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BEZPE"NOSTNÍ VZD)LÁVÁNÍ A JEHO REALIZACE 
V PODMÍNKÁCH VŠKE, A.S. V BRN) 

Milan J. Golian 

Abstrakt: P"ísp#vek stru$n# informuje o rozvoji a napln#ní ambice edukace v oblasti 
bezpe$nosti na Vysoké škole Karla Engliše, a.s., které se bude realizovat na základ# 
získané akreditace studijního programu Bezpe$nostn# právní studia (SP BPS). 
 
Klí ová slova:bezpe$nost na Vysoké škole K. E., a.s., studijní program Bezpe$nostn# 
právní studia, p"edm#tová skladba 
 
 
1. Úvod 

Eskalace, oscilace a turbulence nebezpe"nosti – neboli vývoje bezpe"nosti 
ovliv%uje celosv!tový vývoj lidské spole"nosti a dotýká se i vývoje v #eské republice. 
V souvislosti s událostmi uplynulých n!kolika m!síc& roku 2011 se výrazn! zm!nil 
pohled sv!tového spole"enství, reakce vysp!lých mocností na vnímání, konání a 
prevenci v chápání a zejména rozpoznání strategického bezpe"nostního prost edí. 
Dokladem toho jsou i výsledky jednání mezinárodní 47. bezpe"nostní konference na 
nejvyšší úrovni v Mnichov! v únoru 2011, která upozornila na nové hrozby, nap . 
kybernetický konflikt a další. Poslední události nepokoj&, rebélie a vývoje 
bezpe"nostní prost edí v zemích st edomo í a Blízkeho východu jsou toho jasným 
d&kazem. Na národní úrovni na tyto problém navazuje hodnocení vývoje ekonomické 
stability,  ešení otázek krize a krizového  ízení, organizovaného zlo"inu, 
mezinárodního i globálního terorizmu. Tyto problémy vyvolávají nutnost  ešení otázek 
rozvoje bezpe"nostního vzd!lávání a evokují nová témata bezpe"nostního výzkumu. 

V souladu s Dlouhodobým zám#r vzd#lávací a v#decké, výzkumné, vývojové a další 
tv!r$í $innosti Vysoké školy Karla Engliše, a.s. (dále jen VŠKE) na období 2011 – 
2015 s aktualizací na rok 2011 (dále jen Dlouhodobý zám!r), byly v roku 2010 
vypracovány základní dokumenty a materiály žádosti akredita"ního spisu, které 
napl%ují ambici vedení a akademických orgán& VŠKE k rozvoji vzd!lávacích aktivit 
v oblasti bezpe"nosti. Rozhodnutí Ministerstva školství ze dne 23. února 2011 o 
ud!lení akreditace, vydaného na základ! souhlasného stanoviska Akredita"ní komise 
ze dne 16. února 2011 to fakticky napl%uje (http://www.vske.cz/cnt/akreditace). V 
souladu s rozhodnutím o akreditaci se v sou"asného dob! na škole již realizuje Projekt 
implementace studijního programu tak, aby 3.10.2011 byl úsp!šn! zahájený 
akademický rok 2011/2012.  

 
2. Charakteristika studijního programu 

 
Charakteristika studijního programu a z n!ho plynoucí charakteristiky dvou 

návazných studijních obor& (SO) jsou v nezbytn! nutné, ale stru"né, mí e uvedeny na 
našich www stránkách (www.vske.cz). Podrobn! potom ve formalizované 
dokumentaci akredita"ní žádosti. Chci s ur"itostí zd&raznit, že v jihomoravském, ale i 
celém moravském regionu neexistuje na žádné vysoké škole obdoba BSP založeného 
na synergii relevantní právní a bezpe"nostní podstat!. Profesní rozsah edukace v již 
akreditovaných SP a SO bezpe"nosti, ochrany osob a majetku je zna"n! diferencován 
od bezpe"nostních a strategických studií, bezpe"nostního managementu až po 
bezpe"nostní inženýrství, kde v první p ípad! jde o  ešení mezinárodních vztah& 
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strategie bezpe"nosti, nebo o obrannou a zahrani"ní politiku státu, nebo o vyšší úrove% 
managementu velkých firem a organizací, integrovaného záchranného systému (IZS), 
až po  ešení problematiky fyzikální podstaty a now-how techniky a technologií 
ochrany osob a majetku, nebo prvk& bezpe"nostních a informa"ních systém&.  

Náš zám!r vycházel z obecn!jšího a širšího požadavku orgán& ve ejné správy a 
nedostatku kvalifikovaných pracovník& státní správy i samosprávy. Ambice byla a je 
podpo ena projeveným zájmem odpov!dnými funkcioná i státní i m!stské (obecní) 
policie, funkcioná & orgán& krajských, m!stských i obecných ú ad&  ešících otázky 
krizového  ízení, obrany, nebo ochrany osob a majetku.  

Našim zám!r je vytvo it eduka"ní kapacitu pro absolventy regionálních st edních 
ochrany osob a majetku, nebo vzd!lávací spole"nosti TRIVIS, podnik& komer"ní 
bezpe"nosti nap . AVES Plus, LENIA Brno spol. s r.o., B KONTAKT Security s.r.o a 
dalších. Máme ambici poskytnou v!domosti a znalosti, ale zejména praktické 
dovednosti, odpovídající a požadované kompetence postavené na jasném a 
relevantním bezpe"nostním a právním základ! pro st ední a !áste!n% pro vyšší 
stupe& bezpe!nostního managementu a podnik( pr(myslu komer!ní bezpe!nosti.  
 
3. P edm%tová skladba  

V rámci studijního programu jsou pln! akceptovány právní požadavky bezpe"nostní 
politiky #eské republiky (#R) a jejího základního dokumentu Bezpe$nostní strategie 
%R, Bezpe"nostní rady státu (BRS), dané Spole$ným minimem pro pot"eby vzd#lávání 
odborník! v oblasti bezpe$nosti (Usnesení BRS ze den 3.7.2007, ".32), dalších 
základních dokument& OSN, EU, OBSE, NATO a navazujících národních dokument& 
a koncepcí nap . Národního ak$ního plánu boje proti terorizmu nebo Koncepce 
ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020 (schváleno usnesením 
vlády #R ".165 ze dne 25.února 2008). 

Jádro studijního programu BPS tvo í 13 p edm!t& spole"ného teoretického základu 
relevantních právních disciplin a studenti za t i roky bakalá ského studia absolvují 13 
zápo"t& a 10 zkoušek. (Tabulka 1).  

 
Tabulka 1: P#edm!ty spole ného teoretického základu 

Studijního program BEZPE"NOSTN) PRÁVNÍ STUDIA 

BEZPE"NOSTNÍ PRÁVNÍ MANAŽERSKÉ a 
SV 

INFORMA"NÍ 

Základy teorie 
bezpe"nosti 

Úvod do teorie 
práva 

Základy 
managementu 

Základy 
informa"ních 
systém& 

Systém mezinárodní a 
evropské bezpe"nosti 

Základy ústavního 
práva a státov!dy 

Personální 
management 

Základy 
geoinformatiky  

Balistika palné zbran! Ob"anské právo 
hmotné a procesní 

Bezpe"nostní 
management* 

Aplikovaná 
geoinformatika 

Zbran! a munice Pracovní právo Základy psychologie Základy ekonomie 
$ízení rizika 

Obchodní právo 
Základy sociologie Základy podnikového 

hospodá ství 
Krizové  ízení Právní aspekty 

evropské 
ekonomické 

Základy etiky Ekonomika 
krizových situací* 
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integrace 
Ochrana obyvatelstva 

Správní právo 
hmotné a procesní 

Forenzní psychologie Informa"ní 
(kybernetická) 
bezpe"nost* 

Organizovaný zlo"in a 
terorizmus 

Správní právo 
trestní 

Politologie  

 Ve ejná správa   
 Právní aspekty 

evropské 
ekonomické 
integrace 

  

 Finan"ní právo   
 Základy 

kriminologie 
  

 
V souboru povinn! volitelných p edm!t& SO Bezpe$nostn# právní $innost ve 

ve"ejné správ# (BP#VS) je dalších 5 p edm!t& z právní problematiky (Tabulka 2). 
Dále je to 10 p edm!t& bezpe"nostních disciplin s 13-ti zápo"ty a 12-ti zkouškami, 
celkem to znamená 45 p edm!t&. Do komplexu p edm!tové skladby jsou za azeny 
jazykové p edm!ty, ro"níkový projekt a bakalá ský seminá . Celkový po"et zápo"t& a 
zkoušek p edstavuje pro studenta absolvovat 54 zápo"t& a 30 zkoušek. Státní 
záv!re"ná zkouška se skládá ze dvou právních a dvou bezpe"nostních disciplin a 
obhajoby bakalá ské práce.  
 
Tabulka 2: P#edm!ty povinn! volitelné 

STUDIJNÍ OBOR BEZPE$NOSTN% PRÁVNÍ $INNOST VE VE&EJNÉ SPRÁV% 

BEZPE"NOSTNÍ PRÁVNÍ MANAŽERSKÉ a 
SV 

INFORMA"NÍ 

Aplikovaná balistiky Mezinárodní 
ochrana lidských 
práv a svobod 

Spole"enský a 
protokolární styk 

Ve ejná ekonomka 

Bezpe"nost a ochran 
zdraví 

Právní vztahy k 
nemovitostem 

Komunikace v 
krizových situacích 

Informa"ní systém 
státní správy 

Bezpe"nostní projekty 
ve ve ejné správ! 

Mezinárodní 
humanitární právo 

Praxe – krizové  ízení  

Ochrana kritické 
infrastruktury 

Kriminalistika 
  

 Právo sociálního 
zabezpe"ení 

  

 
T!žišt! povinn! volitelných p edm!t& studijního oboru Technologie ochrany osoba 

a majetku (TOOM) byl p esunut z právn! orientovaných disciplin (viz. Tabulka 3) do 
tzv. p edm!t& technologických i když na první pohled se tak nemusí jevit. Tato 
provázanost nap . p edm!tu Bezpe"nostní analýza a bezpe"nostní projekt, nebo 
Bezpe"nostní management podniku vychází ze samotné charakteristiky nebo definice 
podstaty bezpe"nosti. 

 
P i sumarizaci p edm!tové skladby studijního oboru TOOM se dopracujeme k 

obdobným "ísl&m, tzn. k celkovému po"tu 55-ti zápo"t& a 30-ti zkouškám.  
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Tabulka 3: P#edm!ty povinn! volitelné 

STUDIJNÍ OBOR TECHNOLOGIE OCHRANY OSOB A MAJETKU 

BEZPE"NOSTNÍ PRÁVNÍ MANAŽERSKÉ a 
SV 

INFORMA"NÍ 

Aplikovaná balistika  Bezpe"nostní analýzy 
a bezpe"nostní 
projekt 

Informa"ní systém 
podniku 

Základy 
bezpe"nostních 
technologií 

 Bezpe"nostní 
management podniku 

Základy podnikové 
ekonomiky 

Technologie ochrany 
osob   a majetku  

 Marketing Bankovnictví a 
pojiš(ovnictví 

Systém ochrany osob  
a majetku 

 
Praxe – ochrana 
majetku 

 

Nauka o soukromých 
detektivních 
"innostech 

 
  

Soukromé 
bezpe"nostní služby 

 
  

 
Jedna stránka je prostý sou"et zápo"t& a zkoušek a druhá stránka je vlastní kvalita, 

obsah, forma, osobnost a erudice garanta a p ednášejícího p edm!tu. I této stránce 
vedení školy v!novalo maximální pozornost. Je možné konstatovat, že se poda ilo 
vedle již stabilizovaného pedagogického zboru Ústavu práva personifikovat a 
autorizovat Ústav bezpe"nosti, posílit zejména p edm!ty které se na škole do této doby 
ješt! neetablovaly a vytvo it dobrý teoretický základ pro zabezpe"ení kvalitativního 
pedagogického procesu. 

 
4. N%které vybrané (návazné) problémy  
 

Projekt implementace studijního programu BPS se skládá s teoretické a grafické 
"ásti a je k dispozici u vedení VŠKE. Obsahuje p esn! vymezený obsah úkol& 
hlavních funkcioná & a jimi  ízených sou"ástí, jejich "asové vymezení (timing) i 
s termíny kontroly jejich pln!ní.   V rámci napln!ní úkol& Dlouhodobého zám!ru, byly 
rozvinuty aktivity Ústavu bezpe"nosti do práce v interní grantové agentu e (IGA) Byl 
p ijat jeden grantový úkol k  ešení bezpe"nostní problematiky (05-IGA2011–
http://www.vske.cz/cnt/interni-grantova-agentura) se zapojením t í  ešitel&.  

V rámci po"áte"ní fáze projektu implementace nové studijního programu byl jeho 
obsah a zam! ení vybraných bezpe"nostních p edm!t& obsahem konzultací na 
Policejní akademii v Praze, konkrétn! na Fakult! bezpe"nostního managementu a 
Kated e krizového  ízení. VŠKE navázala spolupráci se dv!ma VŠ zabývajícími se 
bezpe"nostní problematikou      ve Slovenské republice a to konkrétn! s Žilinskou 
univerzitou v Žilin!, Fakulta špeciálneho inžinierstva – Katedra bezpe"nostného 
manažmentu a Univerzitou Mateja Bela, Fakulta politických vied a medzinárodných 
vz(ahov – Katedra bezpe"nostných štúdií. Doufáme, že i tato spolupráce nám 
pozitivn! pom&že p ekonat po"áte"ní problémy projektu implementace studijního 
programu Bezpe"nostn! právních studií a jejich dvou návazných studijních obor&. 

P edpokládáme, že v pr&b!hu kalendá ního roku 2011 se akademi"tí pracovníci 
zú"astní až 5 konferencí zabývajících se bezpe"nostní problematikou s aktivní ú"astí. 
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V sou"asné dob! pracujeme na zabezpe"ení titul& studijní literatury, zpracování 
studijních fond&, prezentací a sylab& p edm!t& zejména pro 1. ro"ník tak, aby všechny 
materiály byly zpracovány do termínu konání pedagogické konference p ed za"átkem 
akademického roku. 

Na VŠKE rovn!ž probíhá postupné budování vlastního specializovaného potenciálu 
studijních materiál& místní knihovny a další materiáln! technické základny. Pln! 
budou využity sou"asné tituly knihovny týkající se více než 18-ti právních a dalších 
p edm!t& spole"ného teoretického základu. Knihovna již nyní obsahuje zajímavé 
knihy, pedagogické tituly (u"ebnice, skripta, studijní texty a pom&cky) i  adu 
aktuálních odborných periodik a sborník& konferencí týkajících se bezpe"nostní 
problematiky, které lze využít p i výuce student&. P edpokládáme, že zpo"átku 
využijeme knihovních fond& (ve ejnosti p ístupné knihovny na VŠ kampusu MU, 
VUT, brn!nské Moravské zemské knihovny a knihoven p i n!kterých fakultách VŠ 
v Brn! atd.). K posílení materiáln! technické základny máme v úmyslu vybudovat 
multifunk"ní bezpe"nostní kabinet (MBK). Ten bude sloužit k praktické výuce a 
získávání dovedností na konkrétních nebo simulovaných funk"ních modelech 
bezpe"nostních systém& a prost edk&. 
 
5. Záv%r 

 
Vedení VŠKE a zejména v!decko pedagogický zbor Ústavu bezpe"nosti a Ústavu 

práva doufá, že i tento malý p ísp!vek napom&že již v samém po"átku vnímat naši 
školu jako perspektivní subjekt, bezpe"nostního vzd!lávání a za adit se do množiny 
škol a bezpe"nostní komunity, která se p isp!vatele erudovaných bezpe"nostních 
expert&. 

Akreditovaný studijní program BPS jako celek p edstavuje napln!ní Dlouhodobého 
zám!ru rozvoje vzd!lávacích aktivit VŠKE, a.s. Je to ambiciózní projekt, který p i 
jeho plné implementací posune VŠKE do zcela nové pedagogické dimenze, do zcela 
nového vnímaní bezpe"nostní komunitou nejen v rámci #R. První výsledky 
pozitivního vnímání této vzd!lávací aktivity školy potvrdili i ú"astníci dubnové 
pedagogicko-spole"enské akce – KOLOKVIUM 2011 
http://www.vske.cz/cnt/zhodnoceni-kolokvia-2011. Sou"ástí projektu implementace 
SP BPS je samoz ejm! i subprojekt MARKETING. 

Na záv!r mi dovolte touto cestou pod!kovat všem, kdo vst ícností, neokázalou 
odbornou radou a osobní zkušeností p isp!li k akreditaci tohoto zajímavého a 
doufáme, že    i pedagogicky a ekonomicky lukrativního studijního programu a jeho 
dvou návazných studijních obor& BP#VS a TOOM. 
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