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1. Úvod
V roce 2007 Policejní akademie České republiky v Praze pokračovala
v nastoupeném trendu zkvalitňování všech svých hlavních činností. Sjednocujícím
horizontem bylo konstituování fakult, k čemuž se koncentrovalo úsilí managementu
univerzity i jejích akademických pracovníků. Současně to byl rok, v němž škola oslavila
15. výročí svého vzniku. Právě tento náš quintus decimus annus se stal významným
mezníkem v jejím dalším rozvoji.
Policejní akademie měla příležitost k bilancování o němž s oprávněnou hrdostí
můžeme říci, že přesvědčivě vyznělo v její prospěch. Za uplynulé období
15 let se
proměnila v moderní respektovanou otevřenou a evropským trendům odpovídající
vysokou školou, která produkuje kvalifikované odborníky a manažery specializované pro
oblast vnitřní bezpečnosti, zejména pro Policii České republiky, Hasičský záchranný
sbor a další složky podílející se na ochraně života, zdraví, práv a oprávněných zájmů
fyzických i právnických osob.
S ohledem na úroveň jíž bylo dosaženo, vypracoval management školy projekt
zřízení dvou fakult v rámci Policejní akademie České republiky jako univerzity. Zejména
struktura studijních programů byla hlavním a determinujícím kritériem pro uvažovaný
vznik Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu.
V oblasti studijních programů se podařilo akreditovat nový magisterský studijní
program, určený pro veřejnou správu, s názvem „Bezpečnostní management ve veřejné
správě“. Jedná se o studijní program navazující na stejnojmenný bakalářský studijní
program. Současně to znamená další krok na cestě obsahového rozlišení dvou směrů,
vyučovaných a badatelsky rozvíjených na Policejní akademii České republiky v Praze.
Z vývojového trendu postupné akreditace studijních programů a oborů vyplynulo
výrazně širší rozevření dvou směrů, které se na Policejní akademii v uplynulém
patnáctiletém období dlouhodobě formovalo. To vše podporovalo myšlenku rozdělení
pedagogické i vědecké práce do dvou fakult, jež se budou dále svébytně rozvíjet.
Univerzitní charakter Policejní akademie České republiky v Praze tím dospěl ke svému
modernímu profilu i naplnění také po organizační stránce.
V době přípravy této výroční zprávy měla Policejní akademie České republiky za
sebou úspěšné projednání zřízení dvou fakult v Akreditační komici MŠMT a celý projekt,
se souhlasným stanoviskem Akreditační komise, byl předložen vedení Ministerstva
vnitra ČR ke konečnému rozhodnutí.
Chtěl bych také touto cestou popřát oběma vznikajícím fakultám úspěšný start
v jejich samostatné akademické dráze a hodně tvůrčích úspěchů v pedagogické
i vědeckovýzkumné práci. Celé univerzitě přeji optimistické vykročení v nové
organizační struktuře, plný zdar ve všem jejím společensky přínosném konání
a šťastnou budoucnost.
Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.
V Praze 21. února 2008
vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
rektor Policejní akademie České republiky v Praze
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2. Organizace PA ČR

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
(viz str. 6)
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3. Orgány PA ČR
3. 1 Akademičtí funkcionáři
• vrchní státní rada plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
rektor
• vrchní státní rada plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.
statutární zástupce rektora
prorektor pro strategii a vnější vztahy
vedoucí oddělení strategie a vnějších vztahů
• prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
vedoucí katedry krizového řízení
vedoucí oddělení vzdělávání a rozvoje
• prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
vedoucí katedry kriminalistiky
vedoucí oddělení vědy a výzkumu
• 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:
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D., PhDr. Oxana Dlouhá, JUDr. Zdeněk Dvořáček,
doc. JUDr. Antonín Filák, CSc., Mgr. Robert First, Ing. Milan Kný, CSc., doc. JUDr.
Zdeněk Konrád, CSc., Mgr. Alena Lukáčová, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., JUDr.
Miroslav Polcar, JUDr. Josef Souček, CSc., doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
3.2.2 Členové studentské kurie:
Soňa Volfová, Ondřej Slezák, Václav Fejtek, Bc. Šárka Bártová, Bc. Dušan Fousek,
Mgr. Lukáš Vilím.
3. 3 Vědecká rada
3.3.1 Externí členové:
prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc., Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha,
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., Pedagogická fakulta UK 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., předseda konzultačního sboru Institutu pro
kriminologii a sociální prevenci Praha,
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc., přednosta, Ústav soudního lékařství, I. lékařská
fakulta UK v Praze,
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doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček, děkan, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola
báňská -Technická univerzita Ostrava,
plk. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc., rektor, Akadémia policajného zboru Bratislava,
Slovenská republika,
plk. JUDr. František Dočekal, Ph.D., ředitel, Okresní ředitelství P ČR Kroměříž,
JUDr. Jan Hlaváček, publicista, Praha,
JUDr. Václav Henych, vrchní ředitel, Sekce archivnictví a všeobecné správy MV ČR,
plk. Mgr. Vladislav Husák, Policejní prezídium ČR,
Mgr. Miloslav Koudelný, ředitel, Správa uprchlických zařízení MV ČR,
plk. Mgr. Oldřich Martinů, policejní prezident, Policejní prezídium ČR,
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, generální ředitel, Hasičský záchranný sbor ČR,
Ing. Jaroslav Salivar, I. náměstek ministra vnitra, MV ČR.
3.3.2 Akademičtí pracovníci PA ČR:
JUDr. Vladimír Balaš, CSc., katedra veřejnoprávních disciplín,
plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D., prorektor pro strategii a vnější vztahy, vedoucí
oddělení pro strategii a vnější vztahy,
plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D., vedoucí katedry kriminální, cizinecké
a pohraniční policie,
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc., katedra trestního práva,
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., vedoucí katedry společenských věd,
doc. JUDr. Antonín Filák, CSc., vedoucí katedry teorie policejně bezpečnostních
činností,
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D., vedoucí katedry veřejné správy,
plk. JUDr. Ivo Hrazdíra, vedoucí katedry profesní přípravy,
doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., ředitel Ústavu policejně bezpečnostních činností,
doc. JUDr. František Novotný, CSc., vedoucí katedry trestního práva,
doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., zástupce ředitele Ústavu policejně bezpečnostních
činností,
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., rektor PA ČR,
doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc., vedoucí katedry jazyků,
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., pověřen řízením katedry soukromoprávních disciplín,
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 studijní a pedagogickou činnost, vedoucí
katedry krizového řízení, vedoucí oddělení vzdělávání a rozvoje,
plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D., vedoucí katedry technických prostředků,
doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc., vedoucí katedry kriminologie,
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc., vedoucí katedry veřejnoprávních disciplín.
3. 4 Kolegium rektora
JUDr. František Bašta, plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph. D., doc. JUDr. Antonín Filák,
CSc., Mgr. Irena Holzhauserová, doc. JUDr. Pavel Macek, CSc., JUDr. Karel Novosad,
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc., JUDr. František
Volevecký.
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3. 5 Disciplinární komise
Předseda: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph. D.
Členové: JUDr. Zdeněk Dvořáček, Bc. Marika Rosinová, Bc. Jan Studený
Tajemník: 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 věd. - výzkumnou činnost: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
Vědecká rada
Sekretariát
Katedry: Katedra bezpečnostních služeb, Katedra technických prostředků
bezpečnostních služeb, Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie, Katedra teorie
policejně bezpečnostních činností.
4. 2 Výzkum ÚPBS
Základní směry výzkumu byly v roce 2007 zaměřeny na výzkum v oblasti
policejně bezpečnostních činností, na konstituování a rozvíjení teorie vybraných
policejně vědních oblastí a na výzkum v rámci vývoje a účinnosti technických prostředků
policie.
Uvedené základní zaměření bylo včleněno do výzkumného úkolu realizovaného
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 názvem „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu ve vztahu k systému ochrany
vnitřní bezpečnosti státu“. Tento úkol byl zařazen a smluvně zajištěn v roce 2007 jako
dílčí výzkumný úkol v rámci hlavního projektu garantovaného Generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru ČR. Na tomto výzkumném úkolu se podílí všechny
katedry Ústavu. Dále Ústav reagoval na společenskou objednávku MV ČR v podobě
dílčích úkolů zaměřených na oblast vztahů občana, samosprávy a policie ve vybraných
zemích Evropské unie, na oblast hromadných akcí (manifestace, sportovní utkání,
shromáždění, kulturní akce, apod.) v rámci komparace různých pojetí právních úprav,
dále na oblast vztahů státních a municipálních policií a na stanovení definování odborné
terminologie z oblasti vnitřní bezpečnosti.
V prvním pololetí uspěla katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie ve
výběrovém řízení vypsaném Ministerstvem vnitra na výzkumný program „Vyvinutí
nových metod v oblasti zabavování výnosů a trestné činnosti a boje proti praní
špinavých peněz“. Tento výzkumný úkol bude realizován v období roku 2007 - 2010.
Významným úsekem aktivit ÚPBS byla účast na oponentních řízeních pracovních
materiálů a návrhů zákonů zasílaných resortem MV a
policejní praxí, jakož
i zpracovávání znaleckých posudků a odborných vyjádření k aktuálním problémům
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policejní praxe. Jenom v průběhu roku 2007 se jednalo o tři desítky výše uvedených
aktivit, z nichž řada byla akceptována a je využívána v policejní praxi.

5. Katedry
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, Management základních útvarů, Komunální policie ve velkých městech,
Činnost obecní policie, Historie evropských policejních sborů, Privátní bezpečnost zemí
Evropské unie.
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,
Terorismus.
Vedoucí katedry: vrchní rada plk. doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
Asistentka:
Bc. Eva Švarcová
Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb
Katedra realizuje výuku předmětů Technické prostředky policie, Technická ochrana
objektů, Detekce výbušnin a zbraní, Policejní technika, Technické prostředky krizového
managementu, Police Technology (v AJ).
Vedoucí katedry: vrchní rada plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
Asistentka:
Radoslava Čámská
Katedra teorie policejně bezpečnostních činností
Katedra realizuje výuku předmětů Policejní právo, Zpravodajské služby, Teorie policejně
bezpečnostní činnosti, Teorie informační bezpečnosti, Policie evropských zemí.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.
Asistentka:
Milena Procházková
Katedra jazyků
Katedra realizuje výuku předmětů Cizí jazyk I, Cizí jazyk II (v anglickém, francouzském,
německém a ruském jazyce).
Vedoucí katedry: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
Asistentka:
Mária Kosová
Katedra kriminalistiky
Katedra realizuje výuku předmětů Kriminalistika – Úvod do kriminalistiky a kriminalistická
technika, Kriminalistika - taktika, Kriminalistika – metodika, Soudní lékařství, Soudní
psychiatrie a sexuologie, Kriminalistika II (teorie a metodologie), Soudní inženýrství.
Vedoucí katedry: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Asistentka:
Helena Sazimová
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Katedra kriminologie
Katedra realizuje výuku předmětů Kriminologie I, Kriminologie II, Drogy a toxikomanie,
Prevence kriminality, Sociální ochrana, Drogová kriminalita, Kriminalita mládeže,
Penologie.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
Asistentka:
Karla Fišerová
Katedra krizového řízení
Katedra realizuje výuku předmětů Analýza rizika vzniku krizových situací, Bezpečnostní
dokumentace, Bezpečnostní management – zvláštní část, Ekonomika při řešení
krizových situací, Krizové řízení, Matematické minimum pro rizikové inženýrství, Metody
a nástroje řešení krizových situací, Nebezpečné látky a průmyslové nehody, Obnova
území, Případové studie a modelování scénářů pohrom, Přírodovědný základ oboru,
Řízení bezpečnosti a rizika, Teorie a praxe krizového řízení, Úvod do bezpečnosti
a krizového řízení, Základy teorie a praxe krizového řízení, Základy účetnictví.
Vedoucí katedry: prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
Asistentka:
Jana Krajíčková
Katedra policejního managementu a informatiky
Katedra realizuje výuku předmětů Management, Management lidských zdrojů, Policejní
management,
Informační management, Strategický management, Manažerská
informatika, Manažerské techniky a výcvik, Manažerská ekonomika, Základy ekonomie,
Obecná ekonomie, Veřejná ekonomika, Informatika, Statistické metody zpracování dat,
Účelové databáze, Ochrana počítačových dat, Bezpečnost informací, Informační
systémy pro krizové řízení, Informatika a technika prezentace, Prezentace
a komunikace, Počítačová prezentace a komunikace, Informační a kancelářský SW.
Pověřen vedením: prof. PhDr. Ing. Bohuslav Minařík, CSc.
Asistentka:
Anita Čechová
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, Občanské právo II, Obchodní právo II, Občanské právo –
nehmotné statky, Sociální právo.
Vedoucí katedry:
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
Pověřen řízením katedry: doc. JUDr. Mgr. 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,
Komunikačně náročné situace, 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
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Katedra profesní přípravy
Katedra realizuje výuku předmětů Střelecká příprava, Sebeobrana, Taktika služebních
zákroků, Donucovací prostředky, Teorie a praxe pohybových činností, Profesní tělesná
a střelecká příprava, Speciální plavecká příprava, Zdokonalovací plavecký výcvik,
Sportovní hry, Kondiční příprava, Praktický střelecký výcvik, Tělesná výchova a sport.
Vedoucí katedry: plk. JUDr. Ivo Hrazdíra
Asistentka:
Iva Čejková
Katedra trestního práva
Katedra realizuje výuku předmětů Trestní právo hmotné, Trestní právo procesní, Trestní
právo, Trestní právo II, Trestné činy hospodářské - vybrané problémy, Trestně právní
ochrana společnosti před korupcí, Trestně právní odpovědnost a ochrana mládeže,
Hospodářská kriminalita, Okolnosti vylučující protiprávnost, Trestně procesní činnost,
Znalec a jeho úkoly v trestním řízení.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. František Novotný, CSc.
Asistentka:
JUDr. Věra Netolická
Katedra veřejné správy
Katedra realizuje výuku předmětů Správní právo, Právo životního prostředí, Základy
veřejných financí, Základy veřejných financí – daňové a poplatkové právo, Základy
finančního práva, Právní aspekty spisové a archivní služby, Správní a policejní právo,
Daňové a poplatkové právo, Organizace veřejné správy, Právní aspekty krizového
řízení.
Vedoucí katedry: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph. D.
Asistentka:
Dagmar Srbová
Katedra veřejnoprávních disciplín
Katedra realizuje výuku předmětů Teorie státu a práva, Teorie práva a státověda,
Ústavní právo, Ústavní právo a státověda, Základy mezinárodního práva veřejného,
Základy mezinárodního práva, Evropské právo se zaměřením na vnitro a justici,
Evropské právo, Základy evropského práva, Lidská práva a policie, Mezinárodní
a evropské právo se zaměřením na státní správu a samosprávu, Státní vexilologie
a heraldika, Listina základních práv a svobod, Globalizace a lidská práva.
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 obor: Bezpečnostně právní studia,
Policejní činnosti,
Kriminalistika a další forenzní disciplíny
Bakalářský studijní program Veřejná správa,
studijní obor: Bezpečnostní management ve veřejné správě
Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia,
studijní obor: Policejní management a kriminalistika
Magisterský studijní program Veřejná správa
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•

studijní obor: Bezpečnostní management ve veřejné správě
Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia,
studijní obor: Bezpečnostní 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

-

2/1

2/4

2

1

5/4

celkem

V roce 2007 proběhla úspěšná akreditace navazujícího magisterského studijního
programu Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné
správě. V trendu rozšiřování akreditovaných studijních programů o další obory studia
bude PA ČR pokračovat i v dalším období ve shodě se společenskou poptávkou.
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 následujícím období bude výuka na PA ČR
realizována výhradně dle studijních plánů s kreditním systémem.
6. 3. Programy celoživotního vzdělávání
Celoživotní vzdělávání na PA ČR probíhalo formou krátkodobých a dlouhodobých
kurzů. Obsah reflektoval odbornou a společenskou poptávku orientovanou zejména na
problematiku právní, odborně bezpečnostní a společenskovědní, u většiny kurzů byl
připravován podle požadavků zejména policejní praxe. Obsah dlouhodobých kurzů byl
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. Pozornost byla věnována nosným tématům, např.
harmonizaci a kompatibilitě českých právních a správních systémů s normami Evropské
unie, odborně bezpečnostním tématům, přispívajícím k řešení a eliminaci nově
vznikajících bezpečnostních rizik, otázkám přistěhovalectví a multikulturní výchovy
a řešení sociálně negativních jevů, jako je drogová závislost, domácí násilí, apod.
Celkem byl v roce 2007 realizován 41 kurz, kurzů se zúčastnilo 856 policistů
a zaměstnanců MV ČR. Naprostá většina kurzů byla organizačně zabezpečena
vlastními akademickými pracovníky. Lektorsky byly kurzy většinou zajišťovány učiteli PA
ČR, některé přednášky byly zabezpečeny odborníky z policejní praxe a dalších orgánů
státní a veřejné správy (např. celní správa, zdravotní a sociální pojištění, apod.).
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Tabulka č.2
Přehled kurzů celoživotního vzdělávání
Poř.
Název
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Informace v prostředí internetu
Pátrací akce v podmínkách P ČR
Kurz Kriminalistických expertů
Kurz textového editoru MS WORD 2003 pro mírně pokročilé
Změna systému práce Služby cizinecké a pohraniční policie P ČR po
přistoupení k Schengenské prováděcí úmluvě
Kurz anglického jazyka pro veřejnou správu se zaměřením na vybrané
okruhy
Využití prvků koučování v práci policejního managera
Geografické informační systémy
Informační bezpečnost organizace
Základy topografie a orientace v terénu
Kurz tabulkového editoru MS EXCEL 2003 pro pokročilé
Aktuální poznatky z činnosti Služby kriminální policie a vyšetřování P
ČR na úseku mládeže
Pes a jeho využití v činnosti policie a Hasičského záchranného sboru
Média a veřejné mínění
Realizace zákona o silničním provozu a souvisejících předpisů
v podmínkách Služby dopravní policie P ČR
Práva k nehmotným statkům
Aktuální otázky daňového práva
Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti
Charakteristika pohrom, které se mohou vyskytnout v ČR
Obchodní společnosti - základy právní úpravy
Odčerpávání výnosů z trestné činnosti
Úvod do adiktologie: základní teoretické a praktické souvislosti
s užíváním návykových látek
Divácké násilí
Výcvik vybraných manažerských technik komunikace
Mezinárodní smluvní právo
Postup policie při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví
Psychologická podpora výslechu mládeže
Metodika činnosti řídícího štábu policejní akce
Praktická aplikace platné právní úpravy služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů
Teorie a praxe kondiční a střelecké přípravy
Zadávání veřejných zakázek
Operační střediska jako součást informačního systému P ČR
Nové extremismy
Tvorba, identifikace, legalizace a odčerpávání výnosů trestné činnosti
Praktická didaktika
Hospodářská kriminalita
Behaviorální analýza: taktická metoda kriminalistiky
Odhalování a vyšetřování pojistných podvodů
Vyjednávání s riziky
Behaviorální analýza při objasňování sériové trestné činnosti
Domácí násilí a oprávnění policistů
Celkem

Počet
účastníků
7
17
13
13
11
9
18
8
11
14
14
20
12
16
39
21
15
10
6
22
15
16
26
18
13
19
13
42
109
14
24
6
17
13
18
52
20
24
7
36
58
856

14

6. 4 Zájem o studium
Tabulka č. 3
Zájem uchazečů o studium
skupina
oborů

kód
skupiny
kmenových
oborů

počet

podaných
přihlášek
právo,
právní a
veřejnosprávní
činnost

68

přihlášených

přijatých
přihlášek

přijatých

zapsaných

4694

4694

1152

1152

4694

6. 5 Počty studentů
Tabulka č. 4
Počty studentů
skupiny oborů

právo, právní
a
veřejnosprávní
činnost

kód skupiny
kmen.oborů

68

studenti se studijním programem

celkem

Bc.

navazující Mgr.

Ph.D.

1959

599

73

2631

6. 6 Počty zahraničních studentů
V roce 2007 studovalo na PA ČR celkem osmnáct studentů ze zahraničí, z toho
sedmnáct studentů v bakalářských studijních programech a jeden student v navazujícím
magisterském studijním programu.
6. 7 Počty absolventů
Tabulka č. 5
Počty absolventů, včetně cizinců
skupiny oborů

právo, právní
a
veřejnosprávní
činnost

kód skupiny
kmen.oborů

68

studenti se studijním programem

celkem

Bc.

navazující Mgr.

Ph.D.

600

182

3

785
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7. Informační a komunikační technologie
7. 1 Počítačová síť
V roce 2007 nedošlo k žádnému rozšíření počítačové síťě. V aule
a v posluchárnách byly instalovány počítače, které jsou spojeny s pevně instalovanými
dataprojektory. Dále byly pevně instalovány počítače s propojením na dataprojektory na
další čtyři učebny. Bylo zakoupeno 37 nových počítačů z prostředků školy a 43
z prostředků na vědu a výzkum.
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 byl rozšířen o další
možnosti a o modul tvorby rozvrhu.
7. 3 Dostupnost počítačové sítě pro studenty
Na PA ČR je v provozu 570 počítačů. Pro studenty na učebnách je 140 počítačů.
Je možno kombinovat připojení k internetu nebo intranetu, dle požadavků uživatelů.
V učebně pro přístup studentů na internet, ve které je dvacet počítačů, mají studenti
možnost provádět tisk na společné tiskárně. V hale budovy „B“ byly instalovány čtyři
informační kiosky, které jsou volně přístupné a umožňují přístup na internet.
7. 4 Připojení PA ČR
PA ČR je připojena do internetu pomocí mikrovlnného spoje s rychlostí 4 MB.
Připojení do sítě CESNET je prostřednictvím sítě PASNET.

8. Knihovna PA ČR
8. 1 Knihovní fond
Tabulka č. 6
Velikost knihovního fondu
dílčí knihovna

tituly

svazky

studijní knihovna

4.592

28.388

speciální knihovna

12.570

39.189

vědecká knihovna

31.287

52.038

celkem

48.629

119.610
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Tabulka č. 7
Přírůstky a úbytky
přírůstky
dílčí knihovna

úbytky

tituly

svazky

tituly

svazky

studijní knihovna

42

5.261

2

2432

speciální knihovna

792

1.858

5

506

vědecká knihovna

836

1.950

-

2.465

1.670

9.069

7

3.214

tituly

exempláře

6

65

česká periodika

138

203

zahraniční periodika

44

46

celkem

188

255

celkem

Tabulka č. 8
Časopisecká literatura
deníky

8. 2 Uživatelé
Tabulka č. 9
Zapsaní uživatelé
rok

2003

2004

2005

2006

2007

celkem

2327

2768

3091

3280

3520

8. 3 Výpůjčky
Tabulka č. 10
Realizované výpůjčky
rok

VK+SK

SSK

celkem

2007

28.989

1539

30.528

9. Věda a výzkum
9. 1 Výzkumný záměr
Základní směry výzkumu a vývoje na PA ČR byly vytčeny 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.
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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 PA ČR
Ve dnech 26. - 27. 11. 2007 se na PA ČR uskutečnily „Dny vědy“, na nichž
proběhly formou průběžné obhajoby prezentace výsledků výzkumné práce všech dílčích
výzkumných úkolů, integrovaných výzkumných úkolů a celého Výzkumného záměru PA
ČR za rok 2007.
Rok 2007 byl čtvrtým rokem realizace výzkumného záměru. Za tento rok bylo
publikováno 15 odborných monografií a 86 odborných článků v periodickém tisku nebo
sbornících. Poznatky z výzkumu byly využity i při tvorbě 54 znaleckých posudků pro
soudní a kriminalistickou praxi. Byly vytvořeny dva softwarové programy pro oblast
biomechaniky pádu z výšky a pro simulaci extrémního dynamického zatížení hlavy.
V rámci doktorského studijního programu byly obhájeny první dvě dizertační práce.
Vědečtí pracovníci PA ČR rozpracovali originální a v mezinárodním měřítku velmi
významné aplikace forenzní biomechaniky v kriminalistice. Tyto vědecké poznatky byly
v posledních letech prezentovány na několika mezinárodních konferencích s výrazným
úspěchem a efektivně jsou využívány v policejní praxi.
V rámci Výzkumného záměru je realizován výzkum v oblasti optimalizace
systému vzdělávání na PA ČR, který velmi dobře zachycuje dosavadní stav
připravenosti absolventů PA ČR pro potřeby praxe. Z hlediska rozvoje školy a výchovně
vzdělávacího procesu je tento výzkum velmi prospěšný.
Pro rozvoj empirických výzkumů zaměřených na policejní problematiku bylo
přínosné využívání moderních statistických a nestatistických metod. Došlo tak
k prohloubení analytické úrovně výzkumné práce a ke zvýšení odborné připravenosti
pedagogických pracovníků empirické výzkumy projektovat a realizovat. V rozvíjení
těchto moderních metod bude nový výzkumný záměr pokračovat.
Vedle výzkumné práce realizované v rámci výzkumného záměru je v současné
době na PA ČR řešen výzkumný projekt „Teoretické otázky bezpečnostního výzkumu ve
vztahu k systému ochrany vnitřní bezpečnosti státu“, který je součástí bezpečnostního
výzkumu koordinovaného MV ČR a účelový programový projekt s názvem „Vyvinutí
metod v oblasti zabavování výnosů trestné činnosti a boje proti praní špinavých peněz“,
jehož zadavatelem je přímo Policejní prezidium ČR.
9. 2 Prezentace výsledků vědy a výzkumu
Výsledky vědy a výzkumu PA ČR v Praze byly prezentovány na mezinárodních
i národních konferencích a jiných odborných akcích. Nejvýznamnější z nich jsou:
•
„Dny vědy“ (prezentace výsledků výzkumné práce všech dílčích výzkumných
úkolů za rok 2007),
•
„Násilí z pohledu společenských věd“ (mezinárodní vědecká konference),
•
„Perspektivy vysokoškolského vzdělávání policie“ (konference s mezinárodní
účastí),
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•

příspěvky na významných národních a mezinárodních konferencích
(nejvýznamnější byla prezentace výsledků vědy a výzkumu na mezinárodní
konference „Forensic Science and Medicine“, která se konala v Litvě, příspěvek
„Balance of Mechanical Energy at External Head” Impact, chermann sekce).

9. 3 Významná pracoviště pro výzkum a vývoj
•
•

Laboratoř krizového řízení
Kriminalisticko – biomechanická laboratoř

9. 4 Spolupráce 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),
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),
Výzkumný ústav průmyslové chemie Explosia a. s. Pardubice - Semtín, oddělení
trhavin, (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 Praha, 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 informací, člen Hospodářské komory ČR,
(problematika informační bezpečnosti),
Univerzita obrany v Brně (spolupořadatelství odborných akcí v oblasti managementu
a ICT, jejich programů),
Bílý kruh bezpečí, o. s. Praha (problematika domácího násilí),
Univerzita humanitních studií Pardubice (spolupráce v rámci dílčího úkolu 4/5 VVZ
PA ČR „Jazykové vzdělávání z pohledu kulturních odlišností“),
Legislativní rada vlády (pracovní komise pro správní právo, rozkladová a výkladová
komise, konzultace v oblasti legislativy, správní právo),
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T-soft, s. r. o. Praha (vývoj bezpečnostního softwaru, pomoc při budování laboratoře
krizového řízení a spolupráce v oblasti školení odborníků).
9. 5 Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu probíhala na nejrůznějších
mezinárodních konferencích, seminářích a kolokviích. PA ČR 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“. Při řešení výzkumného záměru a projektů vědecko výzkumných úkolů
spolupracuje se slovenskou Akadémií policajného zboru Bratislava, katedrou
kriminalistiky a forenzných vied (problematika teorie a metodologie kriminalistiky)
a s německým Ústavem interkulturní didaktiky v Göttingenu (spolupráce v rámci dílčího
úkolu 4/5 VVZ PA ČR „Jazykové vzdělávání z pohledu kulturních odlišností“).

10. Akademičtí pracovníci
Tabulka č. 11
Kvalifikační struktura akademických pracovníků
Název pracoviště
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. profesní přípravy
K. trestního práva
K. veřejné správy
K. veřejnoprávních disciplín
Oddělení vědy a výzkumu
Odd.vzdělávání a rozvoje
Odd.strategie a vnějších vztahů
celkem

Celkem

9
6
7
5
11
9
6
12
13
10
12
10
11
8
10
2
4
3
148

prof.
doc.
celkem celkem

1
1
1
1

1
1

6

odb. asist. z toho s věd. vědečtí
celkem
hodností
prac.

2
2
2
2
1
3
4
1
3
2
2
1
2
3

1
31

7
4
5
3
10
5
2
10
9
7
10
10
9
5
7

103

1
2

2
3
2
4
2
2
5
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2
4
2
8

11. Naplňování Dlouhodobého záměru PA ČR
Dlouhodobý záměr PA ČR je managementem školy chápán jako nástroj
strategického řízení rozvoje vrcholného vzdělávacího zařízení Policie ČR a rezortu
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vnitra, který reflektuje požadavky nadřízených rezortních orgánů a kvalitativní změny
provázející národní i evropské terciárním vzdělávání.
Rok 2007 v činnosti PA ČR představoval plnění úkolů ve všech sledovaných
oblastech Dlouhodobého záměru.
V oblasti akreditací a reakreditací nových a stávajících studijních programů
došlo k reakreditaci bakalářského studijního programu Veřejná správa, studijní obor
Bezpečnostní management ve veřejné správě a k akreditaci nového magisterského
studijního programu Veřejná správa, studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné
správě. Prodloužena byla akreditace doktorského studijního programu Bezpečnostně
právní studia, studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika.
V oblasti celoživotního vzdělávání trval trend hlubšího propojení kurzů
a jednotlivých vzdělávacích aktivit s policejní praxí ve smyslu realizace záměru
spolupráce MV ČR, PA ČR a Policejního prezídia ČR. V roce 2007 představovalo
celoživotní vzdělávání četnou nabídku kurzů různé délky trvání (jednodenní až
dvousemestrální) se zaměřením na aktuální právní, odborně bezpečnostní, řídící,
pedagogickou a společenskovědní problematiku. Zvláštní pozornost věnovala PA ČR
dalšímu vzdělávání vlastních akademických pracovníků (zabezpečila ve spolupráci
s Centrem pro studium vysokého školství pro dvě desítky pedagogů z PA ČR účast na
projektu VYSPA - vysokoškolská pedagogika modulovým studiem za podpory
moderních vzdělávacích technologií, zvl. e-learningu).
V oblasti vědecké činnosti byla pozornost věnována závěrečné fázi plnění
výzkumného záměru „Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický
základ pro rozvoj policejních služeb“. V listopadu 2007 se uskutečnily Dny vědy, na
kterých byly prezentovány výstupy vědecké činnosti v rámci jednotlivých dílčích
i integrovaných úkolů.
V oblasti informačních technologií došlo k zavedení nového studijního
systému, který umožňuje přístup přes webové stránky, PA ČR je připojena do sítě
PASNET a CESNET, byl rozšířen provoz počítačových laboratoří a instalovány
informační kiosky s přístupem na internet, byla rovněž zřízena vlastní doména s novou
prezentací webových stránek PA ČR.
Také v dalších sledovaných oblastech ve smyslu Dlouhodobého záměru PA ČR
došlo k plnění stanovených úkolů jak ve smyslu samotného záměru, tak i následných
aktualizací.
V oblasti sociální péče o studenty byl Ministerstvem vnitra ČR schválen
a registrován stipendijní řád pro studenty bakalářského, magisterského
a doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia. Významná
péče byla věnována zlepšení vzhledu školního kampusu.
Významným mezníkem v rozvoji PA ČR se v tomto roce stává závěrečná
příprava realizace záměru vytvořit na PA ČR dvě fakulty, a to Fakultu bezpečnostně
právní, jejímž základem je studijní program Bezpečnostně právní studia a Fakultu
bezpečnostního managementu, která vychází ze studijního programu Veřejná správa,
obor Bezpečnostní management ve veřejné správě. Fakulty tak svojí pedagogickou
i vědeckovýzkumnou činností budou reagovat na charakteristické
odlišnosti
v obsahovém zaměření jednotlivých studijních programů, v metodice výuky, v metodice
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i obsahovém zaměření vědeckovýzkumné práce a s tím spojeném plnění dalších úkolů
bezpečnostní problematiky státu.
PA ČR v souladu se záměry ministerstva školství posunula svůj rozvoj od
kvalitativních ke kvantitativním cílům, vyjádřený konkrétně rozvojem studijních
příležitostí, zejména v bakalářských studijních programech. PA ČR posílila vnitřní
diferenciaci a diverzifikaci vzdělávací nabídky, která byla přizpůsobena především
požadavkům odběratele, kterým je zejména Policie ČR a rezorty MV ČR. Vzdělávací
a výzkumná činnost školy směřovala k utváření vysoké odbornosti a profesionality jejích
absolventů a naplňovala tak požadavek pojetí činnosti policie jako služby veřejnosti.

12. Mezinárodní spolupráce
V rámci mezinárodní spolupráce jsou aplikovány získané poznatky
a zkušenosti do vědecké, pedagogické, studijní nebo publikační činnosti a zpřístupněny
studentům i dalším pedagogickým a vědeckým pracovníkům.
Mezinárodní spolupráce se realizuje 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 a studentů.
12.1 Přímá mezinárodní spolupráce
Přímá mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi v zahraničí na bázi
dvoustranných dohod je realizovaná formou krátkodobých a dlouhodobých recipročních
pobytů učitelů a studentů. Zahrnuje výměnu informací
a zkušeností v oblasti
vzdělávání, výměnu vědeckých informací, vytváří podmínky pro osobní kontakty
pedagogů a studentů akademie s pedagogy a studenty partnerských organizací.
Spolková republika Německo:
• Německá vysoká policejní škola (Deutsche Hochschule der Polizei), Muenster,
• Vysoká škola saské policie (Hochschule der Saechsischen Polizei), Rothenburg,
• Vysoká škola policie (Hochschule fuer Polizei), Villingen-Schwenningen,
• Vysoká škola policie (Hochschule fuer Polizei), Fuerstenfeldbruck.
Francie:
• Národní vysoká škola pro policejní komisaře (l´Ecole Nationale Supérieuere de la
Police), Saint-Cyr-Au-Mont-D´or.
Slovenská republika:
• Akadémia Policajného zboru, Bratislava.
Kontakty navázané se vzdělávacími institucemi v Maďarsku, Polsku, Rakousku,
Nizozemí a v celé řadě dalších zemí nejsou tak pravidelné.
12. 2 Zapojení do mezinárodních programů
Zapojení do mezinárodních projektů, kterými jsou CEPOL (Evropská policejní
akademie), MEPA (Středoevropská policejní akademie) a AEPC (Asociace evropských
policejních akademií) se realizuje formou členství zástupců PA ČR v některých
orgánech těchto institucí nebo realizací dílčích úkolů (Výroční zpráva PA ČR za rok
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2006). Policejní akademie je zapojena do projektů AGIS (rámcový program pro policejní
a soudní spolupráci v trestních věcech).
12. 3 Zahraniční mobilita
Zahraniční mobility akademických pracovníků a studentů se uskutečňují v rámci
programu ERASMUS, finančně podporovaného z prostředků Evropské unie.
V akademickém roce 2006/2007 vycestovalo na dlouhodobý studijní pobyt třináct
studentů, šest do Litvy, šest do Velké Británie a jeden student do Spolkové republiky
Německo. V akademickém roce 2007/2008 se předpokládá výjezd třinácti studentů na
zahraniční vysoké školy.
Na PA ČR studovalo v rámci programu ERASMUS
v akademickém roce 2006/2007 dvanáct studentů, šest z Litvy a šest z Velké Británie.
V akademickém roce 2007/2008 se počítá s přijetím třinácti zahraničních studentů.
V roce 2007 se podařilo realizovat první mobility učitelů, přijali jsme tři pedagogy
z Litvy a plánujeme pro akademický rok 2007/2008 vyslání dvou pedagogů Policejní
akademie ČR do Litvy.
12. 4 Další zahraniční aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivity, které PA ČR organizovala nebo se na jejich zabezpečení přímo podílela:
Přijetí francouzského policejního atašé na PA ČR,
výměna zahraničních studentů v programu Socrates/Erasmus (Litva),
výměna zahraničních studentů z Vysoké školy policie ve Villingen-Schvenningen
(Spolková republika Německo),
mezinárodní konference „Trestně procesní činnost policejních orgánů“,
mezinárodní konference „Bezpečnostní management IV.“,
jednání MEPA (Středoevropská policejní akademie),
přijetí rektora a prorektorů PA ČR (Turecko),
mezinárodní
konference
„Přeprava
nebezpečných
chemických
látek
a odpovědnost subjektů přepravního řetězce“,
výměna studentů z Německé vysoké policejní školy v Muensteru (Spolková
republika Německo),
mezinárodní konference „Koncepce, příčiny, prevence násilí z pohledu
společenských věd“,
výměna studentů z Akadémie policajného zboru Bratislava (Slovenská republika),
výměnné pobyty v rámci mobility pedagogů pro akademické pracovníky z Litvy,
Spolkové republiky Německo a Francie,
úroveň a podmínky přípravy policistů, přijetí zahraniční delegace (Irák),
odborná příprava policistů ve školských zařízeních rezortu Ministerstva vnitra pro
výkon povolání, přijetí zahraniční delegace zástupců policejních sborů ze zemí
západního Balkánu,
mezinárodní konference „Perspektivy vysokoškolského vzdělávání policie“.

Celkem se v roce 2007 uskutečnilo dvacet zahraničních akcí (přijetí delegací,
zástupců ministerstev vnitra a jejich vzdělávacích institucí a vysokých policejních
důstojníků). Velký význam mělo i pět zahraničních konferencí a řada výměnných
studijních pobytů studentů a pedagogů.
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13. Další aktivity školy
13.1 Akce realizované na půdě PA ČR
•
-

Akce PA ČR
Mezinárodní konference „Trestně procesní činnost policejních orgánů“,
obhajoba prací studentské vědecké činnosti (SVOČ),
mezinárodní konference „Bezpečnostní management IV“,
praxe studentů Střední policejní školy MV v Holešově,
mezinárodní
konference
„Přeprava
nebezpečných
chemických
látek
a odpovědnost subjektů přepravního řetězce“,
- speciální seminář „Totální datová forenzní laboratoř“,
- mezinárodní konference „Koncepce, příčiny, prevence násilí z pohledu
společenských věd“,
- mezinárodní konference „Perspektivy vysokoškolského vzdělávání policie“,
- konference „Dny vědy na PA ČR“,
- odborný seminář „Vyvinutí nových metod v oblasti zabavování výnosů z trestné
činnosti a boje proti praní špinavých peněz“.
• Akce Ministerstva vnitra ČR
- Celostátní shromáždění k aplikaci zákona č. 361/2003 Sb.,
- zkoušky strážníků městských a obecních policií,
- služební shromáždění ministra vnitra a policejního prezidenta se služebními
funkcionáři Policie ČR.
• Akce Policejního prezídia ČR
- Instrukčně metodické shromáždění vedoucích personálních útvarů Policie ČR,
- shromáždění ředitele Služby cizinecké a pohraniční policie PP ČR s oblastními
řediteli Policie ČR,
- odborné shromáždění odboru vnitřní kontroly PP ČR,
- konference kvality (EFQM) za účasti vedoucích pracovníků PP ČR a P ČR.
• Akce Hasičského záchranného sboru MV ČR
- Služební shromáždění příslušníků HZS MV ČR.
13. 2 Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Studentská vědecká a odborná činnost se na PA ČR realizuje ve dvou úrovních.
První část probíhá v rámci PA ČR ve formě celoškolského kola, druhá část jako
mezinárodní kolo mezi studenty slovenskými a českými střídavě v Praze (PA ČR)
a v Bratislavě (Akadémia policajného zboru).
Tabulka č.12
Počet prací v celoškolském kole
sekce
bezpečnostní služby
trestní právo, kriminalistika, kriminologie
veřejnoprávní, soukromoprávní disciplíny, ústavní právo, správní právo
společenskovědní disciplíny a management
Celkem prací SVOČ

počet prací

26
6
12
8
52
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Tabulka č. 13
Umístění studentů PA ČR v mezinárodním kole
sekce
bezpečnostní služby

1. místo

3. místo

•

•
•
•

•

•

•

trestní právo, kriminalistika, kriminologie
veřejnoprávní, soukromoprávní disciplíny,
ústavní právo, správní právo
společenskovědní disciplíny a management

2. místo

•
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