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Úvod
uplynulý rok 2008 byl pro PA ČR v Praze velmi významným rokem dalšího
strategického rozvoje v její krátké, šestnáctileté historii. K naší žádosti jsme obdrželi
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stanovisko Akreditační komise vlády, podle kterého komise nemá námitek, aby došlo
ke vzniku dvou fakult, tj. Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního
managementu. Na základě tohoto stanoviska vydal ministr vnitra České republiky ke
dni 1. dubna 2008 rozhodnutí o konstituování dvou fakult. Své rozhodnutí také
vyhlásil na slavnostním shromáždění dne 3. dubna 2008 v aule Policejní akademie
České republiky v Praze.
Tímto konstitutivním aktem došlo k rozdělení kateder Policejní akademie
České republiky do dvou fakult podle jejich odborného zaměření. Současně byly
studijní programy rozhodnutím Akreditační komise převedeny z univerzity na fakulty.
Vznikla nová struktura školy s rektorátem a dvěma děkanáty při zachování stávající
organizačně právní formy univerzity, kterou je organizační složka státu. Více jak
dvouletá snaha vedení akademie byla úspěšně završena a přípravné práce na
vzniku fakult došly svého naplnění.
Začala nová etapa, etapa rozběhnutí samotných fakult. Před akademickou
obcí celé univerzity stály otázky voleb akademických senátů, voleb děkanů a jejich
jmenování rektorem Policejní akademie České republiky v Praze. Současně
akademičtí pracovníci zahájili práce na nových statutárních dokumentech fakult.
Můžeme konstatovat, že uplynulé období bylo charakterizováno snahou všech
akademických pracovníků a zaměstnanců školy pomoci s vytvořením nové struktury
univerzity
a jejího uvedení do života.
Přes tuto radostnou a pro školu nanejvýš významnou událost plnila PA ČR
v Praze standardně své úkoly jako univerzitní vysoká škola. O výsledcích práce ve
všech hlavních oblastech její činnosti vypovídá předložená výroční zpráva.

rektor

2. Organizace PA ČR
Název školy:

Policejní akademie České republiky v Praze
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Používaná zkratka školy:

PA ČR

Adresa školy:

Lhotecká 559/7
P.O. BOX 54
141 01 Praha 4

Elektronická adresa školy: polac@polac.cz
Webové stránky školy:

http//:www.polac.cz

Znak školy:

2.1 Organizační schéma
(viz str. 7)
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3. Orgány PA ČR – stav k 31. 12. 2008
3.1 Akademičtí funkcionáři
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
rektor
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.
prorektor pro strategii a vnější vztahy
JUDr. Mgr. Jožka Spurný, Ph.D.
předseda akademického senátu
JUDr. František Bašta
kvestor
3.2 Akademický senát PA ČR
3.2.1 Členové akademické kurie:
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Štefan Danics, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Dvořáček
doc. JUDr. Antonín Filák, CSc.
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
JUDr. Lidya Ottová
JUDr. Josef Souček, CSc.
JUDr. Mgr. Joža Spurný Ph.D.
JUDr. Jan Stach
doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
Mgr. Pavel Vopršal
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
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3.2.2 Členové studentské kurie
David Kopecký
Jiří Macháček
Jan Melša
Daniel Novopacký
Ondřej Slezák
Mgr. Lukáš Vilím

3.3 Vědecká rada PA ČR
3.3.1 Externí členové:
prof. PhDr. Petr Blahuš, DrSc.
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzita Karlova
doc. Dr. Ing. Aleš Dudáček
děkan
Fakulta bezpečnostního inženýrství
Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Fakulta právnická
Univerzita Karlova
JUDr. Václav Henych
vrchní ředitel sekce legislativy a všeobecné správy
Ministerstvo vnitra
JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.
vědecký pracovník
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
gen. prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc.
rektor
Akadémia Policajného zboru
Slovenská republika
brig.gen. Mgr. Oldřich Martinů
policejní prezident
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prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
ústavní soudce
Ústavní soud ČR
JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc.
vědecký pracovník
Ing. Jaroslav Salivar
I. náměstek ministra vnitra
Ministerstvo vnitra
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
přednosta Ústavu soudního lékařství
I. lékařská fakulta
Univerzita Karlova
genmjr. Ing. Miroslav Štěpán
generální ředitel
Hasičský záchranný sbor ČR
plk. JUDr. Emil Vančo
ředitel
Kriminalistický ústav Praha
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
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
katedra trestního práva
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
vedoucí katedry společenských věd
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
vedoucí katedry veřejné správy
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
vedoucí katedry trestního práva
plk. doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
rektor
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
pověřen řízením katedry soukromoprávních disciplín
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prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum, vedoucí katedry kriminalistiky
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, vedoucí katedry krizového řízení
doc. JUDr. Josef Zapletal, CSc.
vedoucí katedry kriminologie

3.4. Kolegium rektora:
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
plk. JUDr. Mgr. Jan Brázda, Ph.D.
prorektor pro strategii a vnější vztahy
JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
předseda akademického senátu
JUDr. František Bašta
kvestor
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
pověřen v nezbytném rozsahu výkonem funkce děkana Fakulty bezpečnostního
managementu
JUDr. František Volevecký
kancléř
Mgr. Irena Holzhauserová
vedoucí personálního oddělení
JUDr. Karel Novosad
vedoucí studijního oddělení
3.5 Disciplinární komise PA ČR:
Předseda:
Členové:
Tajemník:

JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
JUDr. Zdeněk DVOŘÁČEK
Bc. Marika Rosinová
Bc. Jan Studený
Lubor Šmalcl
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4

Fakulta bezpečnostního managementu

4.1 Organizační členění fakulty bezpečnostního managementu
Fakulta bezpečnostního managementu (dále jen FBM) byla zřízena k 1. dubnu
2008 rozhodnutím ministra vnitra ČR o zřízení fakult na Policejní akademii České
republiky v Praze ze dne 17. 3. 2008 Č.j. MV-16525-3/VO-2008. Podrobnější úprava
byla stanovená Pokynem rektora Policejní akademie České republiky v Praze
č. 1/2008, kterým se vydává pokyn k organizačnímu zajištění zahájení činnosti
Fakulty bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu Policejní
akademie České republiky v Praze.
Organizační členění FBM tvořilo v roce 2008 sedm kateder a děkanát:
•

Katedra jazyků.

•

Katedra krizového řízení.

•

Katedra managementu a informatiky.

•

Katedra soukromoprávních disciplín.

•

Katedra společenských věd.

•

Katedra veřejnoprávních disciplín.

•

Katedra veřejné správy.

4.2 Akademický senát
Do komory akademických pracovníků Akademického senátu FBM (dále
AS FBM) byli zvoleni:
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Mgr. Lenka Burdová, PhDr. Oxana Dlouhá, Mgr. Josef
Dubský, Mgr. František Hřebík, JUDr. Lidya Ottová, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač,
PhD., Mgr. Jan Tvrdek.
Do studentské komory AS FBM byli zvoleni:
Petra Skalická, Radek Šula, Lucie Vyčichlová, Bc. Petr Zygula.

4.3 Akreditované studijní programy a obory
FBM má s ohledem na svoji krátkou existenci akreditovány zatím dva studijní
programy:
a) Bakalářský studijní program „Veřejná správa“ se studijním oborem:
„Bezpečnostní management ve veřejné správě“. Platnost akreditace je do 1. 9.
2015. Forma studia je prezenční i kombinovaná; standardní doba studia 3 roky.
b) Magisterský studijní program „Veřejná správa“ se studijním oborem:
„Bezpečnostní management ve veřejné správě“. Platnost akreditace do 1. 9.
2011. Forma studia je prezenční i kombinovaná; standardní doba studia 2 roky.
Absolventi FBM budou připravováni především k plnění řídících funkcí
v organizačních složkách státu a v organizacích bezpečnostního systému na
základním, středním i vyšším stupni řízení. Předpokládá se, že se někteří absolventi
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uplatní i v orgánech EU, případně v dalších mezinárodních orgánech a institucích
s bezpečnostní problematikou. Absolventi tohoto studijního oboru získají vědomosti
a dovednosti v oblastech řízení bezpečnosti a rizika, krizového řízení a sním
spojených procesů.

4.4 Počty studentů
Aktuální počty studentů studujících na FBM PA ČR jsou uvedeny ke dni
zahájení akademického roku 2008-2009.
Celkový počet všech zapsaných studentů podle studijních programů na FBM
je 586 studentů.
1) Bakalářský studijní program „Veřejná správa“
Studijní obor „Bezpečnostní management ve veřejné správě“ (B 71)
V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 172 studentů,
v kombinované formě studia celkem 227 studentů.
2) Magisterský studijní program „Veřejná správa“
Studijní obor „Bezpečnostní management ve veřejné správě“ (N 71)
V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce 36 studentů.
V kombinované formě 151 studentů, civilistů i policistů.
4.5 Počty zahraničních studentů
V roce 2008 studovalo na FBM celkem 13 studentů ze zahraničí, z toho 11
studentů v bakalářských studijních programech a 2 studenti v navazujícím
magisterském studijním programu.

5. FAKULTA BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ
5.1 Organizační členění
Fakulta bezpečnostně právní (dále jen FBP) byla zřízena k 1. dubnu 2008
rozhodnutím ministra vnitra ČR o zřízení fakult na Policejní akademii České republiky
v Praze ze dne 17. 3. 2008 Č.j. MV-16525-3/VO-2008. Podrobnější úprava byla
stanovena Pokynem rektora Policejní akademie České republiky v Praze č. 1/2008,
kterým se vydává pokyn k organizačnímu zajištění zahájení činnosti Fakulty
bezpečnostně právní a Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie
České republiky v Praze.
Organizační členění FBP tvořilo v roce 2008 osm kateder a děkanát:
•

Katedra kriminalistiky.

•

Katedra kriminologie.

•

Katedra trestního práva.

•

Katedra profesní přípravy.
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•

Katedra teorie policejně bezpečnostních činností.

•

Katedra bezpečnostních služeb.

•

Katedra kriminální, cizinecké a pohraniční policie.

•

Katedra technických prostředků bezpečnostních služeb.

5.2 Akademický senát
Volby do kurie akademických pracovníků senátu proběhly dne 3. listopadu
2008. Byli zvoleni následující akademičtí pracovníci: doc. PhDr. Kamil Pavlíček,
CSc., pplk. Mgr. Josef Tóth, pplk. Mgr. Pavel Vopršal, doc. JUDr. Antonín Filák,
CSc., JUDr. Martin Bohman, Mgr. Zdeněk Chmela, doc. JUDr. František Novotný,
CSc. a JUDr. Jan Stach.
Volby do studentské kurie senátu se uskutečnily v několika termínech
v průběhu měsíce listopadu 2008. Byli zvoleni: Nikola Jirotková, Milan Srba, Martin
Ferdan, Jindřich Komárek a Jaroslav Vaněk.

5.3 Akreditované studijní programy a obory
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na
FBP akreditovány následující studijní programy a studijní obory:
a) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem
„Bezpečnostně právní studia“. Platnost akreditace je do 1. 6. 2010. Forma
studia je prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky.
b) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijními obory
„Kriminalistika a další forenzní disciplíny“ a „Policejní činnosti“. Platnost
akreditace je do 19. 10. 2010. Forma studia je prezenční a kombinovaná;
standardní doba studia 3 roky.
c) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním
oborem „Policejní management a kriminalistika“. Platnost akreditace je do 30.
5. 2013. Forma studia je prezenční a kombinovaná; standardní doba studia
2 roky.
d) Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním oborem
„Bezpečnostní management a kriminalistika“. Platnost akreditace je do 1. 9.
2011. Forma studia je prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky.
Absolventi FBP jsou připravováni především k plnění policejních, resp.
policejně bezpečnostních úkolů v organizačních složkách bezpečnostních sborů
s celostátní a územní působností, zasahující do mnoha věcných a právních oblastí
při plnění uvedených úkolů. V rámci studijního oboru „Kriminalistika a další forenzní
disciplíny“ je výuka zaměřena především na přípravu kriminalistických expertů
a specialistů. Uvedené studijní obory v rámci magisterského a doktorského studijního
programu jsou určeny zejména pro střední a vyšší policejně bezpečnostní
management.
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5.4 Počty studentů
Aktuální počty studentů studujících na FBP PA ČR jsou uvedeny ke dni
zahájení akademického roku 2008-2009. Celkový počet všech zapsaných studentů
na FBP je 2 169. Podle akreditovaných studijních programů a studijních oborů:
1) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Bezpečnostně právní studia“ (B 60)
V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 509
a v kombinované formě studia 576 studentů a to jak civilních, tak i policistů.
2) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Policejní činnosti“ (B 62)
Tento studijní obor je dosud realizován pouze v kombinované formě studia
s počtem 428 studentů, z toho 252 v 1. ročníku a 176 studentů v 2. ročníku.
3) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Kriminalistika a další forenzní disciplíny“ (B 61)
Studijní obor je určen ke studiu policistů a to pouze v kombinované formě
studia. Pro tento akademický rok je v něm zapsáno 25 studentů.
4) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Policejní management a kriminalistika“ (N 61)
Studijní obor je realizován v kombinované i prezenční formě studia.
V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce celkem 159
studentů. V kombinované formě studia je zapsáno 386 studentů.
5) Doktorský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Bezpečnostní management a kriminalistika“ (P 61)
Doktorský studijní program akreditovaný na FBP je studován zatím pouze
v kombinované formě studia s počtem 86 zapsaných doktorandů.

5.5 Počty zahraničních studentů
Na FBP studuje celkem 18 zahraničních studentů. Rozdělení z hlediska
studijních programů je následující: 12 studentů prezenční formy studia bakalářských
studijních programů, 4 studenti tohoto studijního programu jsou kombinované formě
studia,1 student prezenční formy studia magisterského studijního programu,1 student
doktorského studijního programu.
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6. Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání je na PA ČR organizováno v souladu s § 60 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a řádem
celoživotního vzdělávání PA ČR. Obsahově vychází celoživotní vzdělávání na PA ČR
ze zásad uvedených v Koncepci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR,
která zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí,
orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídící,
pedagogické, společenskovědní apod. Z hlediska organizačního probíhá celoživotní
vzdělávání formou krátkodobých a dlouhodobých kurzů, které obsahově zajišťují
odborné katedry a další pracoviště.

Seznam kurzů celoživotního vzdělávání
Poř. Název kurzu CŽV na PA ČR
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Organizátor Počet
Datum
kurzu
Osob
konání
PA ČR
8.Kurz textového editoru MS WORD
KPMI
14
10.1.2008
Domácí násilí
PA ČR KSV
25
10.1.2008
Kurz anglického jazyka zaměřený na
PA ČR
14.problematiku HZS
KJ
13
15.1.2008
PA ČR KSV
14.Komunikace s masmédii
18
15.1.2008
PA ČR
Informační bezpečnost organizace
KPBC
17
17.1.2008
Kurz tabulkového editoru MS Excel pro
PA ČR
22.pokročilé
KPMI
15
24.1.2008
PA ČR
28.Jazykový kurz: Intercultural training
KJ
12
31.1.2008
PA ČR
Moc a nemoc médií
KSV
21
29.1.2008
PA ČR
5.Topografie pro policisty
KBS
12
6.2.2008
Interní vyšetřování zaměstnanecké
PA ČR
6.kriminality
KRIM
27
7.2.2008
PA ČR
11.Hospodářská kriminalita
OVR
50
15.2 2008
Realizace zákona o silničním provozu
PA ČR
a zákona o přestupcích
KBS
79
14.2.2008
Úvod do adiktologie, základní teoretické a
PA ČR
prakt. souvislosti s užíváním návykových
KRIM
18
20.2.2008
látek
Strategie řízení bezpečnosti, krizového
PA ČR
řízení v území
KRIZ
11
6.3.2008
PA ČR
10.2008 Hospodářská kriminalita
OVR
50
14.3. 2008
Odhalování a vyšetřování pojistných
PA ČR
podvodů
OVR
21
11.3.2008
17

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Prověřování a vyšetřování t. č. ublížení
na zdraví § 22/1,2 TZ při poskytování
zdrav. péče
Postup Policie ČR při odhalování,
vyšetřování a předcházení pytláctví
Aktuální trendy v oblasti sociálních
deviací
Hospodářská kriminalita
Postmoderní problémy lidských práv a
globální bezpečnosti
Hospodářská kriminalita
Velení v policejních akcích, metodika
činnosti štábu policejní (pátrací) akce

27.

Mezinárodní smluvní právo
Extremismus a policie
Policejní etika
Teorie a praxe kondiční a střelecké
přípravy

28.
29.
30.

Nebezpečné pronásledování (stalking)
Psychologie oběti
Praktická didaktika

31.

Kurz kriminalistických expertů
Postup policie při odhalování, vyšetřování
a předcházení pytláctví
Aktuální problémy v oblasti policejního
práva s akcentem kladeným na reformu
Policie ČR.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

PA ČR
KRIM
PA ČR
KRIM
PA ČR
KSV
PA ČR
OVR
PA ČR
KVPD
PA ČR
OVR
PA ČR
KBS
PA ČR
KVPD
PA ČR KSV
PA ČRKSV
PA ČR
KTV
PA ČR
KSV
PA ČR KSV
PA ČR OVR
PA ČR
KRIM
PA ČR
KRIM
PA ČR
KTBČ

PA ČR
Hospodářská kriminalita
OVR
Odhalování a vyšetřování pojistných
PA ČR
podvodů
OVR
Praktická didaktika
PA ČR OVR
Přestupky v působnosti obecní policie
PA ČR KVS
PA ČR
Psychologie výslechu
KSV
Psychologické
aspekty
managerské
PA ČR
práce – budování efektivního týmu
KSV
Celkem
PA ČR
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13.3.2008

17

20.3.2008

19

1.4.2008
21.25.4.2008

50
14
50
20
19
16
10
17
19
14
20

5.5.2008
12.16.5. 2008
13.14.5.2008
27.5.2008
29.5.2008
31.5.2008
4,6.6.2008
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9.6.2008
12.6.2008
Červen
2008
7.1.29.2.2008

15

25.4.2008

26

23.24.9.2008

55

říjen 2008

9
20
11

21.10.2008
říjen 2008
20.11.2008
6.10.9.12.2008
20.10.15.12.2008

14
14
897

V roce 2008 bylo připraveno 44 odborných a specializačních kurzů.
Z uvedeného počtu jich byla téměř polovina realizována na základě aktuální situace
a společenské objednávky, buď ze strany Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR nebo
generálního ředitelství HZS, ale také státní a veřejné správy.
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Z tohoto počtu 44 kurzů se neuskutečnilo celkem 5 studijních zaměstnání,
např. „Náboženství z hlediska policejní praxe“ v anglickém jazyce a další. Důvodem
nebyl však nedostatek zájmu, ale časový harmonogram a plánování kurzů s ročním
časovým předstihem. Je samozřejmé, že realizace těchto kurzů se uskuteční v blízké
budoucnosti kalendářního roku 2009.
V celkem 39 kurzech celoživotního vzdělávání, bylo v kalendářním roce 2008
proškoleno celkem 747 frekventantů. Z uvedeného počtu se 295 osob zúčastnilo
dlouhodobých kurzů. Jedná se zde zejména o odborná témata a z nich především
o zaměření v oblastech „Hospodářská a finanční kriminalita“, „Domácí násilí“,
„Realizace zákona o silničním provozu“ a „Praktická didaktika“.
Cílovou skupinou jsou zejména pracovníci vyššího a středního managementu.
Dle průzkumu se jedná o příslušníky Policie ČR a HZS (policejní komisaři,
inspektoři), kteří mají zájem zejména o profesní kurzy a zaměstnance státní
a veřejné správy, kteří již mají vysokoškolské vzdělání a zde získávají znalosti
důležité pro zvýšení jejich kvalifikace. Jedná se především o učitele policejních škol,
příslušníky vojenské policie, bezpečnostních sborů, tiskové mluvčí a pracovníky
městských policií a bezpečnostních služeb. Nabízené kurzy jsou orientovány na
praktické využití a aktuální problémy. Jedná se zejména o problematiku domácího
násilí, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celkový program a zaměření
vychází ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů a Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie České
republiky a rezortu Ministerstva vnitra ČR. Program vychází z toho, že absolvování
vybraných kurzů celoživotního vzdělávání bude podmínkou pro ustanovení do
určitých služebních funkcí.

7. Zájem o studium
Zájem uchazečů o studium na PA ČR v uplynulém období

skupina
oborů

kód
skupiny
kmenových
oborů

počet

podaných
přihlášek
právo,
právní
a
veřejno
správní
činnost

68

4104

přihlášených

4104

19

přijatých
přihlášek
4104

přijatých

1208

zapsaných

1208

8. Počty absolventů
Počty absolventů, včetně cizinců, ke 30.10.2008

Studenti se studijním programem

Skupiny
oborů

Kód skupiny
kmen.oborů

Bc.

Navazující Mgr.

Ph.D.

Celkem

Právo, právní
a veřejnosprávní
činnost

68

603

236

5

839

9. Vědecké informace a komunikační technologie
9.1 Knihovní fond
a) velikost fondu

Dílčí knihovna

Tituly

Svazky

Studijní knihovna

4.617

29.172

Speciální knihovna

13.426

41.097

Vědecká knihovna

32.375

52.578

CELKEM

50.418

122.847

b) přírůstky a úbytky v roce 2008

Dílčí knihovna
studijní knihovna
speciální knihovna
vědecká knihovna
CELKEM

Přírůstky
Tituly
25
856
720
1601

Svazky
1773
1908
1950
5631

Úbytky
Tituly
0
-

Čerpaní finančních prostředků na nákup do fondů: 876.677,- Kč

20

Svazky
984
0
1361
2348

9.2 Uživatelé
a) zapsaní uživatelé - přehled vývoje

CELKEM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2673

2327

2768

3091

3280

3520

3787

b) kategorie zapsaných čtenářů
St. stav
Stav k
31.12.2008

260

Studenti Kurzisté Z resortu Mimoresortní
2885

89

453

100

CELKEM
3787

9.3 Rešeršní, referenční služby a výpůjčky
V uvedeném roce bylo zpracováno140 jednorázových rešerší (celkový objem
činí 19 853 použitých dokumentačních záznamů) a 104 pokračování ke standardním
49 titulům ARI profilů (celkový objem činí 4 842 použitých záznamů). Stav báze dat
ANA1: roční přírůstek činí 2 454 anotační záznamy vlastní produkce zpracovaných
ze 113 odborných periodik domácí i zahraniční provenience.
V roce 2008 bylo uskutečněno celkem 35 904 výpůjček.
9.4 Počítačová síť
V roce 2008 byly prioritami pro rozvoj následující oblasti ICT, zejména
počítačová síť a její zabezpečení, servery, rozvoj jimi poskytovaných služeb
a zabezpečení, zajištění obnovy výpočetní techniky, podpora WWW stránek PA
ČR a publikování informací.
V souladu se započatou standardizací aktivních síťových prvků, pokračovalo
rozšiřování počtu řiditelných prvků v síti na výukovém bloku, kde staré neřiditelné
prvky byly nahrazovány novými řiditelnými. Přínosem unifikace aktivních prvků
a jejich nasazení, je sledování sítě, zejména pro zvýšení možnosti zabezpečení
počítačové sítě před připojením neautorizovaných zařízení a detekce chybových
stavů. Nejedná se tedy pouze o detekční funkce pro chybové stavy, ale i funkčnost
predikující chybové stavy.
Ve shodě s uskutečňovanou standardizací aktivních prvků bylo řešeno
i uvedení systémů, které aktivně sledují síťový provoz a proaktivně reagují na výskyt
nebezpečného síťového provozu. V kombinaci s řiditelnými aktivními prvky potom
implementovat systém, který aktivně řeší a detekuje průnik. Stejně tak průběžně
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probíhala aktualizace již použitých prvků sítě. Docházelo k přenastavení firewallu tak,
aby průnik do sítě byl neustále těžší.
9.4.1 Obnova výpočetní techniky
Kromě práce spojené s údržbou počítačové sítě docházelo i k obnově
jednotlivých počítačů jak na počítačových učebnách, určených pro výuku studentů,
tak i na jednotlivých fakultách a katedrách. Kromě nově zakoupených počítačů došlo
k posílení a přeinstalací software na nové systémy Windows. S Microsoft byla
uzavřena smlouva Campus agreement, která umožňuje širší možnosti v instalaci
posledních softwarů v oblasti deskostopů. Postupně dochází také k obnově serverů,
které umožní v roce 2009 realizovat upgrade některých starších systémů, např.
knihovnického systému. Předpokládá se přechod na nový serverový software
Windows server 2008.
9.5 Studijní informační systém
Studijní informační systém byl rozšířen pro použití na nových fakultách.
Některé funkce byly rozšířeny a přidány v souladu s poptávkou jednotlivých kateder
a uživatelů systému. Kromě možnosti podat si přihlášku ke studiu, byla rozšířena
možnost pro stávající studenty ohledně přihlášení se k předmětům a k rozvrhu
(v rámci kreditního systému). Došlo také k částečné úpravě hardwaru, ve kterém je
systém provozován, aby nedocházelo k výlukám systému při jeho přetížení. Pro
studenty byla ve spolupráci s firmou Microsoft zřízena nová pošta. Pošta je
provozována v rámci služby Microsoft Windows Life. Spolehlivost pošty tím byla
posílena a samozřejmě je i více dostupná.
9.6 Dostupnost počítačové sítě
Na PA ČR je v provozu téměř 600 počítačů včetně notebooků. Většina
počítačů je připojena do sítě umožňující přístup na internet. Pro studenty je
k dispozici 95 počítačů umístěných na učebnách. Navíc jsou v hale učebního bloku
informační kiosky s přístupem na internet, které jsou také samozřejmě volně
přístupné i v mimopracovní době. V knihovně byl zřízen přístup pro studenty do
vnitřní sítě MV ČR (intranet). Pro studenty je zřízena jedna učebna pro přístup na
internet, dále mají možnost v pracovní době, pokud to dovoluje rozvrh, využívat pro
přístup na internet učebnu Katedry managementu a informatiky.
9.7 Připojení do internetu
PA ČR je připojena do internetu prostřednictvím sítě PASNET, která je
součásti sítě CESNET. Připojení je prostřednictvím mikrovlnného spoje, zatím
rychlostí 6 MB, připravuje se navýšení rychlosti na 10 MB, což je maximum pro daný
druh připojení.
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10. Věda a výzkum
10.1 Výzkumný záměr
V souvislosti s Reformou systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR schválenou
usnesením vlády č. 287 ze dne 26. 3. 2008 dochází k zásadním změnám ve způsobu
financování výzkumu a vývoje v dalších letech. Ze schválené „Meziresortní koncepce
bezpečnostního výzkumu a vývoje ČR do roku 2015“, která na tyto změny reaguje,
bylo zřejmé, že nové projekty bezpečnostního výzkumu budou realizovány až
od roku 2010. S ohledem na tyto skutečnosti, v zájmu plynulé návaznosti výzkumu
realizovaného PA ČR a ve snaze dostát reálným potřebám praxe a edukačního
procesu, tedy potřebám kladeným na výzkumné aktivity, se ukázalo jako velmi
žádoucí prodloužit Výzkumný záměr PA ČR do roku 2010, byl předložen odboru
vzdělávání a správy policejního školství MV ČR.
Hodnocení předloženého materiálu bylo provedeno MV ČR v souladu se
zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o podpoře výzkumu a vývoje), nařízením vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální
podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných
záměrů a NMV č. 66/2007, k zabezpečení podpory resortního výzkumu a vývoje
z veřejných prostředků.
V souladu s koncepcí návrhu prodloužení probíhala v roce 2008 vědeckovýzkumná práce v jednotlivých dílčích úkolech. Některé úkoly byly ukončeny
zpracováním závěrečných zpráv a následnými oponenturami. Řešitelé dílčích
výzkumných úkolů navržených k prodloužení zpracovali projekty prodloužení svých
úkolů a jejich vědeckovýzkumné aktivity pokračovaly v souladu s těmito projekty.
Struktura Výzkumného záměru PA ČR
Integrovaný úkol č. 1
Aktuální problémy rozvoje policejních věd a transferu jejich poznání do praxe
odpovědný řešitel prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
1/1 Teorie a metodologie policejních věd

odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Úkol byl ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou dne 12. 11. 2008.
1/2 Teorie bezpečnostního managementu a informatiky
odpovědný řešitel: Ing. Milan Kný, CSc.
1/3 Teorie policejní psychologie a policejní etika
odpovědný řešitel: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1/4 Identifikace potřeb a aktuálních problémů policejní praxe a transfer
vědeckých poznatků do policejních struktur Policie ČR
odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Úkol byl ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou dne 12. 11. 2008.
1/5 Aktuální otázky globální bezpečnosti (policejní služby v evropském právním
státě) odpovědný řešitel: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
Integrovaný úkol č. 2
Krizové řízení ve veřejné a státní správě a Policii ČR
odpovědný řešitel prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
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2/1 Vývoj nových typů strategií řešení krizových situací v aktuální společenské
situaci silami Policie ČR.
odpovědný řešitel: JUDr. Vladimír Souček
2/2 Nové úkoly krizového managementu z pohledu událostí roku 2002
odpovědný řešitel: prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
2/3 Agresivní projevy hromadného chování v policejní praxi
odpovědný řešitel: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
2/4 Výzkum percepce lidské bezpečnosti u příslušníků Hasičského
záchranného sboru v kontextu jejich hodnotové orientace
odpovědný řešitel: dr. Bc. Ján Šugár, CSc.
Úkol byl ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou dne 12. 11. 2008.
Integrovaný úkol č. 3
Rozvoj kriminalistických a kriminologických teorií pro potřeby policejního
vzdělávání a policejní praxe
odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
3/1 Teorie forenzní biomechaniky
odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
3/2 Teoretický rozbor nových identifikovaných problémů kriminalistické
praktické činnosti odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
3/3 Teorie metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů
odpovědný řešitel: doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
3/4 Teorie kriminalistických stop a identifikace
odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
3/5 Vybrané aktuální aspekty kriminologie
odpovědný řešitel: PhDr. Marcela Moulisová, Ph.D.
Úkol bude ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou v roce 2009.
3/6 Trestněprávní prostředky řešení negativních jevů ve společnosti
odpovědný řešitel: doc. JUDr. František Novotný, CSc.
3/7 Rentgenová detekce výbušnin
odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
3/8 Osoby jednající jménem obchodních společností a družstev a jejich
odpovědnost z pohledu soukromého práva a práva trestního
odpovědný řešitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Integrovaný úkol č. 4
Optimalizace systému vzdělávání na PA ČR
odpovědný řešitel doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc.
4/1 Pedagogika pro policisty a pracovníky MV (a pracovníky v bezpečnostních
službách) odpovědná řešitelka: PhDr. Iva Borská, CSc.
Úkol bude ukončen závěrečnou zprávou a oponenturou v roce 2009.
4/2 Empirický výzkum policejní problematiky a možnosti statistických procedur
jeho řešení
odpovědný řešitel: Dr. Zdeněk Kovařík, CSc.
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4/3 Hodnocení a zajišťování kvality policejního vzdělávání
odpovědný řešitel: doc. PhDr. Jiří Víšek, CSc.
Úkol byl ukončen v roce 2005 pro dlouhodobou nemoc řešitele.
4/3 Absolventi prezenční formy studia na PA ČR v praxi
odpovědný řešitel: doc. PhDr. Zdeněk Rozum, CSc.
Úkol byl ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou dne 2. dubna 2008.
4/5 Jazykové vzdělávání z pohledu kulturních odlišností
odpovědná řešitelka: doc. PhDr. Věra Poláčková, CSc.
Úkol bude ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou v roce 2009.
4/6 Bariéry komunikace středoškolské mládeže a možností sdílení společného
světa odpovědný řešitel: PhDr. David Krámský, Ph.D.
Úkol bude ukončen závěrečnou zprávou a obhajobou v roce 2009.
4/7 Další odborné vzdělávání učitelů SPŠ MV ČR
odpovědný řešitel: Dr. Bc. Jan Šugár, CSc.
Úkol byl ukončen závěrečnou zprávou a oponenturou dne 12. 11. 2008.
4/8 Výzkum vzdělávacích potřeb policistů působících na manažerských
pozicích v rámci Policie ČR
odpovědný řešitel: Dr. Bc. Jan Šugár, CSc.
Od počátku realizace tohoto výzkumného záměru je kladen důraz na
publikování průběžných informací a dílčích výsledků výzkumu v odborném tisku. Rok
2008 byl na publikační výstupy velmi bohatý. Celkem bylo publikováno 15 odborných
monografií a 45 odborných článků v periodickém tisku a 72 odborných článků ve
sbornících z konferencí. Poznatky z výzkumu byly využity i při tvorbě 27 znaleckých
posudků pro soudní a kriminalistickou praxi. Poznatky výzkumu jsou bezprostředně
využitelné v kriminalistické praxi, nejen ve znalecké činnosti v oboru Kriminalistika,
specializace forenzní biomechanika ale i ve vyšetřovatelské praxi policejních
komisařů SKPV.
Vedle výzkumné práce realizované v rámci výzkumného záměru je v současné
době na FBP 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. Katedrou kriminální,
cizinecké a pohraniční policie PA ČR je garantován 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
PČR.
10.2 Prezentace výsledků vědy a výzkumu
Výsledky vědy a výzkumu PA ČR byly prezentovány na mezinárodních
i národních konferencích a jiných odborných akcích. Nejvýznamnější z nich jsou:
1. Dny vědy PA ČR ve dnech 9. - 10. prosince 2008. Na této akci proběhla
prezentace výsledků výzkumné činnosti realizované v roce 2008 v rámci
Výzkumného záměru PA ČR na léta 2004 – 2008. Garantem akce byl odpovědný
řešitel výzkumného záměru a prorektor pro vědu a výzkum prof. PhDr. Jiří Straus,
DrSc.
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2. Security and Safety Management and Public Administration:
mezinárodní konference pořádaná na PA ČR katedrou krizového řízení PA ČR ve
dnech 16. – 18. září 2008.
3. Pokroky v kriminalistice:
mezinárodní konference pořádaná Katedrou kriminalistiky PA ČR ve spolupráci
s Kriminalistickým ústavem Praha na PA ČR ve dnech 24. – 25. září 2008.
4. Boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu – identifikace,
odhalování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti:
mezinárodní konference, která se uskutečnila na PA ČR ve dnech 3. - 4. 12. 2008
za účasti pěti evropských států (SRN, Finsko, Maďarsko, Slovensko a ČR)
5. Tresněprávní prostředky boje proti kriminalitě:
teoretický seminář s mezinárodní účastí pořádaný Katedrou trestního práva
PA ČR ve dnech 9. – 10. října 2008 ve Františkových Lázních.
6. Absolventi Policejní akademie ČR v Praze (prezenční forma studia) v praxi:
mezinárodní konference konaná na PA ČR dne 2. dubna 2008 jako výstup
stejnojmenného dílčího výzkumného úkolu Výzkumného záměru PA ČR.

10.3 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 a zatížení
organismu v extrémních podmínkách. Experimenty jsou prováděny za pomoci
tenzometrických desek, akcelerometrů a vysokorychlostního snímání rychlých dějů.

10.4 Spolupráce ve výzkumu a vývoji s jinými subjekty
PA ČR při řešení výzkumného záměru a projektů vědeckovýzkumných 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)
26

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),
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 bezpečnostního softwaru, pomoc při budování laboratoře krizového
řízení a spolupráce v oblasti školení odborníků).
Institut ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč (spolupořadatelství odborných
akcí v oblasti managementu pracovníků HZS a veřejné správy).

10.5 Mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji
Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu probíhala na nejrůznějších
mezinárodních konferencích, seminářích a kolokviích. PA ČR 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. Je rovněž účastníkem stálé mezinárodní
konference Aktuální problémy rozvoje policejních věd a transfer jejich poznatků do
policejní praxe.
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11. Akademičtí pracovníci
Kvalifikační struktura akademických pracovníků
Název pracoviště
Fakulta bezpečnostně právní
K.bezpečnostních služeb
K.teorie policejně
bezpeč.činností
K.kriminální, cizin.a pohr.policie
K.tech.prostředků bezp.služeb
K.trestního práva
K.profesní přípravy
K.kriminalistiky
K.kriminologie
Fakulta bezpečnostního
managementu
K.policejního managementu a
informatiky
K.soukromoprávních disciplín
K.společenských věd
K.krizového řízení
K.jazyků
K.veřejné správy
K.veřejnoprávních disciplín
Výzkumné a vývojové
oddělení
Oddělení vědy a výzkumu
Oddělení dalšího vzdělávání a
rozvoje
Oddělení strategie a vnějších
vztahů
Celkem

odb.
Celkem prof.
doc.
asist.
celkem celkem celkem
9

1

8

5
7
5
10
7
9
6

1
2
2
1

4
5
3
8
7
5
2

1
1

14
11
12
12
11
8
10

1
1

3
4

4
2
2

1
1

1
1
3

9
8
10
11
10
6
7

z toho s
věd.
hodností

vědečtí
prac.

1
2
4

1

4
2
4
3
1
1
4

2

2

5

5

5
148

6

27

103
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12. Strategie a vnější vztahy
12.1 Naplňování Dlouhodobého rozvojového záměru PA ČR
Rok 2008 byl posledním rokem uskutečňování Dlouhodobého záměru rozvoje
PA ČR na léta 2003-2008 i jeho průběžných aktualizací. Zároveň byl rokem
zpracování nového Dlouhodobého rozvojového záměru na období 2009-2013, který
byl schválen v lednu 2009 Akademickým senátem Policejní akademie České
republiky v Praze.
V posledním roce sledovaného rozvojového období došlo kromě zásadních
změn, týkajících se konstituování Policejní akademie České republiky v Praze jako
univerzitní vysoké školy se dvěma fakultami, tj. Fakultou bezpečnostního
managementu
a Fakultou bezpečnostně právní, ke splnění klíčových i dílčích úkolů ve sledovaných
oblastech.
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12

Klíčové úkoly, týkající se prioritního zaměření na kvalitu pedagogické a vědecké činnosti, zajištění implementace nových studijních programů a oborů a zkvalitnění řídící práce na všech úrovních činnosti PA ČR byly splněny v předpokládaném
rozsahu a kvalitě.
PA ČR se stala součástí evropského vědecko-vzdělávacího prostoru, ve
kterém zaujímá specifické postavení jako jediná státní vysoká škola, zaměřující se na
přípravu odborníků a specialistů pro potřeby Policie ČR a ostatních bezpečnostních
složek. K této skutečnosti přispěl rozvoj a zdokonalení univerzitního marketingu PA
ČR, vycházející z prognózování vývoje na globálním a resortním trhu práce, stejně
jako zvýšení profesní kvalifikovanosti řídících a výkonných pracovníků Policejní
akademie ČR.
Absolventi PA ČR disponují odbornými vědomostmi a profesními dovednostmi
odpovídajícími parametrům širšího evropského kontextu. Empirické výzkumy v roce
2008 potvrzují i nadále vysokou úroveň hodnocení kvality studia na PA ČR odbornou
i občanskou veřejností i samotnými studenty prezenční i kombinované formy studia.
Podařilo se reflektovat naléhavé potřeby policejní a bezpečnostní praxe,
stejně jako rozšiřovat možnosti individuální profilace studia i studijní mobility, a to
nejen v souvislosti s reálním zavedením evropského kreditního systému ECTS.
V oblasti celoživotního profesního vzdělávání se podařilo především provázat
vzdělávací aktivity realizované PA ČR v rámci celoživotního vzdělávání se záměry
aktualizované
Koncepce
celoživotního
profesního
vzdělávání
policistů
a zaměstnanců resortu vnitra. Celoživotní vzdělávání účelně rozšiřuje nabídku kurzů
se standardní a aktuální tématikou pro odbornou i občanskou veřejnost a dbá na
postupné zkvalitňování didaktických forem kurzů.
Rok 2008 byl také rokem úspěšného završení Výzkumného záměru na roky
2004-2008 „Identifikace a reflexe rizik společenské praxe jako teoretický základ pro
rozvoj policejních služeb“ a také úkolu PA ČR, týkajícího se úkolu vytvářet podmínky
pro zajištění kvality vědecko-výzkumné práce a její využitelnosti v resortu MV
ČR a Policie ČR pro rozvoj oborů vyučovaných na PA ČR. Stálým úkolem zůstává
zvýšení podílu účasti vědeckopedagogických pracovníků některých kateder při řešení
nového Výzkumného záměru PA ČR a na řešení grantových projektů MV ČR, stejně
jako zapojení studentů do vědeckovýzkumné práce, zvláště studentů doktorského
studia a především prezentaci výsledků vlastní badatelské činnosti na tuzemských a
zahraničních konferencích, seminářích, sympoziích apod. Poměrně úspěšné bylo
rozvíjení forem studentské vědecké a odborné činnosti, zapojovat studenty do
vědeckovýzkumné práce a usilovat o jejich participaci na mezinárodních projektech.
Od akademických pracovníků je požadována vysoká produktivita práce a standardní výkony odpovídající katalogu profese vysokoškolského učitele, vědeckého
a výzkumného pracovníka. Volné pracovní pozice byly obsazovány formou výběrového řízení. PA ČR podporuje žádoucí pedagogické a vědecké aktivity akademických
pracovníků mimo PA ČR (např. členství v odborných komisích, týmech, radách,
společnostech atd.). Vědečtí pracovníci jsou podle možností vysílání na
dlouhodobější stáže u nás i v zahraničí. Zkvalitňování a zároveň snižování věkového
průměru akademického sboru se daří cestou získávání mladých vědeckých
pracovníků, absolventů oborů vyučovaných na PA ČR. Obdobně se daří zapojovat
talentované studenty do práce kateder a následně jim umožňovat doktorské studium.
Úspěšně se rozvíjela také předpokládaná a plánovaná spolupráce s partnerskými
vysokými školami v zahraničí.
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V oblasti informačních technologií došlo k realizaci řady stanovených úkolů,
mezi které patří především neustálá obnova prostředků výpočetní techniky, rozvíjení
infrastruktury pro informační technologie PA ČR na základě rozvojových programů
PA ČR, při současném zdokonalování využívání Intranetu MV ČR i Internetu. Došlo
k zapojení do akademických sítí CESNET, které umožňují PA ČR připojení na
Internet. PA ČR je integrálně zapojena v projektu SAP, byl zaveden centrální
informační systém pro vedení studijních agend, vědeckovýzkumné činnosti
a knihovnický informační systém. Knihovna PA ČR byla transformována
v bibliografické informační centrum resortu MV ČR, jako součást vybudovaného
informačního systému PA ČR, koncipovaného jako otevřený modulární systém
umožňující postupné zvyšování kvality pro management a pro vzdělávací procesy
a vědeckovýzkumnou činnost. Byl zřízen a je provozován vlastní webový server,
využívaný k aktivnímu marketingu i pro vnitřní informovanost v chráněném prostoru.
V neposlední řadě byly splněny také úkoly v oblasti financování, konkrétně
efektivního hospodaření s přidělenými finančními zdroji, přičemž byla nadále
zajištěna vysoká úroveň služeb poskytovaných v oblasti péče o studenty i úroveň
poskytovaných zaměstnaneckých výhod. Byly splněny záměry v oblasti rozšiřování
a zkvalitňování vybavenosti výukových prostor, prohlubování a rozšiřování poradenských služeb i zkvalitnění péče o zahraniční studenty. Zjevné je i zlepšování
vzhledu a celkové urbanistické úrovně školního kampusu, jako je např. rekonstrukce
plášťů objektů a pravidelná údržba, inovace a modernizace výukových, ubytovacích
a stravovacích kapacit PA ČR a zvyšování jejich úrovně v souladu s technickým
vývojem.
12.2 Vnější vztahy
Dynamika vývoje společnosti si nezbytně žádá propojení teorie s praxí, podporu
vědy a výzkumu, který je zaměřen na aktuální problémy společnosti.
Počátkem roku 2008 byla podepsána historicky první Dohoda o spolupráci mezi
Policejní akademií České republiky v Praze a Policejním prezidiem České
republiky. Cílem dohody je především vzájemná optimalizace vztahů zajišťujících
rozvoj vzdělávacích vazeb mezi shora uvedenými subjekty, prohloubení stávající
spolupráce a zejména vytvoření nových vědecko - výzkumných vztahů v souvislosti
s přijatou strategií rozvoje PA ČR v návaznosti na probíhající reformu Policie ČR.
Významné bylo i zapojení pracovníků obou fakult v institucích mimo PA ČR.
Jako příklad lze uvést:
Fakulta bezpečnostního managementu:
doc. Dr. Štefan Danics, Ph.D.
člen Rady vysokých škol za AS PA ČR
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
členka představenstva Bílý kruh bezpečí
členka expertní komise Aliance proti domácímu násilí
JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
člen Rady vysokých škol
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
člen redakční rady časopisu „The Science for Population Protection“
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JUDr. Vladimír Souček
člen Rady programu Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
člen redakční rady časopisu Kriminalistika
doc. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
člen vědecké rady Právnické fakulty UK Praha
člen vědecké rady Akademie Policejného zboru v Bratislave
člen vědecké rady Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – TU
v Ostravě
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
člen vědecké rady Pravnické fakulty UK Praha
člen vědecké rady Bratislavské vysoké školy práva
člen kolegia děkana Právnické fakulty UK Praha
prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
člen vědecké rady Právnické fakulty UK Praha
člen vědecké rady Univerzity Karlovy
člen vědecké rady Bratislavské vysoké školy práva
doc. JUDr. Eva Hrozinková, Ph.D.
členka Legislativní rady vlády ČR
Fakulta bezpečnostně právní:
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
člen vědecké rady Akademie Policejného zboru v Bratislavě
člen redakční rady časopisu Kriminalistika
člen redakční rady časopisu Policejná teoria a prax
člen redakční rady časopisu Soudní inženýrství
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
členka redakční rady časopisu Trestní právo
doc.JUDr. Josef Zapletal, CSc.
člen redakční rady časopisu Kriminologie
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
člen redakční rady časopisu Kriminalistika
doc. JUDr. Jaroslav Suchánek, CSc.
člen redakční rady časopisu Kriminalistika
doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.
člen vědecké rady Ústavu strategických studií Univerzity obrany Brno
JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
člen předsednictva Společnosti pro kriminalistiku
člen redakční rady časopisu Hlásí se policie
PhDr. Ivan Budka, Ph.D.
člen předsednictva Společnosti pro kriminalistiku
Mgr. Martin Fűrbach
člen redakční rady časopisu Kriminalistika
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doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
člen zkušební komise MV ČR pro zkoušky strážníků OP
JUDr. Zdeněk Kopecký
člen zkušební komise MV ČR pro zkoušky strážníků OP
JUDr. David Zámek
člen zkušební komise MV ČR pro zkoušky strážníků OP
Mgr. Zdeněk Chmela
člen zkušební komise MV ČR pro zkoušky strážníků OP
13. Mezinárodní spolupráce
Mezinárodní spolupráce je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, při níž
dochází k aplikaci poznatků a zkušeností získaných na mezinárodní úrovni do
vědecké, pedagogické, studijní nebo publikační činnosti.
Mezinárodní spolupráce se realizuje především v následujících oblastech:
a) přímá mezinárodní spolupráce na základě bilaterálních i multilaterálních dohod na
úrovni vysokých policejních škol a zahraničních univerzit,
b) zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů a programů,
c) zahraniční mobility akademických pracovníků a studentů.
13.1 Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol
Přímá mezinárodní spolupráce se vzdělávacími institucemi v zahraničí na bázi
dvoustranných dohod realizovaná formou krátkodobých i dlouhodobých recipročních
pobytů učitelů a studentů má již mnohaletou tradici a zahrnuje výměnu informací
a zkušeností v oblasti vzdělávání, výměnu vědeckých informací, vytváří podmínky
pro osobní kontakty pedagogů a studentů PA ČR s pedagogy a studenty
partnerských organizací, kterými jsou ve Spolkové republice Německo – Deutsche
Hochschule der Polizei v Münsteru, Hochschule der Sächsichen Polizei
v Rothenburgu, Hochschule für Polizei ve Villingen-Schwenningen a Hochschule für
Rechtspflege und öffentliche Verwaltung ve Fürstenfeldbrucku, ve Francii l´Ecole
Nationale Supérieuere de la Police (Národní vysoká škola pro policejní komisaře),
Rendőrtiszti Főiskolája v Budapesti a na Slovensku Akadémia Policajného zboru
v Bratislavě. Kontakty navázané se vzdělávacími institucemi v Polsku, Rakousku,
Nizozemí a v celé řadě dalších zemí nejsou tak pravidelné.
13.2 Zapojení do mezinárodních programů
PA ČR se podílí na činnosti CEPOL – Evropské policejní akademii, která byla
rozhodnutím Rady Evropy založena jako pracovní síť sdružující národní
vysokoškolské policejní vzdělávací instituce členských zemí Evropské unie. Cílem
projektu je pomoc při zabezpečování školení služebně vyšších policistů členských
států pomocí optimalizace spolupráce mezi národními instituty za podpory a rozvíjení
evropského přístupu. Rektor PA ČR se pravidelně zúčastňuje zasedání Řídící rady
(Governing Board), další akademičtí pracovníci pracují ve výborech či pracovních
skupinách. Další aktivitou je naplňování databáze vědeckých informací e-Doc
a EPLN. PA ČR je zapojena do akcí rámcového programu pro policejní
a soudní spolupráci v trestních věcech AGIS.
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PA ČR se významnou měrou podílí na realizaci projektu mezinárodního
vzdělávacího cyklu Středoevropské policejní akademii (MEPA). Garantuje pražskou
část hlavního kurzu zaměřeného na organizovanou a hranice překračující kriminalitu.
Rektor PA ČR je členem kuratoria – výkonného řídícího orgánu. PA ČR je
koordinátorem a zpracovatelem studijní příručky – MEPA-Buch, která je pramenem
základních informací o ústavním a právním systému ČR, organizaci a úkolech Policie
ČR nejen pro účastníky a absolventy kurzu, ale i pro policisty členských zemí MEPA.
PA ČR má zastoupení v redakční radě a v programové konferenci pro organizování
hlavního kurzu. AEPC (Asociace evropských policejních akademií), jejímž členem PA
ČR je, sdružuje na tři desítky policejních vzdělávacích institucí za účelem podpory
mezinárodního vzdělávání řídících sil policie.
13.3 Zahraniční mobilita
Zahraniční mobility se realizují v rámci programu Lifelong Learning
Programme/Erasmus finančně podporovaného z prostředků Evropské unie. Projekt
umožňuje dlouhodobé mobility pedagogů, zaměstnanců a studentů na řadě škol
v celé Evropě a tím zajišťuje přístup k nejnovějším poznatkům ve vědě a vzdělávání
i metodám výuky. V akademickém roce 2007/2008 vycestovalo na dlouhodobý
studijní pobyt 13 studentů – 6 do Velké Británie,6 do Litvy a 1 do Spolkové republiky
Německo. V akademickém roce 2008/2009 se předpokládá výjezd 12 studentů na
zahraniční vysoké školy.
Na PA ČR studovalo v rámci programu LLP/ERASMUS v akademickém roce
2007/2008 19 studentů. V akademickém roce 2008/2009 se počítá s přijetím 23
zahraničních studentů na PA ČR. Podařilo se realizovat výměnné pobyty pedagogů
a zaměstnanců. Na litevskou universitu vycestovali dva pedagogové na přednáškový
pobyt a jeden zaměstnanec, na PA ČR jsme přijali dva zaměstnance a jednoho
litevského pedagoga.
13.4 Další zahraniční aktivity
Významné jsou i kontakty s policejní praxí v zahraničí, které umožňují přenášet
poznatky zahraniční policejní praxe do pedagogické a vědecké práce na PA ČR.
Přehled zahraničních aktivit, zahraničních akcí, mezinárodních konferencí,
odborných akcí, seminářů a přijetí hostů na PA ČR v roce 2008
Poř. Název
číslo
1.
Zahraniční studenti v programu
ERASMUS (Slovensko)
2.
Mezinárodní konference PA ČR:
„Absolventi Policejní akademie ČR v
praxi“
3.
Mezinárodní konference
bezpečnostního managementu
MEPA
4.
5.

Mezinárodní kolo SVOČ s účastí APZ
Bratislava
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Organizuje

Počet
Datum
účastníků
PA ČR
3.1.ERASMUS
8
31.5.2008
PA ČR
OCV
50
2.4.2008

PA ČR
K.
K.kriz.řízení
PA ČR¨
OVSPŠ MV
PA ČR

150
30
12

8.9.4.2008
21.25.4. 2008
21.23.4.2008

6.

Obhajoby bakalářských a diplomových
prací s mezinárodní účastí
Seminář MEPA

7.
Přijetí maďarské delegace

PA ČR
APZ
Bratislava
PA ČR
OVSPŠ MV
PA ČR

8.
9.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.

38
3

Přijetí zahraniční delegace – Vietnam,
Ministerstvo veřejné bezpečnosti VSR
Přijetí zahraniční delegace – Albánie

10.
11.

3

Mezinár. pyrotechnická konference:
U příležitosti 60. let vzniku odborného
pyrotechnického pracoviště
Mezinárodní turnaj v malé kopané
(Pohár rektora PA ČR)
Mezinárodní konference PA ČR
„Bezpečnostní management ve státní
správě“(Security SMPA)
Zahraniční studenti v programu
ERASMUS (Slovensko)
Mezinárodní konference PA ČR
„Pokroky v kriminalistice“
Mezinárodní kolokvium – katedry APZ
Bratislava na PA ČR
Prezentace forenzní techniky, ve
spolupráci s KÚ Praha a KÚ Blava.
Mezinárodní konference u příležitosti
50. výročí založení KÚ Praha
Onkologicko-urologické sympozium,
Mammologické sympozium, za účasti
odborných lékařů MV ČR a Policie
ČR
Mezinárodní konference PA ČR „Boj
proti praní špinavých peněz a
financování terorismu – identifikace,
odhalování a odčerpávání výnosů
z trestné činnosti“
Seminář na katedře kriminologie za
účasti hostů z Maďarska
Celkem

PA ČR
OMS MV
PA ČR
PP P ČR
PP P ČR
OPP ČR
PA ČR
PA ČR

10

13.-15.5.
2008
22.23.5.2008
12.8.2008
21.8.2008

18
300
80

PA ČR
Katedra
kriz.řízení
PA ČR
ERASMUS
PA ČR
K.krim.

28.30.4.2008

2.5.9.2008
4.6.9.2008

10

16.18.9.2008
22.9.200831.1.2009
24.25.9.2008
24.26.9.2008
10.11.11.2008

150

19.11.2008

200

27.28.11.2008

PA ČR

50

3.-4.12.
2008

PA ČR
OMSPA0R

10

5.-12.12.
2008

PA ČR
KÚ Praha
PA ČR
KÚ P ČR
PA ČR
FTN Praha
OKFN OL
ZÚSS MV

150
8
150
4

1434

Poznámka: V přehledu akcí nejsou v počtu dní zohledněny dlouhodobé akce
ERASMUS – výměna lektorů a studentů, protože se jedná o dlouhodobé pobyty
v řádu jednoho až dvou semestrů.
Mezinárodní konference PA ČR:
Mezinárodní konference „Absolventi Policejní akademie České republiky
v praxi“ se uskutečnila v měsíci dubnu 2008. Byla určena zejména pro personální
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pracovníky Policie ČR, MV ČR a HZS. Účast potvrdila i řada zástupců peněžních
a finančních institucí a státní a veřejné správy. Vytvoření zpětné vazby mezi vysokou
školou a praxí (jejími absolventy), patří mezi základní předpoklady účinného řízení
pedagogického procesu na univerzitě. Výzkum absolventů je tedy jedním z důležitých
prostředků přispívajících k užšímu pochopení školy a praxe.
Mezinárodní konference bezpečnostního managementu se uskutečnila ve
dnech 8. - 9. dubna 2008. Konference byla určena pro řídící struktury managementu
státní a veřejné správy a podnikatelských subjektů. Jejími cíli bylo zejména
projektování, instalace, servis a audity bezpečnostních technologií. Konference se
uskutečnila ve spolupráci s Asociací bezpečnostních služeb, katedry krizového
řízení, katedry kriminalistiky a katedry trestního práva PA ČR.
„Bezpečnostní management ve státní správě“, mezinárodní konference,
která se uskutečnila 16. – 18. září 2008 (Security and Safety Management and Public
Administration), přivítala na půdě univerzity řadu zástupců univerzit, orgánů státní
a veřejné správy, vědeckých a výzkumných ústavů a soukromé sféry.
Ve dnech 24. - 25. září 2008 se uskutečnila na PA ČR další mezinárodní
konference „Pokroky v kriminalistice“. Tato konference byla určena zejména pro
odborníky z kriminalistiky a forenzních disciplín.
Mezinárodní konference „Aktuální otázky rekodifikace zákonodárství“,
která se uskutečnila ve dnech od 9.-10. října 2008 ve Františkových Lázních, byla
organizována Katedrou trestního práva PA ČR. Byla určena zejména pro specialisty
a odborníky z odborných útvarů Policie ČR a MV ČR. Jednání se zúčastnili
i zahraniční hosté ze SRN.
Mezinárodní konference „Boj proti praní špinavých peněz a financování
terorizmu“ se uskutečnila ve dnech 3. - 4. prosince 2008.
14. Další aktivity školy
14.1 Akce realizované na půdě školy
pořádané rezortními složkami Ministerstva vnitra, Policie České republiky
a HZS ve spolupráci s PA ČR v roce 2008
Poř.
číslo
1.

Název

Organizuje

Jazykový kurz Intercultural Training

2.

IMS pracovníků OVK Policie ČR

3.

Pohár v malé kopané

4.
5.

IMS pracovníků OVK
Přebor útvarů MV a Středních
policejních škol MV ČR v plavání
IMS pro učitele tělesné přípravy na
VPŠ a SPŠ
IMS pracovníků OVK

6.
7.
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PA ČR
OVK PP
PČR
PA ČR
PP P ČR
OVK PP ČR
Odbor
sportu MV
SVSPS
OPPV PP P
OVK PP
P ČR

Počet
Datum
účastníků
20
28.31.1.2008
40
7.1.2008
60
40
30
10
40

8.1., 6.5.,
25.6.2008
22.1.2008
12.3.2008
5.6.3.2008
19. a
22.2.2008

8.
9.

IPA – zasedání
IMS pracovníků OVK

10.

Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
služebního poměru
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
služebního poměru
Zimní pohár rektora – přebory ve
PA ČR
střelbě
Jednání VI. sjezdu Nezávislého
NOS PČR
odborového svazu Policie ČR
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
CŘ PRAHA
služebního poměru
Testy fyzické zdatnosti
P ČR
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS PRAHA
služebního poměru
Přebor útvarů MV ČR a policejních
SUZ
škol v sálové kopané 2008
MV
Celoškolské kolo SVOČ
PA ČR
Sportovní den rektora PA ČR
PA ČR
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
IMS OVK Policie ČR
PP PČR
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
IMS OVK PP PČR Praha
PP P ČR
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Přebor Správy hlavního města Prahy
PČR
V policejním víceboji
S hl.m.
Praha
Policejní mistrovství v kopané. Výběr
PČR
a soustředění reprezentačního týmu.
S SČK
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Valná hromada Praž. fotbal. svazu
PFS
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS Praha
služebního poměru
Středočeský krajský fotbalový svaz –
SKFS
krajská konference
Jednání předsednictva IPA ÚS č.
IPA

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.

PA ČR
OVK PP
PČR
HZS hl.m.
Prahy
CŘ Praha

36

10
40

12.2.2008
21.2.2008

20

29.2.2008

20

12.3.2008

18

8.3.2008

200

25.3.2008

20

27.3.2008

10
20

27.3.2008
27.3.2008

30

1.4.2008

21
100
20

8.4.2008
22.4.2008
24.4.2008

10

20.5.2008

20
20

21.5.2008
27.5.2008

20

3.6.2008

20

10.6.2008

20
20

12.6.2008
17.6.2008

40

18.6.2008

27

16.20.6.2008

20
150
20

24.6.2008
28.6.2008
7.8.2008

20

26.8.2008

100

10.7.2008

50

29.7.2008

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

111 PA ČR Praha
PA ČR
Turnaj o pohár rektora (malá kopaná
IPA
žen). Územní skupina č. 111 PA ČR
PA ČR
Poznávací zájezd maturitních
OV SPŠ MV
ročníků SPŠ Holešov na PA ČR
PA ČR
Zasedání IPA – územní skupiny č.
IPA PA ČR
111 PA ČR
IMS OVK Policie ČR
PP PČR
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Zabezpečení
HZS
konference:„Mimořádná událost a
PA ČR
psychosociální pomoc“
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
CŘ Praha
služebního poměru
Školení – IMS SUZ MV
SUZ MV
Školení – IMS SUZ MV
SUZ MV
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS Praha
služebního poměru
Prezentace výcvikových systémů
ŘS PŽPČR
společnosti SAAB – pořádková PČR
PA ČR
Slavnostní shromáždění u příležitosti
ŘS
předání služebních medailí „Za
cizinecké
věrnost“
policie
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
CŘ Praha
služebního poměru
Testy fyzické zdatnosti ředitelů HZS
HZS
jednotlivých krajů
Praha
IMS OVK Policie ČR
PP PČR
Školení – IMS SUZ MV
SUZ MV
Závěrečné oponentury dílčích
PA ČR
výzkumných vědeckých úkolů
OV SPŠ MV
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
CŘ
služebního poměru
Praha
Školení – IMS SUZ MV
SUZ MV
Oddělení strategického plánování a
PP PČR
řízení kvality P ČR
Celorepublikové setkání státních
Nejvyšší
zástupců zabývajících se netrestní
státní
působností
zastupitelství
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
HZS
služebního poměru
Praha
Dny vědy na PA ČR – Prezentace
PA ČR
výsledků výzkumné činnosti, která
byla realizována v roce 2008
Testy fyzické zdatnosti při přijetí do
CŘ
služebního poměru
Praha
Celkem

60
60
20
20
20

15.9.2008
16.9.2008
18.9.2008

16

24.25.9. 2008

20

1.10.2008

20
20
20

9.10.2008
14.10.2008
16.10.2008

100

22.10.2008

150

29.10.2008

20

5.11.2008

20

11.11.2008

20
20
30

11.11.2008
11.11.2008
12.11.2008

20

12.11.2008

20
150

14.11.2008
15.11.2008

200

20.11.2008

20

21.11.2008

40

9.10.12.2008

20

16.12.2008

2428

37

4.6.9.2008
9.9.12.9.2008

Služební akce na PA ČR jsou ve velké míře pořádány a zabezpečovány
samotnou PA ČR, odrážejí profesní zájmy rezortu a jsou realizovány na podkladě
společenské objednávky. Zároveň akceptujeme zájem nejen o využití odborníků
a lidských zdrojů PA ČR, ale také o využití vybavení učeben a možností, které
potenciál objektu nabízí, včetně ubytování, stravování a v neposlední míře i prostoru
pro volný čas.
V této souvislosti se PA ČR stává spoluorganizátorem nejen různých sportovních soutěží, ale také instrukčně metodických soustředění odborných útvarů
ministerstva (v mnoha případech je také svědkem významných jubilejních akcí), které
pomáhá zabezpečovat. V neposlední řadě jsou to celorepublikové akce Ministerstva
vnitra ČR, Policie ČR, HZS a Nezávislého odborového svazu Policie ČR, ale také
Nejvyššího státního zastupitelství a jiných orgánů státní a veřejné správy.
Univerzita je velmi významným logistickým centrem celého rezortu. Řada
odborných útvarů využívá jejich objektových možností na základě dislokačních
rozhodnutí a daleko větší část (zejména Policie ČR a HZS) využívá těchto možností
nárazově, právě pro poskytované služby a servis. Efektivita univerzity pro celou
rozpočtovou kapitolu je na vysokém stupni využitelnosti, ale její podíl na zabezpečení
činnosti jiných organizačních jednotek MV ČR a Policie ČR není však příliš
akceptován a v rámci hodnocení kvality a efektivity se v rámci rezortu ztrácí.
14.2 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).
Počet prací v celoškolském kole
Sekce

počet prací

Bezpečnostní služby

15

Kriminalistika, kriminologie

6

Právní vědy

5

Společenské vědy

8

Celkem prací SVOČ

34

Umístění studentů PA ČR v mezinárodním kole
Sekce

1. místo

2. místo

•

Bezpečnostní služby

•

Kriminalistika, kriminologie

•

Právní vědy

•
•

Společenské vědy
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3. místo

•

•

V mezinárodní části soutěže SVOČ mezi Akadémií Policajného zboru
v Bratislavě a PA ČR uspěli studenti PA ČR následovně.
Sekce „Bezpečnostní služby“
1. místo – Bc. Jindřich Komárek: Možnosti zefektivnění činnosti skupiny dopravních
nehod.
Konzultant: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
3. místo – Ondřej Slezák: Vývoj železničních přejezdů a jejich zabezpečení.
Konzultant: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
Sekce „kriminalistika, kriminologie“
2. místo – Bc. Zdeněk Marek: Využití fotogrammetrie v kriminalistice.
Konzultant: doc. JUDr. Miroslav Němec, Ph.D.
3. místo – Bc. Pavel Michalec, Bc. Miroslav Komínek: Kinematika a dynamika
biomechaniky úderu.
Konzultant: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
Sekce „Právní vědy“
2. místo – Miroslav Dražil: Možnosti trestního postihu za zranění sportovci.
Konzultant: JUDr. Jan Kolouch
Sekce „Společenské vědy“
1. místo – Klára Mrázová: Agresivní jednání policistů.
Konzultant: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
2. místo - Pavel Krčílek: Evropská únie: Evropa a radikální islám.
Konzultant: doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
15. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Policejní akademie ČR zveřejňuje informace, uváděné v ustanovení § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), na úřední desce školy a na internetových stránkách na
adrese www.polac.cz. Prostřednictvím internetu jsou oznamovány i výsledky
přijímacího řízení.
Žádosti o informace jsou nejčastěji obsaženy v telefonických dotazech
a v elektronické poště. Žádosti, vznášené prostřednictvím elektronické pošty jsou
nejčastěji směrovány na adresu polac@polac.cz. Zde jsou podle obsahu posouzeny
a distribuovány jednotlivým součástem a pracovištím univerzity k vyřízení. Nejčastěji
jsou předávány studijnímu oddělení a jednotlivým katedrám a jsou okamžitě
neformálně vyřizovány. Zvláštní evidence těchto dotazů se nevede, jejich počet lze
odhadnout na několik tisíc ročně.
Dotazy jsou nejčastěji zaměřeny na tyto problémy:
a) podmínky přijímacího řízení a jeho výsledky,
b) obsah studia na PA ČR,
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c) možnosti uplatnění absolventů univerzity v praxi,
d) konzultace odborných problémů z oblasti kriminalistiky, práva, krizového managementu a policejních činností.
V roce 2008 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informací. Rovněž nebylo vedeno ve věci poskytování informací
podle zákona žádné soudní přezkumné řízení.
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