Policejní akademie České republiky v Praze

Výroční zpráva za rok 2006

1

Autoři textu:
JUDr. František Bašta, Mgr. Jitka Bílá, Mgr. Irena Holzhauserová, Mgr. Anna
Lukešová, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., Mgr. Ivana Macková, doc. JUDr. František
Novotný, CSc., JUDr. Ing. Jan Němec, JUDr. Karel Novosad, plk. doc. JUDr. Vladimír
Plecitý, CSc., doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc., Mgr. Ivana Stachová, plk. prof. PhDr.
Jiří Straus, DrSc., prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., JUDr. František Volevecký.

Obsah
1
2
2.1
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
8
8.1
9
9.1
9.2

Úvod
Organizace PA ČR
Organizační schéma
Orgány PA ČR
Akademičtí funkcionáři
Akademický senát
Vědecká rada
Kolegium rektora
Disciplinární komise
Ústav policejně bezpečnostních studií (ÚPBS)
Organizační členění
Výzkum
Katedry
Vzdělávací programy
Akreditované studijní programy a obory
Kreditní systém
Programy celoživotního vzdělávání
Zájem o studium
Počty studentů
Počty zahraničních studentů
Počty absolventů
Informační a komunikační technologie
Počítačová síť
Studijní informační systém
Dostupnost počítačové sítě
Připojení do internetu
Knihovna PA ČR
Knihovnické činnosti
Věda a výzkum
Výzkumný záměr PA ČR
Prezentace výsledků vědy a výzkumu

4
6
6
8
8
8
9
10
10
10
10
11
11
14
14
15
15
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
20
21

2

9.3
9.4
9.5
10
11
12
12.1
12.2
12.3
12.4
13
13.1
13.2

Významná pracoviště pro výzkum a vývoj
Spolupráce se subjekty v ČR
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji
Akademičtí pracovníci PA ČR
Naplňování Dlouhodobého záměru PA ČR
Mezinárodní spolupráce
Přímá mezinárodní spolupráce
Zapojení do mezinárodních programů
Zahraniční mobilita
Zahraniční aktivity
Další aktivity školy
Akce realizované na půdě školy
Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)

22
22
23
23
24
24
24
24
25
26
27
27
28

1. Úvod
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V roce 2006 management Policejní akademie České republiky v Praze
soustředil pracovní úsilí na koncepční prosazování kvality ve všech hlavních
činnostech univerzity. K tomuto stěžejnímu směřování byla vedena všechna
pracoviště školy, zejména katedry. Současně byla managementem naplňována
myšlenka budoucího uspořádání univerzity s členěním na dvě fakulty.
Kvalitativně se rozvíjela studijní a pedagogická práce všech kateder
a pedagogických pracovníků. Výsledkem tohoto konstatování je především tvorba
učebních pomůcek, skript a studijních materiálů. Rostlo také množství prezentací,
používaných v přednáškové činnosti našich učitelů. Zaznamenali jsme také prvního
absolventa doktorského studijního programu, jehož veřejná obhajoba doktorské
disertační práce proběhla v závěru roku 2006.
Rovněž oblast vědy a výzkumu si zaslouží zmínku o zvýšení kvality. V této
oblasti bylo pokračováno v plnění Výzkumného záměru školy. Veřejné představení
výsledků zkoumání se uskutečnilo formou prezentací jednotlivých řešitelů na Dnech
vědy PA ČR. Současně se podařilo dát nový vzhled periodiku PA ČR s názvem
Bezpečnostní teorie a praxe. Ten se stal čtvrtletníkem a pravidelně do něho přispívají
nejenom naši vědecko-pedagogičtí pracovníci, ale také pracovníci z bezpečnostní
praxe u nás i ze zahraničí.
Nadále se rozvíjela spolupráce a úzké propojení výuky s bezpečnostní praxí,
především Policií České republiky a vedením Hasičského záchranného sboru.
Konkrétním výsledkem tohoto procesu byla příprava a posléze i akreditace dvou
nových bakalářských studijních oborů studijního programu Bezpečnostně právní
studia. V koordinaci s Policejním prezídiem Policie České republiky vznikl na Ústavu
policejně bezpečnostních studií Policejní akademie v Praze nový bakalářský studijní
obor s názvem Policejní činnosti. Obsahově je zaměřen na přípravu policistů, kteří
jsou zařazení v jednotlivých službách Policie České republiky. Při jeho tvorbě byla
vzata v úvahu řada připomínek a doporučení plynoucích z konzultací s odborníky
policejní práce. Za součinnosti teoretických pracovišť a policejní praxe vznikl obor,
který odráží současně již perspektivní potřeby na vzdělávání policistů na bakalářské
úrovni.
Druhým významným oborem, reflektujícím potřeby vzdělávání zvláště
pracovníků služby kriminální policie a vyšetřování, jenž vznikl na katedře
kriminalistiky, je bakalářský studijní obor Kriminalistika a další forenzní discipliny.
Rovněž tento obor byl formován po konzultacích s policejní prací, zejména
s Kriminalistickým ústavem Praha a Ředitelstvím služby kriminální policie
a vyšetřování. Nový kriminalistický obor bude v praktické výuce využívat především
našich laboratoří a kabinetů kriminalistiky. Současně vystihuje profil naší univerzity
ve studijních předmětech a disciplínách v nichž je Policejní akademie v Praze
jedinečná a nezastupitelná.
Ve spolupráci v Ředitelstvím hasičského záchranného sboru připravila katedra
krizového řízení nový, navazující studijní program magisterské úrovně. Jeho vznik je
odrazem společenských požadavků studujících v bakalářském studijním programu
Veřejná správa na možnost pokračovat v magisterském stupni vzdělávání. Nový
magisterský studijní program s názvem Bezpečnostní management ve veřejné
správě je určen především pracovníkům bezpečnostního managementu ve veřejné
správě, pracovníkům bezpečnostního managementu působícího na vyšších stupních
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řízení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. V době psaní
úvodního slova je zmíněný magisterský studijní program postoupený k akreditačnímu
řízení.
Vrátím-li se k tomu, co je uvedeno na začátku o důrazu školy na zvyšování
kvality, je právě uvedené rozšíření nabídky studijních oborů a programu významným
směrem dalšího rozvoje školy a posilování její komplexní kvality. Zvýšení kvality
spatřujeme především v širším spektru diverzifikace nabídky studijních oborů jež
lépe odráží větší specializaci v přípravě policejních odborníků, manažerů
a specialistů. Správnost nastoupené cesty však policejní praxe ověří až po třech
letech, kdy přivítá první absolventy nových studijních oborů.
Závěrem konstatuji, že dynamický rozvoj Policejní akademie ČR v Praze se
v roce 2006 v hlavních oblastech jejího působení ubíral správným směrem. Není
nejmenších pochyb, že nastoupený trend se bude prospěšně a efektivně
rozvíjet i v letošním roce v jehož závěru si důstojně připomeneme 15. výročí založení
naší alma mater.

2. Organizace PA ČR
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Název školy:

Policejní akademie České republiky v Praze

Používaná zkratka názvu školy: PA ČR v Praze
Adresa školy:

Lhotecká 559/7
P. O. BOX 54
143 01 Praha 4

Elektronická adresa školy:

polac@polac.cz

Webové stránky školy:

http//:www.polac.cz.

Znak školy:

2. 1 Organizační schéma školy
(viz str.7)
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3. Orgány PA ČR
3. 1 Akademičtí funkcionáři
• plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
rektor
vedoucí katedry soukromoprávních disciplín
• doc. JUDr. František Novotný, CSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
statutární zástupce rektora
vedoucí katedry trestní práva
• plk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
vedoucí katedry kriminalistiky
• prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro další rozvoj
vedoucí oddělení dalšího rozvoje
• doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.
předseda Akademického senátu
vedoucí katedry teorie policejně bezpečnostních činností
• JUDr. František Bašta
kvestor
3. 2 Akademický senát
3. 2. 1 Členové akademické kurie:
Plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., PhDr. Oxana Dlouhá, pplk. JUDr.
Zdeněk Dvořáček, doc. JUDr. Antonín Filák, CSc., mjr. Mgr. Robert First, pplk. Ing.
Milan Kný, CSc., doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc., Mgr. Alena Lukáčová, doc. JUDr.
Pavel Macek, CSc., mjr. JUDr. Miroslav Polcar, JUDr. Josef Souček, CSc., mjr. doc.
RNDr. Jaroslav Tureček, Ph. D.
3. 2. 2 Členové studentské kurie:
Soňa Volfová (1. roč. Bc.), Ondřej Slezák (2. roč. Bc.), Václav Fejtek (3. roč. Bc.),
Bc. Šárka Bártová (1. roč. Mgr.), Bc. Dušan Fousek (2. roč. Mgr.), Mgr. Lukáš Vilím
(doktorské st.).
3. 2. 3 Předsednictvo akademického senátu:
předseda:
první místopředseda:
druhý místopředseda:
tajemník:
člen předsednictva:

doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.
plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D.
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
Mgr. Alena Lukáčová
Mgr. Lukáš Vilím
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3. 3 Vědecká rada
3. 3. 1 Externí členové:
prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
Praha
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Fakulta právnická, Univerzita Karlova Praha
JUDr. Zdeněk Karabec, CSc., vědecký pracovník, Institut pro kriminologii a sociální
prevenci Praha
JUDr. Pavel Kučera, místopředseda, Nejvyšší soud ČR
prof. JUDr. Jan Musil, CSc., ústavní soudce, Ústavní soud ČR
JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc., vědecký pracovník
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., přednosta, Ústav soudního lékařství I. lékařské
fakulty UK v Praze
plk. doc. JUDr. Jozef Kuril, CSc., rektor, Akadémia Policajného zboru Bratislava,
Slovenská republika
plk. JUDr. Bohumil Bezemek, ředitel, P ČR Správa Jihočeského kraje, České
Budějovice
plk. JUDr. František Dočekal, ředitel, Okresní ředitelství P ČR Kroměříž
plk. JUDr. Jan Hlaváček, ředitel, Kriminalistický ústav Praha
JUDr. Václav Henych, vrchní ředitel, Sekce legislativy a všeobecné správy MV ČR
plk. Mgr. Vladislav Husák, policejní prezident, Policejní prezídium ČR
plk. doc. JUDr. Jan Chmelík, Ph. D., zástupce ředitele, Úřad služby kriminální policie
a vyšetřování, Policejní prezídium ČR
Mgr. Miloslav Koudelný, ředitel, Správa uprchlických zařízení MV ČR
plk. Mgr. Oldřich Martinů, náměstek policejního prezidenta, Policejní prezidium ČR
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, vrchní ředitel, Sekce vnitřní bezpečnosti MV ČR
doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola
báňská – Technická univerzita Ostrava
3. 3. 2 Akademičtí pracovníci PA ČR:
JUDr. Vladimír Balaš, CSc., katedra veřejnoprávních disciplín
pplk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D., vedoucí katedry krizového řízení
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., katedra trestního práva
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., vedoucí katedry společenských věd
plk. doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph. D., vedoucí katedry veřejné správy
plk. JUDr. Ivo Hrazdíra, vedoucí katedry tělesné a střelecké přípravy
doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., ředitel Ústavu policejně bezpečnostních studií
doc. JUDr. František Novotný, CSc., prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., rektor
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc., vedoucí katedry jazyků
doc. JUDr. Josef Salač, Ph. D., pověř. řízením katedry soukromoprávních disciplín
plk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., prorektor pro další rozvoj
doc. Ing. Renata Štablová, CSc., katedra kriminologie
mjr. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph. D., vedoucí katedry technických prostředků
bezpečnostních služeb
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doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc., vedoucí katedry kriminologie
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., vedoucí katedry veřejnoprávních disciplín
3. 4 Kolegium rektora
Doc. JUDr. František Novotný, CSc. - prorektor pro studijní a pedagogickou
činnost, statutární zástupce rektora, vedoucí katedry trestního práva, plk. prof. PhDr.
Jiří Straus, DrSc. - prorektor pro vědu a výzkum, vedoucí katedry kriminalistiky,
vedoucí oddělení vědy a výzkumu, prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. - prorektor pro
další rozvoj, vedoucí oddělení rozvoje, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc. - ředitel Ústavu
policejně bezpečnostních studií, vedoucí katedry bezpečnostních služeb, doc. JUDr.
Antonín Filák, CSc. - předseda akademického senátu, vedoucí katedry teorie
policejně bezpečnostních činností, JUDr. František Bašta - kvestor, JUDr. František
Volevecký - vedoucí kanceláře rektora, JUDr. Karel Novosad - vedoucí studijního
oddělení, Mgr. Irena Holzhauserová - vedoucí personálního oddělení.
3. 5 Disciplinární komise
Předseda:
Členové:
Tajemník:

JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph. D.
pplk. JUDr. Zdeněk Dvořáček, Bc. Marika Rosinová, Bc. Jan Studený
Lubor Šmalcl

4. Ústav policejně bezpečnostních studií (ÚPBS)
4. 1 Organizační členění
•

Ředitel ÚPBS: doc. JUDr. Pavel Macek, CSc.

•

•

Zástupce ředitele pro studijní a pedagogickou činnost: doc. JUDr. Antonín
Filák, CSc.
Zástupce ředitele pro vědecko - výzkumnou činnost: doc. PhDr. Kamil
Pavlíček, CSc.
Vědecká rada

•

Katedry:

•

katedra bezpečnostních služeb, katedra technických prostředků bezpečnostních služeb,
katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, katedra teorie policejně
bezpečnostních činností.
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4. 2 Výzkum ÚPBS
Základní směry výzkumu byly v roce 2006 orientovány na


výzkum v oblasti policejně bezpečnostních činností,



konstituování a rozvíjení teorie vybraných policejně vědních oblastí,



výzkum v oblasti policejní techniky.

Tyto základní směry byly včleněny
do výzkumného úkolu v rámci
bezpečnostního výzkumu, rozšířeného na období let 2007 - 2010, podle požadavků
Odboru koncepcí a organizace MV ČR. V průběhu roku 2006 byl konstituován
výzkumný projekt bezpečnostního výzkumu na léta 2007 - 2010, přijatý pod
definitivním názvem Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu ve vztahu
k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu. Na daný projekt navazuje další
vědecko výzkumná činnost kateder Ústavu, která je reakcí na společenskou
objednávku MV ČR. Jedná se o úkoly, zaměřené na oblast


vztahů občana, samosprávy a policie v zahraničí,



hromadných akcí (manifestace, sportovní utkání, shromáždění, kulturní akce
apod.) v rámci komparace různých pojetí právních úprav,



vztahů státních a municipálních policií,



stanovení a definování odborné terminologie z oblasti vnitřní bezpečnosti.

5. Katedry PA ČR
Katedra bezpečnostních služeb
Katedra realizuje výuku předmětů Pořádková činnost policie, Dopravně
bezpečnostní činnost, Nestátní bezpečnostní služby I (obecní a městská policie),
Nestátní bezpečnostní služby II (soukromé bezpečnostní služby), Organizace
a činnost policejních služeb, Pořádková činnost policie II, Dopravně bezpečnostní
činnost II, Dějiny policie.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Pavel Macek, CSc.
Asistentka:
Lenka Langová
Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie
Katedra realizuje výuku předmětů Organizace a činnost policejních služeb,
Činnost cizinecké a pohraniční policie, Operativně pátrací činnost policie,
Organizovaná kriminalita, Činnost cizinecké a pohraniční policie II, Operativně
pátrací činnost policie II.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Štefan Hundák
Asistentka:
Jana Krajíčková
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Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb
Katedra realizuje výuku předmětů Technické prostředky bezpečnostních
služeb, Technická ochrana objektů, Detekce výbušnin a zbraní, Policejní technika,
Technická ochrana objektů, Technické prostředky krizového managementu.
Vedoucí katedry: mjr. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph. D.
Asistentka:
Radoslava Čámská
Katedra teorie policejně bezpečnostních činností
Katedra realizuje výuku předmětu Teorie policejně bezpečnostních činností.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.
Asistentka:
Milena Procházková
Katedra jazyků
Katedra realizuje výuku předmětů Anglický
Francouzský jazyk, Ruský jazyk.
Vedoucí katedry: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
Asistentka:
Mária Kosová

jazyk,

Německý

jazyk,

Katedra kriminalistiky
Katedra realizuje výuku předmětů Kriminalistika – úvod a technika,
Kriminalistika – taktika, Kriminalistika – metodika, Soudní lékařství, Soudní
psychiatrie a sexuologie, Kriminalistika II (teorie a metodologie), Soudní inženýrství.
Vedoucí katedry: plk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Asistentka:
Helena Sazimová
Katedra kriminologie
Katedra realizuje výuku předmětů Kriminologie I, Drogy a toxikomanie,
Prevence kriminality, Sociální ochrana, Kriminologie II, Drogová kriminalita,
Kriminalita mládeže, Penologie, Kriminologie.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
Asistentka:
Karla Fišerová
Katedra krizového řízení
Katedra realizuje výuku předmětů Teorie a praxe krizového řízení,
Nebezpečné látky, Terorismus, Policejní pyrotechnika, Velení v policejních akcích,
Průmyslové havárie, Krizové řízení, Krizový management, Ekonomika při řešení
krizových situací, Veřejná ekonomika, Analýza rizika vzniku krizových situací, Metody
a nástroje řešení krizových situací, Základy účetnictví.
Vedoucí katedry: pplk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph. D.
Asistentka:
Eva Švarcová
Katedra policejního managementu a informatiky
Katedra realizuje výuku předmětů Policejní management, Informatika, Ochrana
počítačových dat, Prezentace a komunikace, Základy ekonomie, Bezpečnost
informací, Informatika a technika prezentace, Základy ekonomie, Informační systémy
pro krizové řízení, Manažerská informatika, Management lidských zdrojů,
Manažerská ekonomika, Statistické metody zpracování dat, Účelové databáze,
Management, Informační management.
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Vedoucí katedry: doc. Ing. Hana Bartošová,CSc. (do 30.4.2006)
Pověřen vedením: pplk. Ing. Milan Kný, CSc.
Asistentka:
Dana Lukešová
Katedra soukromoprávních disciplín
Katedra realizuje výuku předmětů Základy občanského práva, Základy
obchodního práva, Pracovní právo, Služební poměry, Občanské právo, Obchodní
právo, Vybrané otázky civilní služby a služebních poměrů příslušníků
bezpečnostních sborů, Občanské právo – ochrana osobnosti, Obchodní právo II,
Občanské právo – nehmotné statky, Sociální právo.
Vedoucí katedry:
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
Pověřen řízením katedry: doc. JUDr. Josef Salač, Ph. D.
Asistentka:
Zuzana Kalinová
Katedra společenských věd
Katedra realizuje výuku předmětů Policejní psychologie, Politologie, Obecná
sociologie, Profesní etika, Sociální deviace, Sociologie menšinových skupin, Soudní
psychologie, Úvod do metodologie vědy, Filozofie a profesní etika, Forenzní
psychologie, Politologie II, Psychologie policejní práce a organizace, Sociologie II,
Kulturní antropologie, Rozvoj manažerských dovedností, Forenzní psychologie,
Aplikovaná politologie, Etika, Obecná sociologie, Psychologie pro krizové manažery,
Humanitní environmentalistika, Psychologie katastrof, Krizová komunikace
a intervence.
Vedoucí katedry: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
Asistentka:
Darina Pianová
Katedra tělesné a střelecké přípravy
Katedra realizuje výuku předmětů Střelecká příprava, Tělesná příprava
a sport, Sebeobrana, Taktika služebních zákroků.
Vedoucí katedry: plk. JUDr. Ivo Hrazdíra
Asistentka:
Iva Čejková
Katedra trestního práva
Katedra realizuje výuku předmětů Trestní právo hmotné, Trestní právo
procesní, Trestní právo II, Trestní právo.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. František Novotný, CSc.
Asistentka:
JUDr. Věra Netolická
Katedra veřejné správy
Katedra realizuje výuku předmětů Správní právo, Policejní právo, Právo
životního prostředí, Základy veřejných financí, Správní a policejní právo, Daňové
a poplatkové právo, Organizace veřejné správy, Právní aspekty krizového řízení.
Vedoucí katedry: plk. doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph. D.
Asistentka:
Dagmar Srbová
Katedra veřejnoprávních disciplín
Katedra realizuje výuku předmětů Teorie státu a práva, Ústavní právo,
Základy mezinárodního práva veřejného, Evropské právo se zaměřením na vnitro
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a justici, Ústavní právo a státověda, Evropské právo, Lidská práva a policie,
Mezinárodní a evropské právo se zaměřením na státní správu a samosprávu.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
Asistentka:
Naďa Hančurová

6. Vzdělávací programy
6. 1 Akreditované studijní programy a obory
•

•
•
•

Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia,
studijní obory: Bezpečnostně právní studia,
Policejní činnosti,
Kriminalistika a další forenzní disciplíny
Bakalářský studijní program Veřejná správa,
studijní obor: Krizové řízení ve státní správě a územní samosprávě
Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia,
studijní obor: Policejní management a kriminalistika
Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia,
studijní obor: Policejní management a kriminalistika

Tabulka č. 1
Skupiny oborů
skupiny oborů

studijní programy

kód skupiny
kmenových oborů

celkem studijních
programů/oborů

Bc.

Mgr.
navazující

Ph.D.

právo a právní
činnost

68-06

1/3

1

1

3/3

veřejnosprávní
činnost

68-07

1/1

-

-

1/1

2/4

1

1

4/4

celkem

V rámci již existujícího bakalářského studijního programu Bezpečnostně
právní studia byly v roce 2006 úspěšně akreditovány nové studijní obory, a to
Kriminalistika a další forenzní disciplíny a Policejní činnosti. Tyto nové obory byly
nabídnuty do přijímacího řízení pro akademický rok 2007/2008.
V roce 2006 byly zahájeny práce na akreditaci nového magisterského
studijního programu Veřejná správa. V trendu rozšiřování akreditovaných studijních
programů o další obory studia bude PA ČR pokračovat i v dalším období.
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6. 2 Kreditní systém
Kreditní systém se začal realizovat poprvé v akademickém roce 2006/2007
u bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia, studijního oboru
Bezpečnostně právní studia. Ostatní ročníky tohoto programu postupně dokončují
studium v klasické organizaci studia. V následujících dvou až třech letech bude
výuka na Policejní akademii České republiky v Praze realizována výhradně dle
studijních plánů s kreditním systémem.
6. 3 Programy celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání je na Policejní akademii ČR v Praze organizováno
v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů a řádem celoživotního vzdělávání. Celoživotní vzdělávání probíhá
formou krátkodobých a dlouhodobých kurzů, které obsahově zajišťují odborné
katedry a další pracoviště. Obsah reflektuje odbornou a společenskou poptávku
orientovanou zejména na problematiku právní, odborně bezpečnostní
a společenskovědní a u většiny kurzů je připravován podle požadavků zejména
policejní praxe. Obsah dlouhodobých kurzů je v souladu s požadavky Úřadu služby
kriminální policie a vyšetřování a Kriminalistického ústavu Praha profilově zaměřen
na hospodářskou kriminalitu a korupci a na přípravu kriminalistických expertů.
V roce 2006 byl na základě společenské objednávky Policejního prezídia ČR
zahájen pilotní kurz vzdělávání a výcviku vrcholového managementu Policie ČR. Do
kurzu bylo vysláno celkem 19 účastníků. V hodnoceném období se uskutečnila dvě
soustředění, účastníci kurzu měli možnost prostřednictvím dotazníků hodnotit na
závěr úroveň každého z nich, přitažlivost přednesených témat, odbornost lektorů
a kvalitu jejich přednesu. Největší zájem byl o rozvoj manažerských kompetencí.
Bylo podáno také několik námětů, které budou průběžně implementovány do náplně
dalších kurzů.
Tabulka č.2
Přehled kurzů celoživotního vzdělávání
Poř.
Název
číslo
1. Textový editor MS WORD pro pokročilé

Počet
účastníků
30

2.

Obchodní společnosti

60

3.

Základy teorie ověřování věrohodnosti

15

4.

Technika prezentace pro potřebu managerů

24

5.

Získávání informací v prostředí internetu

15

6.

Získávání informaci nejen v prostředí internetu

15

7.

Informační bezpečnost organizace

20

8.

Interkulturní komunikace pro policisty (AJ)

24

9.

Psychologie oběti trestného činu

25

10.

Intenzivní kurz EXCEL pro pokročilé

30

11.

Média veřejné mínění

25

15

12.
13.
14.

Vztah společnosti a sociálního zrání dětí a mládeže pro formování
negativních jevů mezi mladou generací
Manažerské metody a techniky

60
25

Praktická aplikace platné právní úpravy služebního poměru příslušníků
BS
Získávání informací v prostředí internetu

60

Využití informačního systému evidence trestního řízení na výkonných
org. článcích Služby pořádkové policie P ČR
Kurz kriminalistických expertů

15

Novelizace právní úpravy v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu
Práva k nehmotným statkům

68

60

21.

Nové trendy v utváření mladé generace a v jejím působení ve
společnosti
Mezinárodní smluvní právo

22.

Výcvik vybraných manažerských technik- komunikace I.

24

23.

60

24.

Přestupky- praktická aplikace správního trestání se zaměřením na
přestupky a přestupkové řízení
Věcný záměr rekodifikace

100

25.

Komputerizace společnosti a její dopady do oblasti bezpečnosti

60

26.

Vybrané technické prostředky a možnosti využití u policie

45

27.

Aktuální problémy činnosti PČR v boji s drogovou kriminalitou

40

28.

Správní řád – praktická aplikace správního řízení dle z.č.500/2004 Sb.

60

29.

Postup PČR při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví

20

30.

Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnost

20

31.

80

32.

Evropská unie – právní systém a budování prostoru svobody,
bezpečnosti a práva ve světle Ústavy pro Evropu
Techniky vedení lidí

15

33.

Teorie a praxe kondiční a střelecké přípravy

20

34.

Vybrané otázky ze sociologie deviantního chování

25

35.

Teorie a praxe taktické a střelecké přípravy u policistů a řízení a velení
v policejních akcích

20

36.

Extremismus a policie

60

37.

Domácí násilí

25

38.

Domácí násilí

25

39.

Kurz Finanční kriminalita

50

40.

Komunikace s masmédii

20

41.

Oprávnění příslušníků bezpečnostních ozbrojených sborů

30

42.

Kurz Finanční kriminalita

50

43.

Aktuální otázky zdravotnického práva

20

44.

Praktická aplikace platné právní úpravy služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů I.

180

45.

Kurz Finanční kriminalita

50

15.
16.
17.
18.
19.
20.

16

24

50

50

16

46.

Současné trendy a perspektivy zavádění a využití informačních systémů
v rámci policie ČR

20

celkem

1830

6. 4 Zájem o studium
Tabulka č. 3
Zájem uchazečů o studium na PA ČR v uplynulém období
skupina
oborů

kód
skupiny
kmenových
oborů

počet

podaných
přihlášek
právo,
právní a
veřejnosprávní
činnost

68

přihlášených

přijatých
přihlášek

přijatých

zapsaných

4532

4532

789

789

4532

6. 5 Počty studentů
Tabulka č. 4
Počty studentů školy ke 31. 10. 2006
skupiny oborů

právo, právní
a
veřejnosprávní
činnost

kód skupiny
kmen.oborů

68

studenti se studijním programem

celkem

Bc.

navazující Mgr.

Ph.D.

1811

423

59

2293

6. 6 Počty zahraničních studentů
Ke 31. 10. 2006 studovalo na Policejní akademii celkem devět studentů ze
zahraničí, z toho osm studentů v bakalářských studijních programech a jeden student
v navazujícím magisterském studijním programu.
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6. 7 Počty absolventů
Tabulka č. 5
Počty absolventů, včetně cizinců, ke 30.06.2006
skupiny oborů

právo, právní
a
veřejnosprávní
činnost

kód skupiny
kmen.oborů

68

studenti se studijním programem

celkem

Bc.

navazující Mgr.

Ph.D.

415

142

1

558

7. Informační a komunikační technologie
7. 1 Počítačová síť
V roce 2006 byla doplněna počítačová síť propojením budovy A1s budovou B
optickým kabelem. Byly doplněny aktivními prvky sítě, tím je možné podstatnou část
počítačové sítě spravovat z jednoho místa. Síť umožňuje na páteřních rozvodech
rychlost 1GB. Z důvodu zabezpečení počítačové sítě z vnějšku bylo zakoupeno
zařízení, které umožňuje zabezpečit síť proti útokům z vnějšku (Tippingpoint). Bylo
doplněno vybavení Laboratoře krizového řízení o barevnou laserovou tiskárnu
a dataprojektor. Na aule a posluchárnách P1 až P6 jsou instalovány nové počítače,
které jsou spojeny s pevně instalovanými dataprojektory. Bylo zakoupeno 29 nových
počítačů z prostředků školy a 11 z prostředků na vědu.
7. 2 Studijní informační systém
Prostřednictvím studijního informačního systému SIS bylo možno podat
přihlášku ke studiu. Každému studentovi byla přidělena e-mailová adresa, určená pro
komunikaci ve studijních záležitostech. Provoz studijního informačního systému je
neustále rozšiřován a připravován k dalšímu rozšíření, např. probíhalo testování
přihlašování k rozvrhu.
7. 3 Dostupnost počítačové sítě pro studenty
Na Policejní akademii je v provozu 557 počítačů. Pro studenty na učebnách je
140 počítačů. Je možno kombinovat připojení k internetu nebo intranetu, dle
požadavků uživatelů.
Nově byla vybudována učebna pro přístup studentů na internet. V této učebně
je dvacet počítačů. Studenti mají možnost z kteréhokoliv počítače provádět tisk na
společné tiskárně.
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7. 4 Připojení PA ČR
Policejní akademie ČR je připojena do internetu pomocí mikrovlnného spoje
s rychlostí 4 MB. Připojení do sítě CESNET je prostřednictvím sítě PASNET.

8. Knihovna Policejní akademie ČR
Knihovně Policejní akademie ČR v Praze byly v roce 2006 na akvizici literatury
přiděleny finanční prostředky ve výši 851.111,- Kč.
8. 1 Knihovnické činnosti
8.1.1 Knihovní fond
Tabulka č. 6
Velikost knihovního fondu
dílčí knihovna

tituly

svazky

studijní knihovna

4.552

23.365

speciální knihovna

11.780

38.716

vědecká knihovna

30.827

52.553

celkem

47.159

114.634

Tabulka č. 7
Přírůstky a úbytky
přírůstky
dílčí knihovna

úbytky

tituly

svazky

tituly

svazky

studijní knihovna

37

1.995

198

9.602

speciální knihovna

577

765

3

391

vědecká knihovna

807

1.940

21

65

1.421

4.700

222

10.058

tituly

exempláře

5

5

česká periodika

134

175

zahraniční periodika

40

41

celkem

179

221

celkem

Tabulka č. 8
Časopisecká literatura
deníky
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8.1. 2 Uživatelé
Tabulka č. 9
Zapsaní uživatelé
rok

2002

2003

2004

2005

2006

celkem

2673

2327

2768

3091

3280

8. 1. 3 Výpůjčky
Tabulka č. 10
Realizované výpůjčky
rok

VK+SK

SSK

celkem

2006

28.438

1662

30.100

8. 1. 4 Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
V rámci MVS bylo realizováno 37 externích požadavků,
požadovala MVS ve dvou případech.

Knihovna PA ČR

8. 1. 5 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (MMVS)
Pro potřeby uživatelů Knihovny PA ČR bylo vyřízeno 36 požadavků.

9. Věda a výzkum
9. 1 Výzkumný záměr
Základní směry výzkumu a vývoje na PA ČR byly vytyčeny v roce 2003, kdy
se koncipoval Výzkumný záměr Policejní akademie ČR v Praze na léta 2004 - 2008
s názvem Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro
rozvoj policejních služeb.
Výzkumný záměr je zaměřen na čtyři základní oblasti výzkumu a vývoje,
kterým odpovídá zaměření jednotlivých integrovaných výzkumných úkolů do nichž je
členěn:
I. Aktuální problémy rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání do praxe
II. Krizové řízení ve veřejné a státní správě a Policii ČR
III. Rozvoj kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního
vzdělávání a policejní praxe
IV. Optimalizace systému vzdělávání na Policejní akademii ČR
Ve dnech 22. - 23. listopadu 2006 byly poprvé na Policejní akademii ČR
realizovány tzv. Dny vědy. Na této významné akci byly prezentovány odborné
veřejnosti výsledky řešení jednotlivých dílčích výzkumných úkolů Výzkumného
záměru PA ČR na léta 2004 - 2008. Vzhledem k tomu, že rok 2006 byl třetím rokem
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jeho realizace, stala se tato akce průběžnou oponenturou a prezentací kvality
jednotlivých úkolů.
Od počátku realizace tohoto výzkumného záměru je kladen důraz na
publikování průběžných informací a dílčích výsledků výzkumu v odborném tisku. Rok
2006 byl na publikační výstupy velmi bohatý. Celkem bylo publikováno 16 odborných
monografií a 120 odborných článků v periodickém tisku nebo sbornících. Poznatky
z výzkumu byly využity i při tvorbě 26 znaleckých posudků pro soudní
a kriminalistickou praxi.
9. 2 Prezentace výsledků vědy a výzkumu
Výsledky vědy a výzkumu Policejní akademie ČR v Praze byly prezentovány
na mezinárodních i národních konferencích a jiných odborných akcích.
Nejvýznamnější z nich jsou:
1) Mezinárodní konference The 4th European Academy of Forensic Science
Konference EAFS 2006, Helsinky, 13. – 16. června 2006, na které prof. PhDr. Jiří
Straus, DrSc. prezentoval výsledky výzkumu v příspěvku Biomechanical analysis of
extreme dynamic loading on organism.
2) Prezentace výsledků výzkumu realizovaného na Policejní akademii ČR v Praze
v rámci Týdne vědy Akademie věd ČR dne 10. listopadu 2006 v cyklu Věda
a kriminalistika v přednášce prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc. Biomechanika
napomáhá odhalování vražd.
3) Konference s mezinárodní účastí realizovaná Ústavem policejně bezpečnostních
studií PA ČR s názvem Úloha policejně bezpečnostních disciplín v systému
vysokoškolské přípravy policistů, která se konala na PA dne 7. listopadu 2006.
4) Konference s mezinárodní účastí realizovaná katedrou kriminalistiky Policejní
akademie ČR v Praze ve dnech 22. - 23. září 2006 s názvem Pokroky
v kriminalistice.
5) Teoretický seminář s mezinárodní účastí realizovaný katedrou trestního práva
Policejní akademie ČR v Praze na téma Trestně právní prostředky boje proti
kriminalitě, který se konal ve dnech 29.- 31. března 2006 v Solenicích.
6) Mezinárodní seminář Aktuální problémy kriminologické prognostiky V., který se
konal ve dnech 18.- 20. října 2006 v Bratislavě.
7) Konference Současnost a budoucnost krizového řízení, která se konala 27. - 28.
listopadu 2006 v Praze.
8) Vědecká konference s mezinárodní účastí s názvem Riešenie krízových situácií
v specifickom prostředí, realizovaná Žilinskou univerzitou v Žilině ve dnech 29. – 30.
června 2006.
9) Mezinárodní sympózium Security 2006, které realizovala Akadémia Policajného
zboru Bratislava ve dnech 20. září 2006 v Bratislavě.
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9. 3 Významná pracoviště pro výzkum a vývoj
Laboratoř krizového řízení
V roce 2006 byla laboratoř vybavena počítačovými programy pro modelování
a vyhodnocování krizových situací a programem pro podporu rozhodování
a získávání znalostí z databází.
Kriminalisticko – biomechanická laboratoř
Laboratoř je projektována pro vědecko - kriminalistické multifunkční využití.
V laboratorních podmínkách je možné simulovat nejrůznější druhy a typy pádů
lidského těla, zkoumat individuální identifikace osob podle lokomoce, provádět
experimenty zaměřené na měření dynamiky síly úderu v závislosti na čase.
Experimenty jsou prováděny za pomoci tenzometrických desek a akcelerometrů.
9. 4 Spolupráce ve výzkumu a vývoji se subjekty v ČR
PA ČR při řešení výzkumného záměru a projektů vědecko – výzkumných
úkolů spolupracuje s těmito resortními výzkumnými ústavy, útvary a institucemi
působícími v nevládním sektoru:
Kriminalistický ústav Praha (problematika vyhledávání, zajišťování a zkoumání
kriminalistických stop),
APZ Bratislava Katedra kriminalistiky a forenzných vied (problematika teorie
a metodologie kriminalistiky),
Ambulantní centrum pro vady pohybového aparátu afilované při Přírodovědecké
fakultě UK Praha (problematika vývojových a systémových vad pohybového aparátu
ve vztahu k identifikačním znakům plantogramu),
Ústav soudního inženýrství Brno (problematika stop při řešení dopravních nehod)
Ústav soudního lékařství Praha (problematika forenzní biomechaniky extrémního
dynamického zatěžování organismu),
Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (problematika rozvoje
kriminologických věd),
1. lékařská fakulta UK Praha (problematika drog v silniční dopravě),
Oddělení trhavin, VÚPCH, Explosia a.s., Pardubice - Semtín. (spolupráce v rámci
dílčího úkolu VVZ PA ČR 3/7 Rentgenová detekce výbušnin),
Magistrát hl. m. Prahy Odbor krizového řízení a oddělení prevence kriminality
(spolupráce v rámci řešení grantového úkolu z oblasti prevence kriminality s názvem
„Strážník na ulici“),
Centrum dopravního výzkumu Ministerstva dopravy ČR. (oponování projektů
a výstupů výzkumů realizovaných tímto pracovištěm),
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 pořádání transuniverzitní
studentské soutěže),
AFOI, asociace firem pro ochranu organizací (problematika informační bezpečnosti),
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Univerzita obrany v Brně (spolupořadatelství odborných akcí v oblasti
managementu a ICT, jejich programů),
Bílý kruh bezpečí (problematika domácího násilí),
Univerzita humanitních studií Pardubice (spolupráce v rámci dílčího úkolu 4/5
VVZ PA ČR Jazykové vzdělávání z pohledu kulturních odlišností),
Ústav interkulturní didaktiky v Göttingenu (spolupráce v rámci dílčího úkolu 4/5
VVZ PA ČR Jazykové vzdělávání z pohledu kulturních odlišností),
Legislativní rada vlády (pracovní komise pro správní právo a rozkladová
a výkladová komise, konzultace v oblasti legislativy, správní právo),
T-soft (vývoj bezpečnostní softwaru pomoc při budování laboratoře krizového řízení
a spolupráce v oblasti školení odborníků).
9. 5 Mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji
Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu probíhala na nejrůznějších
mezinárodních konferencích, seminářích a kolokviích. Policejní akademie ČR
v Praze je zapojena do projektu řešení vědecko výzkumného úkolu Teorie
a metodologie speciálních policejních věd. Mezinárodní výzkumný tým je složen
z pracovníků APZ v Bratislavě, Filozofického ústavu SAV v Bratislavě a PA ČR
v Praze. Je rovněž účastníkem stálé mezinárodní konference Aktuální problémy
rozvoje policejních věd a transfer jejich poznatků do policejní praxe.

10. Akademičtí pracovníci
Tabulka č. 11
Kvalifikační struktura akademických pracovníků
Celkem
Ústav polic. bezp. studií
K. bezpečnostních služeb
K. teorie polic. bezp. činností
K. krim., cizin. a pohr. policie
K. tech. prostř. bezp. služeb
K. jazyků
K. kriminalistiky
K. kriminologie
K. krizového řízení
K. polic. managementu a inf.
K. soukromoprávních disciplín
K. společenských věd
K. tělesné a střelecké přípravy
K. trestního práva
K. veřejné správy
K. veřejnoprávních disciplín
Oddělení vědy a výzkumu
Oddělení dalšího rozvoje
Oddělení vzdělávání
celkem

3
7
3
6
6
11
9
6
8
9
9
12
8
10
7
9
2
4
3
132

prof.
celkem

1

doc.
celkem
3
1
1
2
1
3
5
2

1
2
2
1

1
1
2

odb. asist.
celkem
7
2
5
4
10
5
1
6
8
7
10
7
8
6
7

z toho s věd.
hodností

1
1

2
3
2
4
1
1
4

1
4

2
28

93

vědečtí
prac.

19

2
3
1
6
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11. Naplňování Dlouhodobého záměru PA ČR
Realizace dlouhodobého záměru PA ČR byla v uplynulém roce ze strany
managementu orientována zejména na splnění úloh v oblasti akreditací
a reakreditací nových a stávajících studijních programů. Konkrétně byly v roce 2006
zahájeny práce na reakreditaci bakalářského studijního programu Veřejná správa
a akreditaci nového magisterského studijního programu Veřejná správa. Dále byly
zahájeny práce na prodloužení akreditace doktorského studijního programu
Bezpečnostně právní studia. Ve studijním programu Bezpečnostně právní studia byl
v roce 2006 reakreditován dosavadní studijní obor Bezpečnostně právní studia
a akreditovány byly nové obory, Policejní činnosti a Kriminalistika a další forenzní
disciplíny. U všech těchto studijních programů a oborů byl zaveden kreditní systém,
který je průběžně zaváděn u všech nově akreditovaných a reakreditovaných
studijních programů a oborů.
V oblasti celoživotního vzdělávání byl důraz položen na větší propojení
jednotlivých kurzů s policejní praxí a vypracování záměru spolupráce MV ČR, PA ČR
a Policejního prezídia ČR na léta 2007 a další. Rovněž byla zpracována nová
koncepce celoživotního vzdělávání na PA ČR.
Managementu PA ČR se postupnými plánovanými kroky dařilo v roce 2006
realizovat konkretizovaný Dlouhodobý záměr a to zejména v oblasti kreditního
systému, budování specializovaného pracoviště pro krizové řízení a rozvíjení
vědecko výzkumné činnosti.

12. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
12. 1 Přímá mezinárodní spolupráce
Přímá mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi v zahraničí probíhá
na bázi dvoustranných dohod. Je realizovaná formou krátkodobých i dlouhodobých
recipročních pobytů, zahrnuje výměnu informací a zkušeností v oblasti vzdělávání
a vědeckých informací, vytváří podmínky pro osobní kontakty pedagogů a studentů
školy s kolegy partnerských organizací, kterými jsou v SRN Německá vysoká škola
pro policii v Münsteru, Vysoké školy pro policii v Rothenburgu,
VillingenSchwenningenu a Fürstenfeldbrucku, ve Francii Národní vysoká škola pro policejní
komisaře, na Slovensku Akadémia Policajného zboru v Bratislavě. Kontakty
navázané se vzdělávacími institucemi v Maďarsku, Polsku, Rakousku, Nizozemí
a v celé řadě dalších zemí jsou nepravidelné a méně četné. Smluvně byla v roce
2006 zakotvena spolupráce s Vysokou policejní školou v Budapešti.
Členství v konferenci rektorů zemí střední a východní Evropy zajišťuje
pravidelný kontakt a výměnu zkušeností s představiteli obdobných policejních
vzdělávacích institucí v různých zemích Evropy.
12. 2 Zapojení do mezinárodních programů
Zapojení do mezinárodních projektů, kterými jsou CEPOL (European Police
College), MEPA (Mitteleuropaeische Polizeiakademie) a AEPC (The Association of
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European Police Colleges) se realizuje formou členství zástupců školy v některých
orgánech těchto institucí nebo realizací dílčích úkolů (viz Výroční zpráva PA ČR za
rok 2005). Akademie se aktivně podílí na naplňování databáze vědeckých informací
e-Doc.
V mezinárodním magisterském studijním programu ERASMUS Kriminalistik
und forensische Gutachten je koordinátorem přední univerzita v Lotyšsku, Mykolas
Romeris Univestität se 16 000 studenty (dále jen MRU), dalším významným
partnerem je kromě PA ČR nejstarší vysoká škola v Polsku, Wroclavská univerzita
s více než 15 000 studenty (dále jen WU). MRU přebírá všeobecnou koordinaci
projektů a jejich finanční vedení, současně zodpovídá za realizaci stanovených
studijních cyklů v rámci projektů. Vysokoškolští partneři PA ČR a WU se podílejí na
podpoře a uskutečňování projektů nových.
Mimořádná spolupráce se uskutečňuje ve formách:
- jako pedagogické působení zahraničních odborníků, rodilých mluvčích, na katedře
jazyků a v bakalářském studijním programu Bezpečnostně právní studia, ve
studijních oborech Policejní činnosti a Kriminalistika a další forenzní činnosti a
v magisterském studijním programu Kriminalistik und forensische Gutachten,
- jako účast v programu SOCRATES, podprogramu pro vysoké školy ERASMUS,
a to zejména realizací studentských mobilit,
- jako krátkodobé výměnné studijní a pracovní pobyty studentů a akademických
pracovníků na základě partnerských smluv akademie se zahraničními univerzitami
(SRN, Anglie, Francie, Slovensko) nebo v rámci oborové kooperace příbuzných
pracovišť v zahraničí,
- jako přednášky zahraničních odborníků veřejné a státní správy zabezpečované
v rámci mezinárodních smluv jednotlivými konzuláty z Evropy a USA.
12. 3 Zahraniční mobilita studentů
V roce 2006 absolvovalo zahraniční pobyt související se studiem na PA ČR
celkem 15 studentů v délce od čtyř do šesti měsíců.
Tabulka č. 12
Zahraniční mobilita studentů
cílový stát

vysoká škola

Spolková republika Německo

Ruhr-Universität BOCHUM

počet
studentů

délka pobytu
6 měsíců

2
Litva

Mykolas-Romeris Universität

6

5 měsíců

VILNIUS
Slovensko

UK BRATISLAVA

1

5 měsíců

Velká Británie

University of central LANCASHIRE

6

4 měsíce
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12. 4 Zahraniční aktivity
PA ČR v roce 2006 zorganizovala nebo se podílela na těchto zahraničních
aktivitách:
•

Služební praxe policistů ze
Policie ČR.

•

Odborná stáž příslušníků policie SRN (BGS – BP
specializovaných útvarech Policejního prezídia a Policie ČR.

•

Služební shromáždění pedagogů APZ Bratislava na katedře kriminální, cizinecké
a pohraniční policie PA ČR.

•

Mezinárodní konference Přípravné řízení trestní. Garantem katedra trestního
práva PA ČR.

•

Česká část kurzu Středoevropské policejní akademie MEPA, týdenní studijní
pobyt mezinárodního vzdělávacího cyklu policistů z osmi zemí Evropy.

•

Přednáška pro studenty a pedagogy – US Embassy.

•

Služební shromáždění s mezinárodní účastí, vyhodnocení vědecko výzkumného
úkolu Obecné problémy ochrany kritické infrastruktury a problematika výchovy
odborníků v rámci Evropské unie.

•

Mezinárodní kolo SVOČ – obhajoba závěrečných prací účastníků.

•

Středoevropská policejní akademie MEPA, kurz Kriminální analýza ve spolupráci
se specialisty PP ČR.

•

Setkání pedagogických pracovníků a studentů v rámci vzdělávacích programů EU,
APZ Bratislava a PA ČR.

•

Mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice.

•

Jednání účastníků v rámci vzdělávacího programu EU – SOCRATES/ERASMUS.

•

Mezinárodní konference Úloha policejně bezpečnostních disciplin v systému
vysokoškolské přípravy policistů.

•

Zahraniční příspěvky do Sborníku bezpečnostní vědy PA ČR a Sbírky
Kriminalistického ústavu.

•

Výměna informací o studiu policistů na vysoké vojenské škole v Libanonu.

•

Studijní pobyt akademických pracovníků APZ Bratislava na katedrách PA ČR.

•

Studijní pobyt studentů Litevské republiky na PA ČR v rámci studijního programu
SOCRATES/ERASMUS.

SRN (odborné stáže)

na pořádkových útvarech
Schwandorf),

na

Celkem se v roce 2006 uskutečnilo sedmnáct zahraničních studijních praxí
a mezinárodních konferencí, kterých se zúčastnilo 637 studentů a pedagogů.
Celková doba trvání činila 102 dny.
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13. Další aktivity školy
13. 1 Akce realizované na půdě školy
• Akce Policejní akademie ČR:
- mezinárodní konference Trestně právní prostředky v boji proti kriminalitě, garant:
katedra trestního práva PA ČR,
-

seminář k zajištění systému vysokoškolské přípravy policistů, garant: Ústav
policejně bezpečnostních studií PA ČR,

-

mezinárodní konference Pokroky v kriminalistice, garant: katedra kriminalistiky PA
ČR,

-

mezinárodní konference Úloha policejně bezpečnostních disciplín v systému
vysokoškolské přípravy policistů, garant: Ústav policejně bezpečnostních studií
PA ČR,

-

Dny vědy na Policejní akademii České republiky v Praze, prezentace dosažených
výsledků a vývoj vědeckovýzkumných záměrů realizovaných v rámci vědeckého
úkolu, garant: odborné katedry PA ČR.

• Akce Ministerstva vnitra ČR a Policejního prezídia P ČR:
- služební shromáždění pracovníků odborných útvarů Ministerstva vnitra, Policie
České republiky a Hasičského záchranného sboru k novele zákona o veřejných
zakázkách, garant akce Katedra trestního práva a katedra veřejné správy PA
ČR,
- slavnostní shromáždění ministra vnitra s představiteli rezortu, Policie České
republiky a Hasičského záchranného sboru v souvislosti s oceněním
mimořádného úsilí při likvidaci následků povodní a záchranných prací, garant
akce Kancelář rektora ve spolupráci s odbornými útvary PA ČR,
- instrukčně metodické shromáždění odborných útvarů Ministerstva vnitra, Policie
České republiky a HZS k elektronizaci zadávání veřejných zakázek a koncesní
řízení, garant akce Odbor programového financování MV ČR, odborné útvary PA
ČR,
- celostátní seminář k zabezpečení vzdělávacího programu pro vrcholový
management Policie České republiky, garant akce katedra policejního
managementu a informatiky PA ČR.
• Akce Policie ČR:
- celostátní shromáždění pracovníků personálních útvarů Policie České republiky
k zákonu č. 361/2003 Sb., garant: Personální oddělení PA ČR,
- odborný kurz pro odborné útvary Policie ČR na téma Domácí násilí ( nařízení
vlády ČR č. 794 ze dne 25. srpna 2004), garant: katedra trestního práva
a katedra společenských věd PA ČR,
- slavnostní shromáždění k 50. výročí vzniku časopisu Kriminalistický sborník.
• Akce Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru:
- celorepublikové setkání příslušníků Hasičského záchranného sboru, organizační
garant: Kancelář rektora ve spolupráci s odbornými útvary PA ČR,
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-

Mistrovství České republiky ve vyprošťování 2006,
za účasti příslušníků
záchranných sborů z celé republiky, garant: Generální ředitelství HZS, odborné
útvary PA ČR.

• Akce České psychiatrické společnosti JEP a Policie ČR:
- konference k vyšetřování závažné trestné činnosti, garant akce katedra
společenských věd PA ČR.
13. 2 Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Studentská vědecká a odborná činnost se na Policejní akademii ČR v Praze realizuje
ve dvou úrovních. První část probíhá v rámci PA ČR v Praze ve formě celoškolského
kola, druhá pak jako mezinárodní kolo mezi studenty slovenskými a českými střídavě
v Praze a Bratislavě.
Tabulka č.13
Počet prací v celoškolském kole
sekce

počet prací

Bezpečnostní služby

14

Trestní právo, kriminalistika, kriminologie

14

Veřejnoprávní, soukromoprávní disciplíny, ústavní právo, správní právo

4

Společenskovědní disciplíny a management

6

V mezinárodní části soutěže SVOČ (Akadémia Policajného zboru v Bratislavě
a Policejní akademie ČR v Praze) uspěli studenti PA následovně:
•

sekce Bezpečnostní služby: první a třetí místo,

•

sekce Trestní právo, kriminalistika, kriminologie: první a třetí místo,

•

sekce Veřejnoprávní, soukromoprávní disciplíny, ústavní právo, správní právo:
dvakrát druhé místo.
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