současné společnosti.
Pod každou fakultu spadají dva integrované úkoly:

Fakulta bezpečnostního managementu
INTEGROVANÝ VÝZKUMNÝ ÚKOL Č. 2
Bezpečnostní management a krizové řízení
odpovědný řešitel prof. Ing. Bedřich ŠESTÁK, DrSc.
Integrovaný výzkumný úkol je koncipován v souladu se zaměřením doktorského studijního programu a je tvořen 6 dílčími výzkumnými úkoly:


DVÚ 2/1: Vytváření metod simulace pro potřeby řízení bezpečnosti



DVÚ 2/2: Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení



DVÚ 2/3: Identifikace a charakteristika vybraných sociogenních mimořádných
událostí



DVÚ 2/4: Participace a bezpečnostní rizika vysílání příslušníků Policie České
republiky a Armády České republiky mimo území České republiky v rámci operací
mezinárodního společenství
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DVÚ 2/5: Specifika prožívání a chování jedinců a sociálních souborů v krizových
situacích



DVÚ 2/6: Analýza časových řad ukazatelů kriminality v České republice a Slovenské republice

INTEGROVANÝ VÝZKUMNÝ ÚKOL Č. 4
Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy
odpovědný řešitel Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.
Integrovaný výzkumný úkol je aktuálně tvořen devíti dílčími výzkumnými úkoly:


DVÚ 4/1: Problematika radikalismu a extremismu v České republice



DVÚ 4/2: Etické aspekty v činnosti policie a veřejné správy – eticky náročné
situace



DVÚ 4/3: Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy



DVÚ 4/4: Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci



DVÚ 4/5: Ochrana spotřebitele



DVÚ 4/6: Optimalizace procesů při projednávání přestupků ve vztahu k principům
dobré správy



DVÚ 4/7: Optimalizace testování cizojazyčných kompetencí studentů kombinované formy studia v podmínkách Policejní akademie České republiky v Praze a možnosti informačních technologií při jeho řešení



DVÚ 4/8: Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva
a bezpečnosti (řešení bylo zahájeno v roce 2013)



DVÚ 4/9: Laboratoř: Výzkumné centrum bezpečnostního managementu

Fakulta bezpečnostně právní
INTEGROVANÝ VÝZKUMNÝ ÚKOL Č. 1
Kriminalistika a forenzní vědy
odpovědný řešitel doc. JUDr. Zdeněk KONRÁD, CSc.
Integrovaný úkol je tvořen následujícími dílčími úkoly:


DVÚ 1/1: Teoretické otázky kriminalistické vědy a praxe



DVÚ 1/4: Přesnost a správnost zjišťování nízkých koncentrací etylalkoholu ve vydechovaném vzduchu člověka



DVÚ 1/5: Aktuální otázky forenzní psychologie



DVÚ 1/6: Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem k parametrům situační prevence
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INTEGROVANÝ VÝZKUMNÝ ÚKOL Č. 3
Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky
Odpovědná řešitelka: doc. PhDr. Vratislava ČERNÍKOVÁ, CSc.
Integrovaný úkol je tvořen následujícími dílčími úkoly:


DVÚ 3/1: Analýza a možný vývoj vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky



DVÚ 3/2: Pokročilé technologie pro boj s terorismem, extremismem a kriminalitou



DVÚ 3/3: Současné problémy kriminalistických metod identifikace osob a věcí



DVÚ 3/4: Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu
trestu odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení)



DVÚ 3/5: Vypracování – návrh optimálního plánu, modelu komplexní služební
přípravy Policie ČR



DVÚ 3/6: Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivit



DVÚ 3/7: Metodika prevence, odhalování a dokumentace trestné činnosti s extremistickým podtextem



DVÚ 3/8: Použití neletálně působících zbraní v policejní praxi



DVÚ 3/9: Analýza a syntéza důsledků rekodifikace zákonodárství pro orgány činné
v trestním řízení s akcentem na činnost policejních orgánů



DVÚ 3/10: Možnosti zdokonalování střelecké přípravy

15.2 Prezentace výsledků vědy a výzkumu
V roce 2014 bylo dosaženo řady dobrých výsledků. V oblasti publikací se podařilo
publikovat 8 článků v impaktovaných časopisech (zejména z oblasti krizového řízení),
byla vydána řada monografií a dalších kvalitních publikací, byly publikovány příspěvky
na prestižních mezinárodních konferencích (International Conference on Occupational
Exposure Protection, Vienna, 1. až 5. XII. 2014., jako jediná organizace ze střední
Evropy se Policejní akademie zúčastnila konference NATO v USA – NATO Advanced
Research Workshop „Preparedness for Nuclear and Radiological Threats“, National
Center of Security and Protection, Los Angeles, 18. až 20. XI. 2014., European Nuclear
Conference „ENC 2014“, Marseille, 11. až 14. V. 2014 (z oblasti krizového řízení). Další
významnou konferencí s účastí PA ČR byla také 28th International Congress of Applied
Psychology. From Crisis to Sustainable Well-Being, Paris, 9. VII. 2014.).
37

Vydané monografie byly v řadě případů obsahově úzce navázány zejména na problematiku Policie České republiky (HRUDKA, Josef; KOVAŘÍK, Zdeněk. Integrita policistů
a zaměstnanců Policie České republiky v kontextu jejich hodnotové orientace. Praha:
Policejní akademie České republiky v Praze, 2014. 67 s. ISBN 978-80-7251-424-3), dále
pak na problematiku viktimologie (ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi.
1. vyd. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1), kriminologie (FIRSTOVÁ, Jana.
Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-807380-521-0), problematiky zkoušky spolehlivosti (HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI.
Zkouška spolehlivosti: explikace, aplikace, efektivita. Praha: Policejní akademie ČR
v Praze, 2014. ISBN 978-80-7251-415-1). Podobně byly zaměřeny i články a příspěvky
do recenzovaných časopisů a sborníků.
Tabulka 1 – přehled publikační činnosti produkované PA ČR v roce 2014
Publikační aktivity PA ČR

FBM

FBP

PA ČR

Monografie

4

8

12

Kapitola v monografii

7

3

10

Článek – impaktovaná periodika

8

Článek – recenzovaná neimpaktovaná periodika

1

6

7

Příspěvek ve sborníku – zahraničí

12

4

16

Příspěvek ve sborníku – Česká republika

24

23

47

Ostatní periodika včetně elektronických

39

23

62

8

Na základě výsledků výzkumu (oblast krizového řízení) byly také upraveny anebo nově
navrženy předměty pro reakreditaci bakalářského a magisterského studijního programu Veřejná správa, obor Bezpečnostní management ve veřejné správě.
Výše institucionální podpory, která je přímo úměrná dosaženým výsledkům, tak jak je
hodnotí RVVI v RIVu, ukazuje, že jsou výsledky roku 2014, tak jak je obsahuje souhrnná
tabulka hodnocení, ve srovnání s rokem předchozím dobré. Na rozdíl od roku 2013,
kdy bylo publikováno 10 monografií, 49 odborných článků a 75 příspěvků ve sbornících
na vědeckých konferencích je tato produkce v roce 2014 podstatně bohatší (viz výše
Tabulka 1), a to zejména o publikace v impaktovaných časopisech a o účasti na přestižních zahraničních konferencích.
Pracovníci školy se také podíleli jako oponenti na činnosti Technologické agentury
a byli oponenty mezinárodních projektů.
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Přehled významných publikačních výstupů PA ČR
Mezi nejlépe hodnocené publikační výstupy patří ty, které jsou v rámci souvisejícího
hodnocení nejvíce bodovány (monografie, kapitoly v monografiích, články v impaktovaných periodikách, v omezené míře i příspěvky v neimpaktovaných recenzovaných
periodikách a některých sbornících).

MONOGRAFIE
HRUDKA, Josef; KOVAŘÍK, Zdeněk. Integrita policistů a zaměstnanců Policie České
republiky v kontextu jejich hodnotové orientace. Praha: Policejní akademie České
republiky v Praze, 2014. 67 s. ISBN 978-80-7251-424-3.
Monografie se zaobírá problematikou vztahu zkoušky spolehlivosti a hodnotové
orientace pracovníků Policie České republiky. Výzkum ukázal řadu relevantních zjištění,
ale i velkou rozporuplnost a komplikovanost dané problematiky, která neumožnila
vyvodit jednoznačnější závěry. Nicméně se ukázalo, že ve většině relevantních zjištění
byl počet respondentů s kladným stanoviskem výrazně nižší a jejich vážené skóre
u patřičných vyšších hodnotových typů bylo nižší. U respondentů s vyšším váženým
skóre vyšších hodnotových typů došlo ve většině případů k absenci kladného stanoviska na předložené teze vztahující se ke zkoušce spolehlivosti. Dalo by se obecně
shrnout, že větší hodnotová vyhraněnost respondentů (vyšší vážené skóre) vede
k opatrnosti ve stanoviscích, k nižší míře akceptace předložených tezí.
NAHODIL, František a kolektiv. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Plzeň:
Aleš Čeněk, 2014. ISBN 978-80-7380-536-4.
Publikace se zabývá aktuálními problémy veřejné správy v České republice, která si
v poslední době klade nové, náročné úkoly. Elektronizace veřejné správy, používání
výpočetní a komunikační techniky vytvářejí předpoklady pro vyšší výkonnost a efektivnost veřejného sektoru. Aplikace dokonalejších manažerských metod a postupů, využití
výhod systémů Státní pokladny a racionálních metod sestavování veřejných rozpočtů,
skýtají naději na přechod ekonomiky z fáze recese do prosperity. V publikaci je zařazen
aktualizovaný výkladový slovník odborných ekonomických a fiskálních pojmů.
JIRÁSEK, Petr; NOVÁK, Luděk; POŽÁR, Josef. Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. 2. aktualizované vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, Česká
pobočka AFCEA, 2014, 197 s. ISBN 978-80-7251-397-0.
https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/akce-a-udalosti/vykladovy-slovnikkyberneticke-bezpecnosti---druhe-vydani/.
Proměny současné společnosti, v níž stále významnější úlohu zaujímá věda, moderní
technologie se pochopitelně odrážejí i v rozsahu a terminologii slovní zásoby v oblasti
kybernetické bezpečnosti. Významným výsledkem tohoto vlivu se stává ze strany
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uživatelů jazyka často velice kriticky a vnímavě posuzovaný proces přejímání slov
z cizích jazyků, jehož nedílnou součástí je i vznik nových slovních spojení a utváření
nových nebo dříve jen okrajově zaznamenávaných slovních významů. Všechny tyto
změny podněcují potřebu moderního člověka slovům cizího původu dobře rozumět
a přesně a výstižně je používat.
Poznámka: Publikace byla roku 2014 Jednotou tlumočníků a překladatelů ohodnocena
„Cenou poroty pro elektronický slovník roku“. Viz
http://www.jtpunion.org/spip/article.php3?id_article=4166
ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. 1. vyd. Praha: Portál, 2014.
ISBN 978-80-262-0582-1.
Publikace je prvním uceleným pojednáním na téma viktimologie. Problém viktimizace
je nazírám z pohledu prožívání a chování oběti a díky tomu je prohloubeno dosavadní
pohlížení a docenění problému viktimizace a to v hlubším zásahu působení. Z odborného hlediska se autorka v publikaci zaměřuje na identitu oběti a na průběh viktimizace. Publikace výrazně podporuje zákon č. 45/2013 Sb. O obětech trestních činů –
– jeho aplikaci ve směru šetrného, zdvořilého a vstřícného zacházení s obětí.
FIRSTOVÁ, Jana. Kriminalita mládeže v sociálních souvislostech, Plzeň: Aleš Čeněk,
2014. ISBN 978-80-7380-521-0.
Monografie prezentuje analýzu rizikových faktorů kriminality mládeže, jež bývají dávány do souvislosti s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. Je uvedena aktuální
fenomenologie popisovaného jevu v ČR s poukazem na rizika spjatá s recidivní podobou kriminálního jednání mládeže. V pasáži zabývající se příčinami a podmínkami
protispolečenské činnosti dětí je věnována pozornost především psychosociálnímu
vývoji jedince, negativním vlivům rodinného prostředí, rizikovým faktorům působícím
v rámci školního prostředí či vrstevnické skupiny. V neposlední řadě je uveden též vliv
médií. Je řešena možnost reakce společnosti na protispolečenskou činnost jejích
nejmladších členů po linii práva občanského, ale též práva trestního. Nastíněny jsou
jisté možnosti na poli prevence. Publikace představuje ucelené zpracování etiologických a fenomenologických otázek kriminality mládeže včetně systému možností reakce
společnosti na protispolečenskou činnost mládeže.
HRUDKA, Josef a Benedikt VANGELI. Zkouška spolehlivosti: explikace, aplikace,
efektivita. Praha: Policejní akademie ČR v Praze, 2014. ISBN 978-80-7251-415-1.
Výzkum reaguje na problematiku, tzv. zkoušek spolehlivosti, které představují kontrolní institut příslušníků a zaměstnanců vybraných bezpečnostních sborů sui generis.
Výzkum se zaměřil na ověření. „generálně“ preventivního působení zkoušky spolehlivosti na vybrané kategorie potenciálně zkoušených osob, (policisty a zaměstnance
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policie). Publikace podněcuje k hlubšímu, uvážlivému promýšlení aplikace prostředků
prověření korupčních „poklesků“ pracovníků bezpečnostních služeb. Ředitelství GIBS
ocenilo získané poznatky a zapracovalo je do své praxe.

KAPITOLY V MONOGRAFII
KRULÍK, Oldřich. Ochrana objektů strategického významu. In: Bezpečnost objektu
ve světle moderních technologií. (Jaromír KYNCL ed.). Kapitola 12.1, Komora podniků
komerční bezpečnosti České republiky. Praha 2014, s. 287-314. ISBN 974-80-2607118-0.
Text je koncipován jako vysvětlení pojmů, týkajících se ochrany kritické infrastruktury,
respektive objektů důležitých pro obranu státu nebo objektů možného napadení.
Zároveň je prostor věnován úvaze o možném napadení metra, letiště, hypermarketu
nebo jiných míst velké koncentrace osob. Zmíněna je i role stěžejních aktérů, odpovědných za bezpečnostní opatření v této oblasti, s důrazem na Policii České republiky.
TVRDEK, Jan; FRÖHLICH, Tomáš. Vzdělávací potřeby bezpečnostního managementu
v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. In: Vnitropolitické a zahraničněpolitické bezpečnostní aspekty státu (Lubomír PÁNA, Štěpán STRNAD eds.). České
Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2014. ISBN 978-80-8747268-2.
Příspěvek se zabývá prvotním vyhodnocením dotazníkového šetření zaměřeného
na zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. V první části je vymezen termín vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek stanoveno rozdělení respondentů do skupin. V další části je prvotní
vyhodnocení šetření, v závěru jsou doporučení jak toto šetření využít k řešení této
problematiky.
NESVADBA, Petr. Policista jako morální subjekt. In: Zkouška spolehlivosti – 5 let
praxe v České republice. Kolektivní monografie příspěvků k problematice provádění
zkoušek spolehlivosti v podmínkách právního řádu České republiky. Praha: Policejní
akademie České republiky v Praze, 2014, s. 129-140. ISBN 978-80-7251-416-8.
Východiskem příspěvku je komplexní pojetí policejní profesionality. Autor specifikuje
jeho mravní, morální a etické aspekty a soustřeďuje pozornost na jejich formování.
Jako „styčný bod“ vidí střetávání nároku legality s nárokem legitimity. Upozorňuje
na nezbytnost prolínání řádu vnější i vnitřní odpovědnosti policisty; vyústěním takto
řízeného a usměrňovaného procesu je pak skutečná věrohodnost policisty, vyplývající
jak z jeho sociální role, tak z kvality jeho osobnosti.
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KRÁMSKÝ, David. Zkouška spolehlivosti jako test morálního rozhodování. In: Zkouška
spolehlivosti – 5 let praxe v České republice. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2014, s. 99-112. ISBN 978-80-7251-416-8.
Práce se zabývá reflexí metod spojených se zjišťováním morální integrity a morálního
usuzování. Navrhuje integraci testů morálního usuzování do praktické zkoušky spolehlivosti.
FIALA, Zdeněk. Ke konkurenci přestupkového a trestního řízení – odstranění překážky věci rozhodnuté. In: Trestnoprávna a administratívnoprávna zodpovednosť.
Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2014, s. 17-22. ISBN 978-80-8082-777-9.
BANDŽAK, Jozef. Správně právní odpovědnost právnických osob. In: Trestnoprávna
a administrativnoprávna zodpovednosť. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.
2014, s. 9-16. ISBN 978-80-8082-777-9.
Autor pojednává o zavedení pojmu správní odpovědnost právnických osob. Druhá část
příspěvku se zabývá klasifikací a specifiky právnické osoby. Závěrečná část upozorňuje
na rozdíly mezi přestupky a správní delikty právnických osob a popisuje nevýhody
stávajících právních předpisů, týkajících se správního trestání právnických osob.

Články: impaktovaná periodika
SABOL, Jozef; FÜLÖP, Marko; HUDZIETZOVÁ, Jana; ŠESTÁK, Bedřich. The Dose Limit
Quantity: Letter to the Editor. Radiation Protection Dosimetry, May 15, 2014, p. 91,
ISSN 0144-8420.
Sdělení se týká diskuze kolem nekonzistence definic některých veličin, které se používají v radiační ochraně. Jedná se zejména o veličiny, pomocí nichž jsou aproximovány
hodnoty efektivní dávky, kterou nelze přímo stanovit na základě měření.
SABOL, Jozef, ŠESTÁK, Bedřich, HUDZIETZOVÁ, Jana, RALBOVSKÁ, Rebeka. Facts about
Radiation Risk to Bioengineering: Awareness of the Public by Passing on Relevant
Information. Bioengineering and Bioscience, Vol. 2(1), pp. 11-14. ISSN 2332-001X
(print). ISSN 2332-0028 (online).
Text pojednává o radiačním riziku ve srovnání s riziky, jimž jsme vystaveni v každodenním životě. Jsou zdůrazněny zdravotní důsledky spojené s aplikacemi radiačních
generátorů a radiofarmak v biomedicínské zobrazovací technice. Diskutují se některé
aspekty související s realistickým pojímáním skutečného radiačního nebezpečí, které
je všeobecně veřejností přeceňováno. Také jsou uvedena některá fakta opírající se
o srovnání různých rizik s cílem neutralizace možného psychologického dopadu vyvolaného radiofobií.
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HUDZIETZOVÁ, Jana; SABOL, Jozef. Knowledge of Basic Radiological Protection:
A Must for any Use of Radiation and Nuclear Technologies. International Research
Journal of Public and Environmental Health, Vol. 1(6), August 2014, pp. 140-149,
ISSN 2360-8803.
V článku je diskutováno postavení a také úkoly radiologické ochrany při zajištění odpovídající bezpečnosti osob při práci se zdroji ionizujícího záření. Je zdůrazněn také
význam ochrany pracovníků před ozářením a použití postupů směřujících k minimalizaci jejich dávek v souladu s příslušnými vyhláškami a mezinárodními doporučeními.
HUDZIETZOVÁ, Jana; SABOL, Jozef. Education of the Public about Radiation Protection.
International Research Journal of Public and Environmental Health, Vol. 1(6), August
2014, pp. 132-139. ISSN 2360-8803.
Text se zaměřuje na některé aktuální otázky související s objasňováním principů
radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti široké laické veřejnosti tak, aby pochopila
skutečný dopad používání radiačních a jaderných technologií na člověka a životní
prostředí.
HŘEBÍK, František; KOVAŘÍKOVÁ, Miroslava. Leadership Methods in the Work of
Police Managers in the Czech Republic after 1990. International Advances in
Economic Research. Vol 20, 4, pp 463-464. ISSN 1083-0898; online ISSN 1573-966X.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11294-014-9493-9.
Článek se zabývá metodami vedení lidí se zaměřením na specifické prostředí práce
policejních manažerů. Na základě vlastního výzkumu představuje přehled nejpoužívanějších metod vedení lidí policejními manažery. V textu jsou popsány následující
metody: mentoring, action learning, 360O zpětná vazba, metoda, vize, cukru a biče,
rozkazu a vlastního příkladu. Metody byly vybrány vzhledem ke specifickým podmínkám a prostředí práce policejních manažerů. Použití uvedených manažerských metod
samo o sobě nestačí a musí být doprovázeno odpovídajícím stylem vedení lidí.

Recenzovaná neimpaktovaná periodika
FIRSTOVÁ Jana a Zdeněk KOVAŘÍK. Rizikové faktory kriminality mládeže – analýza
četnosti jejich výskytu. In: Bezpečnostní teorie a praxe, zvláštní číslo. Praha: PA ČR
v Praze, 2013, s. 85-100. ISBN978-80-7251-406-9.
Příspěvek prezentuje analýzu četnosti výskytu rizikových faktorů kriminality mládeže,
tak jak jsou čitelné ze spisové dokumentace kompetentních orgánů, jež se delikventní
činností mládeže zabývají. Analyzovány byly faktory, které bývají dávány do souvislosti
s rozvojem kriminální dráhy mladého jedince. V příspěvku jsou popsány některé z nich
jako např. struktura rodinného prostředí, problémovost na straně rodičů, pobyt dítěte
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v institucionální péči a jeho průběh, volnočasové aktivity a další související otázky.
V závěru je zdůrazněna nutnost reakce kompetentních institucí, po linii vhodných
intervenčních zásahů, na proměny, které se v rámci etiologie kriminality mládeže
objevují.
HRUDKA, Josef a David ZÁMEK. Akceptace zkoušky spolehlivosti. In: SVATOŠ, Roman,
Josef, KŘÍHA a kol. II. kriminologické dny. České Budějovice: Vysoká škola evropských
a regionálních studií, 2014, s. 74-85. ISBN 978-80-87472-65-1.
Příspěvek reaguje na zavedení absolutní novinky do českého právního řádu, tzv. zkoušek spolehlivosti, které představují kontrolní institut příslušníků a zaměstnanců
vybraných bezpečnostních sborů sui generis. První část příspěvku je věnována míře
informovanosti zkoušených osob o zkoušce spolehlivosti. Cílem části druhé je zjistit
jaký vztah – postoj zaujímají potenciálně zkoušené osoby k tomuto kontrolnímu
institutu. Za pomoci dotazníkového šetření u výběrového souboru 1200 policistů
a nestandardizovaného rozhovoru provedeného u 50 policistů je zjištěno, že policisté
ke zkouškám spolehlivosti ve většině případů nezaujímají kategoricky pozitivní či
negativní postoj, ale že se jedná spíše o směsici těchto postojů s převahou postojů
pozitivních. U postojů negativních zřetelně vystupuje aspekt nedůvěry.

15.3 Významná pracoviště pro výzkum a vývoj
V roce 2014 bylo pokračováno v dotváření specializovaných výzkumných pracovišť,
která mají v konečné fázi představovat materiální základnu vlastního výzkumu. V roce
2014 rozvoj těchto pracovišť pokračoval. Jde o:


Výzkumné pracoviště katedry kriminalistiky



Výzkumné centrum bezpečnostního managementu



Laboratoře bezpečnostních technologií



Psychofyziologickou a behaviorální laboratoř katedry společenských věd



Laboratoř krizového řízení

15.4 Spolupráce ve výzkumu a vývoji s jinými subjekty
PA ČR při řešení výzkumného projektu spolupracovala v roce 2014 s následujícími
ústavy, útvary a institucemi působícími, v rámci státního, veřejného, akademického či
nevládního sektoru:
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Ministerstvo vnitra České republiky – všestranná spolupráce a komunikace, zapojování
se do expertních pracovních skupin, vytvářených nebo koordinovaných po linii
rezortu, vzdělávání managementu a dalších zaměstnanců resortu, vytváření
podmínek pro pořádání akcí významných z hlediska rezortu, tradice studentských
stáží.
Policie České republiky – všestranná spolupráce, obecně označitelná za propojování
akademické teorie s policejní praxí, snaha začleňovat do výuky nejnovější
praktické poznatky a zjištění – a naopak určitý vzdělávací a informační servis
pro policejní management a další složky, tradice studentských stáží, zapojení
do programů instruktážně-metodických zaměstnání.
Hasičský záchranný sbor České republiky (respektive hasičské záchranné sbory krajů)
– rovněž všestranná spolupráce obecně označitelná za propojování akademické
teorie s praxí v oblasti ochrany obyvatelstva, snaha začleňovat do výuky nejnovější praktické poznatky a zjištění, tak aby přednášená látka korespondovala
s nejaktuálnějšími právními předpisy a dalšími relevantními dokumenty, tradice
studentských stáží, zapojení do programů instruktážně-metodických zaměstnání.
Kriminalistický ústav Praha – problematika vyhledávání, zajišťování a zkoumání kriminalistických stop.
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč – spolupořadatelství odborných akcí
v oblasti managementu pracovníků Hasičského záchranného sboru ČR a veřejné
správy.
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu – spolupráce při realizaci dílčího výzkumného úkolu „Metodika prevence, odhalování a dokumentace trestné činnosti
s extremistickým podtextem“.
Státní zastupitelství – spolupráce při realizaci dílčího výzkumného úkolu „Metodika
prevence, odhalování a dokumentace trestné činnosti s extremistickým podtextem“.
Generální inspekce bezpečnostních sborů, odbor prevence a metodiky – spolupráce
při realizaci dílčího výzkumného úkolu „Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivita“.
Zpravodajské služby České republiky – komunikace při přípravě relevantních předmětů, ad hoc spolupráce při zajišťování přednášek expertů z praxe a další eventuality.
Národní bezpečnostní úřad – komplexní spolupráce s důrazem na otázky informační
bezpečnosti, pořádání společných odborných seminářů, perspektiva studentských
stáží nebo zapojení studentů do řešení určitých zadání.
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Legislativní rada vlády – pracovní komise pro správní právo a rozkladová a výkladová
komise, konzultace v oblasti legislativy, správní právo.
Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha – problematika rozvoje kriminologických věd.
Akademie Vězeňské služby České republiky, Stráž pod Ralskem – spolupráce při realizaci dílčího výzkumného úkolu „Systémová analýza rizik sociální reintegrace
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody“.
Diagnostické ústavy pro mládež – spolupráce při realizaci dílčího výzkumného úkolu
„Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí
svobody“.
Výchovné ústavy pro mládež – spolupráce při realizaci dílčího výzkumného úkolu
„Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody“.
Vězeňská služba České republiky – spolupráce při realizaci dílčího výzkumného úkolu
„Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí
svobody“.
Centrum dopravního výzkumu Ministerstva dopravy České republiky – oponování
projektů a výstupů výzkumů realizovaných tímto pracovištěm.
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze – problematika drog v silniční dopravě.
IKEM – spolupráce v oblasti výzkumu k problematice neletálních zbraní.
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu afilované při Přírodovědecké
fakultě Univerzity Karlovy v Praze – problematika vývojových a systémových vad
pohybového aparátu, ve vztahu k identifikačním znakům plantogramu.
Univerzita obrany v Brně – spolupořadatelství odborných akcí v oblasti managementu
a informačních a komunikačních technologií.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství – spolupráce při rozvoji studijních oborů respektive programů, orientovaných na krizové
řízení a ochranu obyvatelstva.
Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství – problematika stop
při řešení dopravních nehod.
Ústřední vojenská nemocnice, Vojenský ústav soudního lékařství – spolupráce při realizaci dílčích výzkumných úkolů katedry kriminalistiky.
Genetická laboratoř Brno – spolupráce při realizaci dílčích výzkumných úkolů katedry
kriminalistiky.

46

Magistrát hlavního města Prahy: Odbor krizového řízení a oddělení prevence kriminality – spolupráce v rámci řešení grantového úkolu z oblasti prevence kriminality
s názvem „Strážník na ulici“).
Český helsinský výbor – spolupráce v rámci grantového úkolu Českého helsinského
výboru „Lidská práva a policie“).
AFCEA, Armed Forces Communications and Electronics Association, česká pobočka –
účast a společné pořádání odborných akcí v oblasti informačních a komunikačních
technologií, při informační bezpečnosti a modelování bezpečnostních situací
a informačních systémů na mezinárodní úrovni a při zajištění fungování studentského klubu AFCEA Policejní akademie České republiky v Praze. Poznámka: Jedná
se o spolupráci s mezinárodním přesahem.
Safer Internet – výměna informací o aktuálních trendech v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Bílý kruh bezpečí – problematika domácího násilí.
Asociace firem pro ochranu organizací, AFOI – problematika informační bezpečnosti.
T-soft, a. s. – vývoj bezpečnostního softwaru, pomoc při budování laboratoře krizového řízení a spolupráce v oblasti školení odborníků.
ASIS International Česká republika – aktuální výzvy v oblasti privatizace bezpečnosti,
propojení teorie s praxí.

15.5 Mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji
Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu probíhala na nejrůznějších mezinárodních konferencích, seminářích a kolokviích. PA ČR byla zapojena například
do následujících aktivit:


Řešení mezinárodního vědeckovýzkumného úkolu Teorie a metodologie speciálních policejních věd. Mezinárodní výzkumný tým je složen z pracovníků Akadémie
Policajného zboru v Bratislave, Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied
v Bratislave a Policejní akademie České republiky v Praze.



S Akadémií Policajného zboru v Bratislave probíhá také spolupráce při řešení dílčích
výzkumných úkolů Výzkumného projektu PA ČR v Praze na léta 2011 – 2015. Jde o:
- spolupráci katedry společenských věd PA ČR v problematice radikalismu a extremismu v České republice a výměnu zkušeností z aplikace protiextremistické,
- spolupráci při řešení výzkumného úkolu katedry spoločenských vied Akadémie
Policajného zboru v Bratislave s názvem: Dôsledky spoločenskej krízy na vedomie
a postoje mladých policajtov,
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- spolupráci s katedrou kriminalistiky a forenzných vied (problematika teorie
a metodologie kriminalistiky),
- spolupráci s katedrou informatiky a manažmentu (problematika teorie a metodologie managementu),
- spolupráci s katedrou kriminológie (problematika sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody a dalších kriminologických témat).


Spolupráce s Fakultou veřejné správy Vysoké školy Policie v Szcytnie v rámci
realizace dílčího výzkumného úkolu „Systémová analýza rizik sociální reintegrace
propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody“, konzultace problematiky a sběr
dat pro komparativní analýzu.



Zapojení do mezinárodní akademické sítě Rozvoj lidského potenciálu ve středoa východoevropských členských státech Evropské unie (Human Potential Development in Central and Eastern European Union States, HPD CEEUS).



Spolupráce v oblasti výzkumu morálního rozvoje se Střediskem pro studium etického
rozvoje (The Center for the Study of Ethical Development, University of Alabama,
Spojené státy americké). Na základě výzkumné spolupráce byla přeložena a upravena testová metoda DIT, která je nyní ve stadiu validizačního výzkumu.

16 Akademičtí pracovníci
Přehled počtu akademických a vědeckých pracovníků, jejich věková struktura a rozsah
pracovních úvazků je uveden v následujících tabulkách.
Kvalifikační struktura pracovníků
Akademičtí pracovníci
Název pracoviště

Celkem

prof.

doc.

CSc.,
Ph.D.

ostatní

Vědečtí
pracovníci

Fakulta bezpečnostně právní a její katedry
policejních činností

7

0

2

1

4

0

kriminální policie

8

0

2

2

4

0

bezpečnostních technologií

3

0

2

0

1

0

trestního práva

8

1

2

5

0

0

profesní přípravy

4

0

0

1

3

0

kriminalistiky

8

0

4

0

4

0

kriminologie

4

0

1

2

1

0

Fakulta bezpečnostního managementu a její katedry
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managementu a informatiky

14

0

3

10

1

0

soukromoprávních disciplín

12

2

2

2

6

0

společenských věd

11

0

3

5

3

0

krizového řízení

11

1

1

2

7

0

jazyků

8

0

1

2

5

0

veřejné správy

7

1

1

3

2

0

veřejnoprávních disciplín

7

1

2

2

2

0

oddělení vědy a výzkumu

1

0

0

0

0

1

oddělení pro doktorské studium
a akreditaci

1

0

0

0

0

1

114

6

26

37

43

2

Celkem

Věková struktura akademických pracovníků
Fakulta
prof.
bezpečnostně
celkem ženy
právní

doc.

CSc., Ph.D.

celkem

ženy

celkem

ostatní

ženy celkem ženy

Celkem

do 30 let

0

0

0

0

1

1

1

0

2

31 - 40 let

0

0

1

0

4

1

3

2

8

41 - 50 let

0

0

0

0

3

0

7

1

10

51 - 60 let

0

0

3

0

0

0

6

0

9

61 - 70 let

0

0

6

1

3

1

0

0

9

nad 70 let

1

1

3

0

0

0

0

0

4

Věková struktura akademických pracovníků
Fakulta
prof.
doc.
CSc., Ph.D.
ostatní
bezpečnostního
celkem ženy celkem ženy celkem ženy celkem ženy
managementu

Celkem

do 30 let

0

0

0

0

1

0

2

2

3

31 - 40 let

0

0

0

0

6

0

7

2

13

41 - 50 let

0

0

1

0

5

1

2

0

8

51 - 60 let

4

0

4

1

7

2

8

4

23

61 - 70 let

1

0

6

3

6

2

7

1

20

nad 70 let

0

0

2

0

1

0

0

0

3
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Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků
Fakulta bezpečnostně právní

prof.

doc.

CSc., Ph.D.

ostatní

do 0,5

1

2

2

3

do 0,75

0

0

1

0

do 1,0

0

11

8

14

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků
Fakulta bezpečnostního managementu

prof.

doc.

CSc., Ph.D.

ostatní

do 0,5

3

4

3

8

do 0,75

0

2

2

2

do 1,0

2

7

21

16

17 Mezinárodní spolupráce
Neustále se zvyšující nároky kladené na univerzitní vzdělávání se odrážejí v kvalitě
mezinárodní spolupráce. Ta je nadále nedílnou součástí vzdělávacího procesu, při níž
dochází k aplikaci poznatků a zkušeností získaných na mezinárodní úrovni do vědecké,
pedagogické, studijní nebo publikační činnosti. Ze strany managementu Policejní
akademie ČR je mezinárodní spolupráci věnována stálá pozornost a je kladen důraz
na její rozšiřování a zkvalitňování.
Mezinárodní spolupráce se realizuje především v následujících oblastech:


přímá mezinárodní spolupráce na základě bilaterálních i multilaterálních dohod
na úrovni vysokých policejních škol a zahraničních univerzit,



zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů a programů,



zahraniční mobility akademických pracovníků, studentů a zaměstnanců.

17.1 Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol
Přímá mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi v zahraničí na bázi dvoustranných dohod byla v uplynulém období ovlivněna limitovanými finančními zdroji.
Snahou však je, aktivity, které mají mnohaletou tradici, v co nejširší míře zachovat.
Realizace spolupráce formou krátkodobých pobytů učitelů a studentů zahrnuje
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výměnu informací a zkušeností v oblasti vzdělávání, výměnu vědeckých informací,
vytváří podmínky pro osobní kontakty pedagogů a studentů PA ČR s pedagogy
a studenty partnerských organizací. Spolupracujícími vzdělávacími institucemi jsou
ve Spolkové republice Německo – Hochschule der Sächsichen Polizei v Rothenburgu,
Hochschule für Rechtspflege und öffentliche Verwaltung ve Fürstenfeldbrucku,
Polizeiakademie Niedersachsen, Hochschule für Polizei ve Villingen-Schwenningen
a v omezné míře Deutsche Hochschule der Polizei v Münsteru, v Maďarsku Fakulta
policejních věd Národní univerzity pro veřejnou službu v Budapešti, v Polsku Wyzsza
szkola policji v Szczytně, na Slovensku Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Žilinská
univerzita v Žilině a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
Kontakty navázané se vzdělávacími institucemi, v Rakousku, Nizozemí a v celé řadě
dalších zemí jsou nepravidelné.
PA ČR přijala v roce 2014 celou řadu zahraničních hostů a delegací. Pro studenty
i pedagogické pracovníky přednášeli profesoři zahraničních univerzit. Realizoval se
týdenní přednáškový pobyt pro studenty z Dolního Saska. Pro dánské policisty byl
uskutečněn studijní pobyt. V průběhu roku byly přijímány skupiny studentů z partnerských vysokých policejních škol a univerzit ze Spolkové republiky Německo, uskutečnila
se různá pracovní setkání, schůzky k řešení vědecko-výzkumných úkolů,

17.2 Zapojení do mezinárodních programů
PA ČR se částečně podílela na činnosti CEPOL (Evropské policejní akademie), která byla
rozhodnutím Rady Evropy založena jako pracovní síť sdružující národní vysokoškolské
policejní vzdělávací instituce členských zemí Evropské unie. Cílem projektu je pomoc
při zabezpečování školení služebně vyšších policistů členských států pomocí optimalizace spolupráce mezi národními instituty za podpory a rozvíjení evropského přístupu.
V rámci tohoto projektu jsme se zapojili do výměnného programu.
Realizace aktivit v rámci projektu mezinárodního vzdělávacího cyklu MEPA (Středoevropská policejní akademie) byla i v roce 2014 pro PA ČR významnou zahraniční aktivitou. Garantovala pražskou část hlavního kurzu zaměřeného na závažnou, hranice
překračující kriminalitu. PA ČR byla koordinátorem a zpracovatelem studijní příručky
„MEPA-Buch“, která je pramenem základních informací o ústavním a právním systému
ČR, organizaci a úkolech Policie ČR nejen pro účastníky a absolventy kurzu, ale
i pro ostatní policisty členských zemí MEPA. PA ČR vyslala svého zástupce na programovou konferenci pro organizování hlavního kurzu.
AEPC (Asociace evropských policejních akademií), jejímž členem PA ČR je, sdružuje
na tři desítky policejních vzdělávacích institucí za účelem podpory mezinárodního
vzdělávání policejního managementu.
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17.3 Zahraniční mobility
Zahraniční mobility se realizovaly v rámci programu Erasmus+ finančně podporovaného z prostředků Evropské unie. Projekt umožňuje dlouhodobé mobility pedagogů,
zaměstnanců a studentů na řadě škol v celé Evropě a tím zajišťuje přístup k nejnovějším metodám výuky i poznatkům ve vědě a vzdělávání.
Účast akademických pedagogických a vědeckých pracovníků na konferencích, seminářích, sympoziích a workshopech v zahraničí byla zajišťována zejména z prostředků
na vědu a výzkum.

17.3.1 Zahraniční mobility v rámci programu Erasmus+
Zahraniční mobility byly realizovány v rámci programu Erasmus+ finančně podporovaného z prostředků Evropské unie. V rámci projektu se uskutečnily mobility studentů,
akademických pracovníků a ostatních zaměstnanců do partnerských vysokoškolských
institucí v Evropě a rovněž naše instituce přijala zahraniční účastníky z partnerských
škol.

17.4 Přehled přijíždějících zahraničních studentů na PA ČR
v roce 2014
Stát
Slovensko

Počet

Velká Británie

14
4

Turecko

4

Bulharsko

4

Celkem

26

17.5 Počty studentů PA ČR, kteří vycestovali v roce 2014 na mobilitu
do zahraničí
Stát
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Počet

Velká Británie
Litva
Turecko
Polsko
Bulharsko

2
5
8
2
1

Celkem

18

17.6 Přehled přijíždějících a vyjíždějících pedagogických pracovníků
a ostatních zaměstnanců v rámci programu Erasmus+
v roce 2014
Přehled přijíždějících pedagogických pracovníků na PA ČR
Stát
Slovensko
Německo
Bulharsko
Celkem

Počet
3
1
1
5

Přehled přijíždějících ostatních zaměstnanců na PA ČR
Stát
Slovensko
Turecko
Bulharsko
Velká Británie
Celkem

Počet
12
3
2
2
19

Přehled vyjíždějících pedagogických pracovníků do zahraničí
Stát
Slovensko
Turecko
Polsko
Celkem

Počet
7
1
1
9

Přehled vyjíždějících ostatních zaměstnanců do zahraničí
Stát
Slovensko
Bulharsko
Celkem

Počet
3
1
4

Pracovní stáže 2014/2015
1. 12. 2014 přijala PA ČR 10 stážistů z turecké národní policie, kteří se zde zúčastnili
odborné výuky, seminářů a exkurzí po dobu 3 měsíců.
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18 Další aktivity
18.1 Akce realizované na univerzitě
Akce pořádané ve spolupráci s rezortními složkami Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR
a Hasičského záchranného sboru ČR a další aktivity bezpečnostních složek, které
univerzita organizačně zajišťuje, jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Poř.
číslo

Název

Organizuje

Datum

Počet
účastníků

1.

Kurzy celoživotního vzdělávání
(150 dní)

PA ČR

6. 1.-11. 12. 2014

2457

2.

Zkoušky strážníků Městské
policie (139 dní)

MV

9. 1.-10. 12. 2014

nesleduje se

3.

Zkoušky a výuka FBI (178 dní)

VŠB TU
Ostrava

9. 1.-19. 12. 2014

nesleduje se

4.
5.
6.

Školení a jednání odboru (6 dní)
Školení a porady (15 dní)
Mezinárodní bezpečnostní
seminář
„Active Cyber Defence“
Seminář „Elektronická identita“
Seminář „Bezpečnost
multimediálních komunikací“
Seminář „Kyberkriminalita a další
hrozby“
Seminář „Strategie kybernetické
bezpečnosti“
Přednáška senátorky p. PaedDr.
Aleny Gajdůškové

OZZ MV
SUZ MV
PA ČR

29. 1.-1. 12. 2014
26. 2.-2. 12. 2014
27. 2. 2014

nesleduje se
nesleduje se
75

PA ČR
AFCEA

23. 4. 2014
4. 6. 2014

100
75

AFCEA

30. 10. 2014

70

AFCEA

27. 11. 2014

110

PA ČR

4. 3. 2014

180

12.

Školení a vzdělávací akce
(5 dní)

ZZ MV

6. 3.-10. 12. 2014

nesleduje se

13.
14.

HZS MV ČR
PP ČR

14. 3. 2014
19. 3.-23. 3. 2014

20
17

15.
16.

„Nácvik evakuace“
Školení v oblasti boje proti IT
kriminalitě – „FBI – IT crime“
(5 dní)
Slavnostní předávání medailí
Školení

ŘSCP PP ČR
OVK PP ČR

20. 3. 2014
25. 3. 2014
1. 4. 2014

nesleduje se
nesleduje se

17.

SVOČ FBM

PA ČR

9. 4. 2014

13

7.
8.
9.
10.
11.
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Poř.
číslo
18.
19.
20.

Název

Organizuje

Datum

Počet
účastníků

SVOČ FBP
MEPA
Prezentace témat diplomových
prací – pedagogové a studenti
z Velké Británie – ERASMUS
IPA
Přednáška prof. PhDr. Vladimíry
Dvořákové, CSc. – „Systémová
korupce a její podoby“

PA ČR
PA ČR
PA ČR
ERASMUS

9. 4. 2014
14. 4.-18. 4. 2014
14. 4.-15. 4. 2014

15
26
30

IPA sk.123
PA ČR

15. 4. 2014
17. 4. 2014

20
180

23.

Mezinárodní kolo SVOČ

PA ČR
APZ Blava

24. 4. 2014

50

24.
25.

Školení
IMZ pro představitelé složek
integrovaného záchranného
systému

OAMP MV
PP ČR

16. 5. 2014
17. 6. 2014

100
40

26.

Pyrotechnická služba P ČR – 75.
výročí

PP ČR

9. 9. 2014

295

27.

Kulatý stůl – „Součinnost
státních orgánů, orgánů obcí
při oznamování přestupků“

PA ČR

19. 9. 2014

48

28.

Workshop a konference „Zvýšení PA ČR
účinnosti vzdělávacího systému T-SOFT
v krizovém řízení v oblasti vnitřní
bezpečnosti“
(2 dny)

22. 9. 2014
8. 10. 2014

55

29.

Seminář „Aktuální aspekty
extremismu v ČR“

PA ČR

24. 9. 2014

50

30.

Přednáška ředitele Národní
PA ČR
protidrogové centrály SKPV P ČR
plk. Mgr. Jakuba Frydrycha –
„Současná drogová scéna v ČR –
aktuální trendy a prognózy
vývoje“
Školení policistů – lektorů
PP ČR
domácího násilí (2 dny)
Přijetí delegace ze SRN
ŘSPP
PP ČR
Přednáška MVDr. Pavla
PA ČR
Bělobrádka, Ph.D., MPA –

23. 10. 2014

180

4. 11.-5. 11. 2014

25

12. 11. 2014

30

13. 11. 2014

180

21.
22.

31.
32.
33.
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Poř.
číslo

Název

Organizuje

Datum

Počet
účastníků

„Trendy rozvoje a výzkumu“
34.

Hudba Hradní stráže a Policie ČR- PP ČR
zkoušky (6 dní)

19. 11.-26. 1. 2014

120

35.
36.

Zahraniční delegace SRN
Vánoční koncert

PA ČR
PA ČR

25. 11. 2014
2. 12. 2014

8
350

37.

Vědecký seminář

PA ČR

2. 12.-3. 12. 2014

30

38.

Vědecká konference FBP a KKRE
– „Aktuální otázky vězeňství“

PA ČR

8. 12.-9. 12. 2014

130

39.

IMZ pro instruktory služební
přípravy

PP ČR

11. 12. 2014

48

40.

Sportovní akce

HZS ČR

41.
42.

Sportovní akce
Sportovní akce

P ČR
SUZ MV

43.

Sportovní akce

SKPA

44.

Služební příprava - bazén

P ČR+HZS

45.

Workshop pro MV ACCENDO
„Problematika mapování, analýz,
predikce kriminality“

10. 1.-11. 11. 2014

nesleduje se

7. 3.-31. 7. 2014
21. 5. 2014

nesleduje se
nesleduje se

1. 12. 2014

nesleduje se

6. 1.-19. 12. 2014

nesleduje se

10.12.-11.12.2014

725

18.2 Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ)
Dne 24. dubna 2014 proběhlo na PA ČR mezinárodní kolo studentské vědecké a odborné činnosti. Soutěže se zúčastnili studenti z Akadémie Policajného zboru v Bratislave
a studenti Policejní akademie ČR v Praze. Studenti dosáhli těchto výsledků:
Počet prací v celoškolském kole
Sekce

počet prací

Bezpečnostní služby

8

Kriminalistika, kriminologie

7

Právní vědy

6

Společenské vědy

7

Celkem prací SVOČ

28
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Umístění studentů PA ČR v mezinárodním kole
Sekce

1. místo

Bezpečnostní služby



Kriminalistika, kriminologie



Právní vědy



2. místo

3. místo





Společenské vědy

Sekce „Bezpečnostní služby“
1. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Jan Soukup
Právní úprava bezpečnosti a pořádku na fotbalových stadionech se
zaměřením na Českou a Slovenskou republiku
plk. doc. JUDr. David Zámek, Ph.D.

2. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Zuzana Záhuráková
Daňové úniky, ich prejavy a možnosti zisťovania
prof. Ing. Jozef Stieranka, PhD., A PZ Bratislava

3. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Patrícia Krásná
Obchod s ľuďmi vo vybranom etniku
doc. Ing. Miroslav Lisoň, PhD., A PZ Bratislava

Zvláštní cena
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Věra Pánková
Problematika dopravní nehodovosti řidičů s krátkou dobou
řidičské praxe
doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.

Sekce „Kriminalistika, kriminologie“
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1. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:
2. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Anna Taran
Analýza rizikových faktorů kriminality mladistvých dívek
pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová, Ph.D.
Markéta Svobodová
Podobnost písma jednovaječných dvojčat
Mgr. Zdeněk Marek

3. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Barbora Gregušová
Terciárna prevencia kriminality v podmienkach SR a Nórska
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., A PZ Bratislava

Zvláštní cena
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Dorota Gallová
Hypnóza a narkoanalýza a ich využiteľnosť vo výsluchovej praxi
PhDr. Martin Gronský, PhD., A PZ Bratislava

Sekce „Právní vědy“

1. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Michal Dvořák, Terezie Janíková, Tomáš Najman
Nebezpečné chování na Facebooku
pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

2. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Ivana Rubisová
Zásahy príslušníkov PZ do osobnej slobody jednotlivca
doc. JUDr. Klaudia Marczyová, PhD., A PZ Bratislava

3. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Kristýna Zoulová
Sport a trestní právo
pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.

Zvláštní cena
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Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Adrián Mucha
Európsky súd pre ľudské práva a jeho postavenie v systéme
ochrany ľudských práv v kontexte s právom na život
PhDr. Magdaléna Ondicová, PhD., A PZ Bratislava

Sekce „Společenské vědy“

1. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Lenka Majzúnová
Problematika detenčných ústavov
PhDr. Andrea Neumannová, PhD., A PZ Bratislava

2. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Michala Feistingerová
Noví aktéři v poskytování zahraniční pomoci
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

3. místo
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Bc. Jakub Čavoj
Násilie a neviazanosť divákov
PhDr. Andrea Neumannová, PhD., A PZ Bratislava

Zvláštní cena
Student:
Téma:
Vedoucí práce:

Ondřej Moński
Posilování krajní pravice v Evropě
doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.

18.3 Studenti PA ČR ve studentské komoře Rady vysokých škol
PA ČR měla i v roce 2014 zastoupení nejen v Radě vysokých škol (RVŠ), ale i ve Studentské komoře Rady vysokých škol (SK RVŠ). Studentkou kurii zde reprezentoval
delegát PA ČR Bc. Lukáš Miklas, který byl po celý rok členem Komise pro sociální
a ekonomické záležitosti. V červnu byl pak zvolen místopředsedou pro zahraniční
záležitosti, a stal se také členem Předsednictva SK RVŠ. Od srpna byl členem Předsednictva RVŠ.
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19 Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
PA ČR zveřejňuje informace, uváděné v ustanovení § 5 zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
na úřední desce školy a na internetových stránkách na adrese: www.polac.cz. Prostřednictvím internetu jsou oznamovány i výsledky přijímacího řízení.
Žádosti o informace jsou vyřizovány v souladu se zákonem. V roce 2014 bylo těchto
žádostí celkem 11.
Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, podána byla jedna stížnost
a jedno odvolání proti rozhodnutí.

20 Změny vnitřních předpisů
Dne 10. 11. 2014 byl pod. č.j.: MV-137825/OBVV/VO-2014 zaregistrován nový Studijní
a zkušební řád Policejní akademie České republiky v Praze pro bakalářské a magisterské studijní programy a pro doktorský studijní program Ministerstvem vnitra ČR.
Oznámením rektora PA ČR č. 60 ze dne 19. 12. 2014, čl. 1, účinnost stanovena od zahájení akademického roku 2015/2016.
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