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1. Úvod
Uplynulý rok 2011 znamenal pro Policejní akademii České republiky v Praze
pokračování v nastoupeném trendu úsporných opatření vyhlášených vládou České
republiky v oblasti rozpočtových výdajů ve veřejné správě. Univerzita tím byla
krácena ve svém rozpočtu jednak na provozních výdajích a jednak na mzdových
prostředcích. Oba směry úspor si vynutily zejména omezení provozu bazénu
a snižování počtu zaměstnanců, včetně pedagogických pracovníků. Management
univerzity se musel s těmito opatřeními vypořádat, aniž by došlo k omezení
akreditovaných studijních programů a snížení celkové úrovně výuky. Dnes můžeme
konstatovat, že toto nelehké období škola překonala. Naopak se Fakultě
bezpečnostně právní podařilo v závěru roku úspěšně akreditovat nový magisterský
studijní program Bezpečnostně strategická studia. Tím došlo nejenom k rozšíření
nabídky navazujících magisterských studijních programů této fakulty, ale současně
se vyšlo vstříc požadavkům Policie ČR na specializovaný studijní program.
Rok 2011 znamenal pro univerzitu také úspěšné rozběhnutí habilitačních
řízení. Tento proces odstartovalo zveřejnění Řádu habilitačního řízení na webových
stránkách školy. Univerzita tím vstoupila do kvalitativně nové etapy, neboť může
svým náročným řízením zvyšovat kvalitu pedagogického sboru a potažmo kvalitu
samotné výuky. S podáním žádosti o zahájení habilitačního řízení se dnes na rektora
PA ČR obracejí nejenom pedagogové z Policejní akademie, ale rovněž uchazeči
z jiných vysokých škol či výzkumných organizací. Univerzita se tím postupně dostává
do povědomí odborníků z oblasti bezpečnostních oborů a bezpečnostních vědních
disciplín. První habilitační přednášky před vědeckou radou PA ČR a první jmenování
docentů, lze tak očekávat přibližně v polovině roku 2012.
Významným krokem k rozvoji univerzity směrem k těsnějšímu sepětí teorie
s praxí přispělo také rozhodnutí vedení univerzity ucházet se o zapsání do seznamu
znaleckých ústavů. Po zvážení možností některých odborných kateder a zpracování
požadovaných materiálů, byla ministru spravedlnosti předložena žádost, které pan
ministr svým rozhodnutím vyhověl. Dnes může Policejní akademie České republiky
v Praze poskytovat odborné znalecké posudky z oblasti kriminalistiky, služebních
zákroků, psychologie a dalších disciplín. Přesný seznam oborů, ve kterých je škola
oprávněna poskytovat znalecké posudky jako znalecký ústav, je zveřejněn na
webových stránkách PA ČR.
V ostatních činnostech školy pokračovala univerzita v plnění svého
dlouhodobého plánu rozvoje, naplňovala Výzkumný záměr a tradičně nabídla
zájemcům z řad resortu Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR kurzy dalšího vzdělávání.
Přehled o všech zmíněných aktivitách je obsahem Výroční zprávy.

rektor
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2. Organizace PA ČR
Název školy:
Používaná zkratka školy:
Adresa školy:

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

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

http//:www.polac.cz

Znak školy:

2.1 Organizační schéma
(viz str. 7)
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katedra jazyků

3. Orgány PA ČR – stav k 31. 12. 2011
3.1 Akademičtí funkcionáři
prof. 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
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
předseda akademického senátu
JUDr. František Bašta
kvestor
3.2 Akademický senát PA ČR
3.2.1 Členové akademické kurie:
JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.
Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.
Mgr. Josef Dubský
Mgr. František Hřebík, Ph.D.
Mgr. Karel Kadlec, Ph.D.
Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.
JUDr. Václav Mastný
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
JUDr. Mgr. Joža Spurný Ph.D.
Mgr. Jan Tvrdek
JUDr. František Volevecký
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3.2.2 Členové studentské kurie
Marta Dzjubaková
Lucie Dumková
Lukáš Miklas
Petr Pacher
Alexandr Strach
Tomáš Zíka

3.3 Vědecká rada PA ČR – k 31. 12. 2011
3.3.1 Externí členové:
doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc.
vědecká pracovnice
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
děkan
Fakulta právnická
Univerzita Karlova Praha
prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
rektor
České vysoké učení technické v Praze
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., Dr.h.c.
rektor
Vysoká škola ekonomická v Praze
doc. Ing. Josef Janošec, CSc.
ředitel
Ústav ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
JUDr. Zdeněk Karabec, CSc.
vědecký pracovník
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
plk. Ing. Pavel Kolář, CSc.
ředitel
Kriminalistický ústav Praha
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prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
rektor
Akadémia policajného zboru v Bratislavě
prof. PhDr. Ing. Bohuslav Minařík, CSc.
vědecký pracovník
doc. Dr. Miloš Kvarčák
Fakulta bezpečnostního inženýrství
VŠB – TU Ostrava
plk. Mgr. Petr Lessy
policejní prezident
Policejní prezídium ČR
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
ústavní soudce
Ústavní soud ČR
prof. MUDr. Přemysl Strejc, DrSc.
přednosta
Ústav soudního lékařství
I. lékařská fakulta UK v Praze
prof. Ing. Ladislav Šimák, Ph.D.
děkan
Fakulta speciálního inženýrství
Žilinská univerzita v Žilině
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.
rektor
Univerzita obrany Brno
3.3.2 Akademičtí zaměstnanci PA ČR
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
katedra veřejnoprávních disciplín
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
děkan
Fakulta bezpečnostně právní
prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
katedra trestního práva
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
Fakulta bezpečnostního managementu
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prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
katedra veřejné správy
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
vedoucí
katedra veřejné správy
doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
katedra managementu a informatiky
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
vedoucí
katedra trestního práva
prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.
rektor
doc. RNDr Josef Požár, CSc.
děkan
Fakulta bezpečnostního managementu
doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
pověřen řízením
katedra soukromoprávních disciplín
prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
prorektor pro vědu a výzkum
prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
Fakulta bezpečnostně právní
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
vedoucí
katedra veřejnoprávních disciplín

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
doc. JUDr. František Novotný, CSc.
předseda akademického senátu PA ČR
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JUDr. František Bašta
kvestor
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
Fakulta bezpečnostního managementu
děkan
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
Fakulta bezpečnostně právní
děkan
JUDr. František Volevecký
kancléř
Mgr. Irena Holzhauserová
vedoucí personálního oddělení
JUDr. Karel Novosad
vedoucí studijního oddělení

12

4. Fakulta bezpečnostního managementu
4.1 Akademičtí funkcionáři
doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
děkan
JUDr. Zdeněk Kropáč
proděkan pro studium a rozvoj
doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
JUDr. Václav Mastný
tajemník
4.2 Organizační členění
Fakultu bezpečnostního managementu (dále jen FBM) tvořilo v roce 2011
sedm kateder a děkanát:
• Katedra jazyků.
• Katedra krizového řízení.
• Katedra managementu a informatiky.
• Katedra soukromoprávních disciplín.
• Katedra společenských věd.
• Katedra veřejnoprávních disciplín.
• Katedra veřejné správy.
4.3 Akademický senát
Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBM (dále AS
FBM) tvoří: JUDr. Mgr. Jan Bajura, PhD., Ing. Bc. Marek Čandík, PhD., Ing. PhDr.
Viktor Červený, PhDr. Oxana Dlouhá, Mgr. Josef Dubský, Mgr. František Hřebík,
PhD, JUDr. Václav Mastný, doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, PhD.
Studentskou komoru AS FBM tvoří: Lucie Dumková, Marta Dzjubaková,
Lukáš Miklas, Tomáš Zíka.
Předsedou AS FBM je doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, PhD.
4.4 Akreditované studijní programy a obory
FBM má akreditovány dva studijní programy:
a) Bakalářský studijní program „Veřejná správa“ se studijním oborem
„Bezpečnostní management ve veřejné správě“. Platnost akreditace je do
1. 9. 2015. Forma studia je prezenční i kombinovaná; standardní doba studia
3 roky.
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b) Magisterský studijní program „Veřejná správa“ se studijním oborem
„Bezpečnostní management ve veřejné správě“. Platnost akreditace do 1. 9.
2015. Forma studia je prezenční i kombinovaná; standardní doba studia 2 roky.
Absolventi FBM jsou připravováni především k plnění řídících funkcí v organizačních složkách státu a v organizacích bezpečnostního systému na základním,
středním i vyšším stupni řízení. Předpokládá se, že se někteří absolventi uplatní i v
orgánech EU, případně v dalších mezinárodních orgánech a institucích s bezpečnostní problematikou. Absolventi tohoto studijního oboru získají vědomosti a dovednosti v oblastech řízení bezpečnosti a rizika, krizového řízení a s ním spojených
procesů.
4.5 Počty studentů
Aktuální počty studentů studujících na FBM PA ČR v Praze jsou uvedeny ke
dni zahájení akademického roku 2010/2011.
Celkový počet všech zapsaných studentů podle studijních programů na FBM činí
657.
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 200 studentů, v kombinované formě studia 253 studentů, celkem 453 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 77 studentů,
v kombinované formě 127 studentů, civilistů i policistů, celkem 204 studentů.
4.6 Počty zahraničních studentů
V roce 2010/2011 studovalo na FBM celkem 7 studentů ze zahraničí, z toho
7 studentů v bakalářských studijních programech. V magisterském studijním
programu nebyl zapsán žádný student.

5. Fakulta bezpečnostně právní
5.1 Akademičtí funkcionáři
doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD.
děkan
doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
proděkan pro studium a rozvoj
doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
proděkanka pro vědu a výzkum
JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D.
tajemník
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5.2 Organizační členění
Fakultu bezpečnostně právní (dále jen FBP) tvořilo v roce 2011 sedm kateder
a děkanát:
Katedra policejních činností.
katedra bezpečnostních technologií.
katedra kriminalistiky.
katedra kriminologie.
katedra profesní přípravy.
katedra kriminální policie.
katedra trestního práva.
5.3 Akademický senát
Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBP (dále AS
FBP) tvoří: JUDr. František Novotný, pplk. JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.,pplk. JUDr.
David Zámek, Ph.D., pplk. JUDr. Josef Hrudka, JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., pplk.
JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., doc. Ing. Jaroslav
Suchánek, CSc.
Studentskou komoru AS FBP tvoří: Jan Zelenský , Alexandra Fojtíková,
Marcela Havrlíková, Bc. Magdalena Šormová.
Předsedou AS FBP je JUDr. František Novotný.
5.4 Akreditované studijní programy a obory
Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na
FBP akreditovány následující studijní programy a studijní obory:
a) Bakalářský studijní program „ Bezpečnostně právní studia“ se studijním
oborem „Bezpečnostně právní studia“. Platnost akreditace je do 30. 5.
2014. Forma výuky je prezenční a kombinovaná; standardní doba studia činí
3 roky.
b) Bakalářský studijní program „ Bezpečnostně právní studia“ se studijními
obory „ Kriminalistika a další forenzní disciplíny“ a „Policejní činnosti“.
Platnost akreditace je do 31. 5. 2014. Forma výuky je prezenční
a kombinovaná; standardní doba studia činí 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 činí 2 roky.

15

d) Magisterský studijní program „Bezpečnostně právní studia“ se studijním
oborem „Bezpečnostně strategická studia“. Platnost akreditace je do
30. 11. 2017. Forma studia je prezenční, standardní doba studia činí 2 roky.
5.5 Počty studentů
Ke dni zahájení akademického roku 2011/2012 bylo na FBP zapsáno ve všech
studijních programech a studijních oborech celkem 2077 studentů.
1) Bakalářský studijní program „ Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Bezpečnostně právní studia“ (B60)
V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 474
a v kombinované formě studia 501 studentů civilních i policistů.
2) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Kriminalistika a další forenzní disciplíny“ (B 61)
Studijní obor je určen ke studiu policistů a pouze v kombinované formě studia.
Pro tento akademický rok je v něm zapsáno 47 studentů.
3) Bakalářský studijní program „Bezpečnostně právní studia“
Studijní obor „Policejní činnosti“ (B 62)
Tento studijní obor je realizován v kombinované formě studia s počtem 586
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 136
studentů. V kombinované formě studia je zapsáno 333 studentů.
5.6 Počty zahraničních studentů
V roce 2011 studovalo na FBP celkem 14 zahraničních studentů, z toho 13
v bakalářských programech a 1 student v magisterském studijním programu.

6. Celoživotní vzdělávání
Celoživotní vzdělávání je na PA ČR organizováno v souladu s § 60 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů a Řádem
celoživotního vzdělávání PA ČR. Obsahově vychází celoživotní vzdělávání na PA ČR
ze zásad uvedených v Koncepci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR,
která zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí,
orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídící,
pedagogické, společenskovědní apod. Z hlediska organizačního probíhá celoživotní
vzdělávání formou krátkodobých a dlouhodobých kurzů, které obsahově zajišťují
odborné katedry a další pracoviště.
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Seznam kurzů celoživotního vzdělávání PA ČR v roce 2011
Poř.
Název
číslo
1. Lidská práva globalizace
bezpečnost
2. Kvalifikační kurz
kriminalistických znalců
3. Topografie pro policisty
4.

Komunikace s veřejností

5.

English for policing

6.

Analytické práce
s geografickými informačními
systémy
Domácí násilí

7.

11.

Trestně právní ochrana práv
duševního vlastnictví
Tvorba, Legalizace a
odčerpávání výnosů z trestné
činnosti
Psychologická podpora
výslechu mládeže
Moc a nemoc médií

12.

Mezinárodní smluvní právo

13.

Rozvoj osobnosti manažera

14.

15.

Metodika identifikace, detekce
a dokumentace užití návykových látek u řidičů v policejní
praxi
Manažerské dovednosti

16.

Environmentální kriminalita

17.

Problematika loterií, her a
sázek
Prověřování a vyšetřování tr. č.
ublížení na zdraví ….
Vybrané problémy
úpadkového práva
Vybrané problémy trestního
řízení

8.
9.

10.

18.
19.
20.

Organizuje
PA ČR
KVPD
PA ČR
KRIM
PA ČR
KPMI
PA ČR
KSV
PA ČR KJ

Počet
účastníků

Datum
03.01.11

zrušen
38
24

PA ČR
KPMI

16

12.13.01.11
17.19.01.11
18.01.11

PA ČR
KSV
PA ČR
OVR
PA ČR
KPP

zrušen

18.01.11

24

24.25.01.11
26.01.11

PA ČR
KSV
PA ČR
KSV
PA ČR
KVPD
PA ČR
KPMI
PA ČR
KBS

15

PA ČR
KPMI
PA ČR
OVR
PA ČR
OVR
PA ČR
KRIM
PA ČR
OVR
PA ČR
KTRP

17

14

3.01.25.02.11
12.01.11

19

54

23

26.28.01.11
27.01.11

zrušen

01.02.11

52

07.02.11

32

08.02.11

44

9.02.11

25

21.25.02.11
07.-08.
03.11
16.03.11

26
zrušen
29
47

21.24.03.11
23.03.11

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.
39.

40.

41.

Trestné činy v dopravě na
pozemních komunikacích
Speciální výslechová místnost
Metoda individuální pachové
identifikace
Daňová kriminalita

PA ČR
KTRP
PA ČR
KRIM
PA ČR
KPP
PA ČR
OVR
PA ČR
KSV
PA ČR
KRIM

Pravicový extremismus
a islamismus
Postup PČR při odhalování,
vyšetřování a předcházení
pytláctví
Kriminalisticko taktické aspekty
PA ČR
výslechu osoby, jejíž totožnost
KRIM
utajujeme
Aktuální trendy v oblasti
PA ČR
sociálních deviací
KSV
English for intercurtural
PA ČR
competence
KJ
Teorie a praxe profesní sebe- PA ČR KTV
obrany, střelecké a kondiční
přípravy
Geografické informační
PAČR
systémy
KPMI
Stalking
PA ČR
KSV
Psychologie obětí kriminality
PA ČR
KSV
Rasisticky motivovaná trestná
PA ČR
činnost
KSV
Zajištění a odčerpávání výnosů
PAČR
z trestné činnosti v praxi
OVR
policejního orgánu
Rodinné právo
PA ČR
KSPD
Trestněprávní ochrana a trestní
PA ČR
odpovědnost mládeže
KTRP
Hospodářská kriminalita
PA ČR
OVR
Trestněprávní ochrana před
PA ČR
korupcí
KTRP
Finanční šetření a kontrola
PA ČR
kriminality, legalizace výnosů
OVR
z trestné činnosti a financování
terorismu
Trestné činy v dopravě na
PA ČR
pozemních komunikacích
KTRP

18

43

24.03.11

zrušen

23.03.11

zrušen

06.04.11

55
50

18.22.04.11
16.05.11

zrušen

18.05.11

15

26.05.11

21

26.05.11

11

07.06.06.11
07.10.06.11

12

24

07.06.11

25

14.06.11

zrušen

16.06.11

18

22.06.11

42

19.23.09.11

zrušen

30.09.11

42

05.10.11

50

10/201005/2011
26.10.11

37
56

07.11.11.11

58

22.11.11

42.

43.
43.

Kybernetická trestná činnost,
aktuální otázky
Korupční jednání a možnosti
prevence
Odhalování a vyšetřování
pojistných podvodů
Celkem

PA ČR
KTRP
PA ČR
KRE
PA ČR
OVR

01.12.11
27
08.12.2011
39
37
1144

12.13.12.11

Poznámka:
KRIM - Katedra kriminalistiky
KTV - Katedra profesní přípravy
KRE - Katedra kriminologie
KTRP - Katedra trestního práva
KBS - Katedra policejních činností
KPP - Katedra kriminální policie
KJ Katedra jazyků,
KRIZ - Katedra krizového řízení
KMI - Katedra managementu a informatiky
KVS - Katedra veřejné správy
KSPD - Katedra soukromoprávních disciplín
KVPD - Katedra veřejnoprávních disciplín
KSV - Katedra společenských věd
OVR - Oddělení vzdělávání a rozvoje
V roce 2011 bylo na PA ČR připraveno 43 odborných a specializačních kurzů
celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo 1144 účastníků. V tomto počtu kurzů
jsou i dva dlouhodobé (semestrální) kurzy, které připravují příslušníky Policie ČR
nebo Vojenské policie na odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské
kriminality a závažných trestných činů (vražd) a pro výkon znalecké nebo kriminalistickotechnické činnosti ve znaleckých pracovištích P ČR. Náplň kurzu hospodářské
kriminality vede ke zvýšení teoretických znalostí týkajících se základů práva
souvisejícího s hospodářskou kriminalitou a zároveň účastníci kurzu získávají
praktická doporučení zkušených lektorů jak efektivně odhalovat, dokumentovat
a vyšetřovat tuto trestnou činnost. Kurz kriminalistických znalců obsahuje metodiku a
taktiku znaleckého zkoumání všech druhů. Absolventi si během kurzu osvojí převážnou většinu kriminalistické technické činnosti.
Z plánovaného počtu 43 kurzů se neuskutečnilo 9 studijních zaměstnání, např.
„Lidská práva globalizace bezpečnost“, „Domácí násilí“, „Psychologie obětí
kriminality“, „Postup P ČR při odhalování, vyšetřování a předcházení pytláctví“,
„Rodinné právo“ a další. Důvodem byl nízký zájem nebo organizační změna.
Cílovou skupinu kurzů celoživotního vzdělávání tvoří pracovníci vyššího
a středního managementu. Jedná o příslušníky Policie ČR a HZS ČR, kteří mají
zájem zejména o profesní kurzy. Dále se jedná především o zaměstnance státní
a veřejné správy, kteří již mají vysokoškolské vzdělání a zde získávají znalosti
důležité pro zvýšení jejich kvalifikace. Nabízené kurzy jsou orientovány na aktuální
problémy, např. rozvoj osobnosti manažera, daňovou kriminalitu, korupční jednání
a možnosti prevence, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celkový program
a zaměření vycházel ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
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bezpečnostních sborů a Koncepce
a zaměstnanců Policie ČR a MV ČR.

celoživotního

vzdělávání

příslušníků

7. Zájem o studium
Zájem uchazečů o studium na PA ČR pro akademický rok 2011/2012

Skupina
oborů

kód
skupiny
kmenových
oborů

počet

podaných přihlášených
přihlášek
právo,
právní
a
veřejno
správní
činnost

68

4123

4123

přijatých
přihlášek
4123

přijatých

975

zapsaných

975

8. Poradenská činnost
PA ČR poskytuje v souladu s příslušným ustanovením Zákona o vysokých
školách č. 111/1998 Sb. poradenské služby studentům v oblasti studijní orientace,
profesním zaměření po ukončení studia, pedagogické práci učitelů, sebepoznání
a seberozvoje, některé právní otázky. Poradenské služby jsou zabezpečovány
odborníky z oddělení vzdělávání a rozvoje (dále jen OVR), katedry společenských
věd a z ostatních kateder a složek PA ČR.
V roce 2011 pořádala PA ČR Den otevřených dveří (dále jen DOD) v termínech: 22. 1. 2011, 9. 2. 2011 a 26. 11. 2011.
Cílem DOD bylo umožnit civilní a odborné veřejnosti seznámit se
s obsahovým zaměřením studia na PA ČR, s podmínkami přijímacího řízení
a materiálním zabezpečením výuky i života studentů.
Dne 30. 3. 2011 se v PA ČR uskutečnilo Setkání studentů posledních
ročníků Bc. a Mgr. studijních programů se zástupci personálních složek P ČR, MV
ČR, MMR ČR, BIS, GŘ HZS ČR a KÚ.
Cílem setkání bylo informovat potenciální absolventy o možnostech uplatnění
na trhu práce. Zástupci personálních složek byli informováni o údajích získaných
průzkumem mezi studenty, který byl zaměřen na otázky odkrývající zájmy i představy
studentů o jejich dalším profesním směřování.
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Zájemcům o studium OVR poskytuje informace o obsahu studijních
programů, o podmínkách a způsobu přijímacího řízení, o konání DOD. Zájemci se
obracejí s žádostí o informace telefonicky nebo e-mailem, tento způsob v roce 2011
využilo 35 zájemců.

9. Počty absolventů
Počty absolventů, včetně cizinců, v roce 2011
Skupiny oborů
Právo, právní a
veřejno-správní
činnost

Kód skupiny
kmen. oborů
68

Studenti se studijním programem
Bc.

Navazující Mgr.

Ph.D.

Celkem

554

355

9

918

10. Doktorský studijní program
Doktorský studijní program (dále jen DSP) Bezpečnostně právní studia,
studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika, který je realizován jako
celoškolský na univerzitě, byl poprvé schválen rozhodnutím MŠMT v roce 2003.
Forma studia DSP je pouze kombinovaná.
Dne 12. 5. 2009 byla platnost DSP rozhodnutím MŠMT o prodloužení platnosti
akreditace příslušného DSP prodloužena do 31. 5. 2013.
Informace o počtu studentů v doktorském studijním programu:
V roce 2011 bylo v doktorském studijním programu, akreditovaným na
univerzitě, zapsáno 105 studentů, z toho 2 zahraniční studenti. Studijní program
v roce 2011 úspěšně ukončilo 9 studentů obhajobou disertační práce, u jednoho
studenta byla obhajoba neúspěšná.
Doktorský
program

forma studia
prezenční
kombinovaná
celkem
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P61
0
105
105

11. Habilitační řízení
Habilitační řízení v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika, které
je realizováno na univerzitě, bylo schváleno rozhodnutím MŠMT na dobu platnosti do
31. 7. 2014.
Dne 13. 8. 2010 byl pokynem rektora vydán Řád habilitačního řízení na PA
ČR, který upravuje podmínky pro podání návrhu na zahájení habilitačního řízení,
jeho náležitosti a upřesňuje postup habilitačního řízení na PA ČR.
V roce 2011 byly podány celkem 4 návrhy na zahájení habilitačního řízení.
Z tohoto celkového počtu požádal 1 uchazeč o zastavení řízení na základě vlastní
žádosti a u jednoho uchazeče byla jmenována habilitační komise. U zbylých dvou
žádostí o habilitační řízení jsou připraveny návrhy na habilitační komise a tyto budou
schváleny na nejbližším jednání vědecké rady školy.

12. Vědecké informace a komunikační technologie
12.1 Knihovní fond
a) velikost fondu
Dílčí knihovna

Tituly

Svazky

Studijní knihovna

4.661

38.220

Speciální knihovna

15.992

45.208

Vědecká knihovna

34.105

49.759

Celkem

54.758

133.187

b) přírůstky a úbytky v roce 2011
Dílčí knihovna
Studijní knihovna
Speciální knihovna
Vědecká knihovna
Celkem

Přírůstky
Tituly
Svazky
16
1849
920
1845
593
1420
1529
5114

Úbytky
Tituly
Svazky
1
60
3
1357
5418
4
6835

12.2 Uživatelé
a) zapsaní uživatelé
Celkem je ve vědecké knihovně OVI PA ČR zapsáno 4 039 uživatelů.
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b) kategorie zapsaných čtenářů
Stálý Studenti Kurzisté Z resortu
stav
Stav k 31.
229
2955
176
482
12. 2011

Mimoresortní

Doktorandi

121

76

12.3 Rešeršní, referenční služby a výpůjčky
V uvedeném roce bylo zpracováno 91 jednorázových rešerší (celkový objem
činí 10 406 použitých dokumentačních záznamů) a 84 pokračování ke standardním
43 titulům ARI profilů (celkový objem činí 3 370 použitých záznamů). Stav báze dat
ANA1: roční přírůstek činí 1 486 notačních záznamů vlastní produkce zpracovaných
ze 127 odborných periodik domácí i zahraniční provenience.
V roce 2011 bylo uskutečněno celkem 45 445 výpůjček.
12.4 Počítačová síť
V roce 2011 byly prioritami rozvoje oblasti ICT, zejména počítačová síť a její
zabezpečení a údržba, dále zajištění obnovy výpočetní techniky, podpora WWW
stránek PA ČR a publikování informací. Součastně docházelo k obnově
používaného aplikačního software. K rozšíření počítačové sítě nedošlo.
12.5 Studijní informační systém
Studijní informační systém je používán pedagogy a studenty obou fakult.
Některé funkce byly rozšířeny a přidány v souladu s poptávkou jednotlivých kateder
a uživatelů systému. Studenti využívali možnosti přihlášení se k předmětům
a k rozvrhu (v rámci kreditního systému). Systém je průběžně aktualizován. Při
přihlašování se k předmětům se vyskytly problémy z důvodu omezených kapacitních
možností internetového připojení.
12.6 Dostupnost počítačové sítě
Na PA ČR je v provozu téměř 550 počítačů včetně notebooků. Většina
počítačů je připojena do sítě umožňující přístup na internet. Pro studenty je
k dispozici 49 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. Na knihovně byl zřízen přístup pro studenty do
vnitřní sítě MV ČR (intranet), navíc ve studovně vědecké knihovny je k dispozici
sedm počítačů a ve studijní knihovně tři počítače. Pro studenty je zřízena jedna
učebna pro přístup na internet.
12.7 Připojení do internetu
PA ČR je připojena do internetu prostřednictvím sítě PASNET, která je
součásti sítě CESNET. Připojení je prostřednictvím mikrovlnného spoje, který
používá technologii umožňující vyšší rychlost připojení. Rychlost připojení byla
navýšena na 16 MB. Tato rychlost, vzhledem k počtu připojených počítačů
a množství komunikace je využívána na maximum, proto byla započata jednání
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o navýšení kapacity na 30 MB (což je maximum pro daný způsob připojení). Ve
spolupráci s externí firmou byly započaty práce na zřízení WIFI připojení na
ubytovnách a v prostoru učebního bloku B.

13. Věda a výzkum
13.1 Výzkumná činnost
V roce 2011 byl zahájen první rok řešení přijatých projektů dlouhodobého
koncepčního rozvoje PA ČR jako výzkumné organizace na léta 2011-2015,
financované v rámci poskytnuté institucionální podpory.
Strategie dalšího rozvoje PA ČR v oblasti vědy a výzkumu byla realizována ve
dvou rovinách.
V rovině vlastního vědeckého bádání směřuje do čtyř základních okruhů
vědeckovýzkumné činnosti. První dva okruhy jsou koncipovány v souladu se
zaměřením doktorského studijního programu PA ČR. Další dva jsou garantovány
fakultami PA ČR a svým obsahem odpovídají zaměření fakult.






Kriminalistika a forenzní disciplíny
Bezpečnostní management a krizové řízení
Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky
Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy

Koncepce výzkumu PA ČR na roky 2011 - 2015 je formulována dlouhodobým
strategickým programem vědecké aktivity PA ČR. Určuje hlavní směry vědeckovýzkumné činnosti.
Výzkumný projekt je formulován v souladu s bezpečnostní strategií ČR, která
reaguje na dynamické změny v současné společnosti. Hrozby, jejich důsledky i případná likvidace, ale především prevence vyvolávají nezbytnost specifické vědeckovýzkumné podpory.
Výzkum navazuje na dosavadní vědeckovýzkumnou činnost PA ČR, tedy
zejména na předcházející Výzkumné záměry PA ČR. Vědecká aktivita PA ČR má
v několika směrech evropskou prioritu vědeckého poznání. Je to zejména rozvoj
forenzní biomechaniky a její aplikace v kriminalistice při vyšetřování násilné trestné
činnosti.
Vlastní výzkumná činnost byla realizována ve 4 integrovaných výzkumných
úkolech.
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Struktura výzkumného projektu
Integrovaný úkol 1
Kriminalistika a forenzní vědy
odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
1.Teoretické otázky kriminalistické vědy a praxe
odp. řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
2. Teorie kriminalistických stop a identifikace
odp. řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
3. Teorie forenzní biomechaniky a její praktické aplikace
odp. řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.
4. Přesnost a správnost zjišťování nízkých koncentrací etylalkoholu ve
vydechovaném vzduchu člověka
odp. řešitel: doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.
5. Aktuální otázky forenzní psychologie
odp. řešitelka: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
6. Rozhodování pachatelů trestné činnosti vzhledem k parametrům situační
prevence odp. řešitelka: PhDr. Marcela Moulisová, CSc.
7. Detekce a analýza výbušnin
odp. řešitel: plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
Integrovaný úkol 2
Bezpečnostní management a krizové řízení
odpovědný řešitel: prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
1. Vytváření metod simulace pro potřeby řízení bezpečnosti
odp. řešitel: prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
2. Zvýšení účinnosti vzdělávacího systému v krizovém řízení
odp. řešitel: prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc.
3. Identifikace a charakteristika vybraných sociogenních mimořádných událostí
odp. řešitel: Dr. Bc. Ján Šugár, CSc.
4. Participace a bezpečnostní rizika vysílání příslušníků Policie ČR a Armády
ČR mimo území ČR v rámci operací mezinárodního společenství
odpovědný řešitel: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.
5. Specifika prožívání a chování jedinců a sociálních souborů v krizových
situacích odp. řešitel: JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.
6. Aplikace moderních statistických metod při analýze dat z empirických
výzkumů a časových řad ukazatelů kriminality v ČR a SR
odp. řešitel: Dr. Zdeněk Kovařík, CSc.
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Integrovaný úkol 3
Analýza a predikce vybrané aktuální policejně bezpečnostní problematiky
odpovědná řešitelka: doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.
1. Analýza a možný vývoj vybrané aktuální policejně bezpečnostní
problematiky
odp. řešitel: Mgr. Jozef Tóth
2. Pokročilé technologie pro boj s terorismem, extremismem a kriminalitou
odp. řešitel: plk. doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D.
3. Současné problémy kriminalistických metod identifikace osob a věcí
odp. řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus DrSc.
4. Systémová analýza rizik sociální reintegrace propuštěných z výkonu trestu
odnětí svobody (ochranné výchovy, ochranného léčení) – příspěvek
k prevenci recidivy /potažmo k bezpečnosti regionů/
odp. řešitelka: pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová
5. Vypracování – návrh optimálního plánu, modelu komplexní služební
přípravy Policie ČR odp. řešitel: pplk. Mgr. Robert First
6. Zkouška spolehlivosti – explikace, aplikace, efektivita
odp. řešitel: JUDr. Josef Hrudka
7. Metodika prevence, odhalování a dokumentace trestné činnosti
s extremistickým podtextem
odp. řešitel: doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.
8. Použití non-lethal weapons – neletálně působících zbraní v policejní praxi
odp. řešitel: JUDr. Martin Kloubek, Ph.D.
9. Analýza a syntéza důsledků rekodifikace trestního zákonodárství pro
orgány činné v trestním řízen s akcentem na činnost policejních orgánů
odp. řešitel: doc. JUDr. František Novotný, CSc.
Integrovaný úkol 4
Analýza a predikce vybraných aktuálních problémů veřejné správy.
odpovědná řešitelka: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.
1. Problematika radikalismu a extremismu v České republice
odp. řešitel: doc. Ing. Dr. Štefan Danics, CSc.
2. Etické aspekty v činnosti policie a veřejné správy – eticky náročné situace
odp. řešitel: PhDr. Mgr. David Krámský, Ph.D.
3. Systém řízení státních organizací, jeho charakter a základní problémy
odpovědná rešitelka: doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.
4. Informační bezpečnost a kybernetická kriminalita v organizaci
odp. řešitel: doc. RNDr. Josef Požár, CSc.
5. Ochrana spotřebitele
odp. řešitel: doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D.
6. Optimalizace procesů při projednávání přestupků ve vztahu k principům
dobré správy
odp. řešitelka: doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.
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7. Optimalizace testování cizojazyčných kompetencí studentů kombinované
formy studia v podmínkách PA ČR a možnosti IT při jeho řešení
odp. řešitelka: doc. PhD. Věra Poláčková, CSc.
13.2 Prezentace výsledků vědy a výzkumu
Velká pozornost je věnována publikování průběžných výstupů a dílčích
výsledků výzkumu v odborném tisku. Rok 2011 byl na publikační výstupy velmi
bohatý. Celkem bylo v tomto roce publikováno 12 odborných monografií
a 58 odborných článků v periodickém tisku a 59 odborných článků ve sbornících
z konferencí. V rámci výzkumných úkolů bylo obhájeno 5 disertačních prací.
Poznatky z výzkumu byly využity i při tvorbě 12 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.
Nejvýznamnější publikační výstupy:
Každým rokem vychází zvláštní číslo periodika Policejní akademie České
republiky v Praze „Bezpečnostní teorie a praxe“ obsahující výstupy z vědy a výzkumu
v daném roce. Zvláštní číslo roku 2011 o rozsahu 574 stran obsahuje 37 odborných
článků z 29 dílčích výzkumných úkolů jednotlivých kateder PA ČR.
 STRAUS, J. VYBÍRAL, J. Daktyloskopická identifikace holistickým přístupem.
Tribun EU, 2011, 150 s. ISBN 978-80-7399-022-0.
 JEDINÁK, P., MLÁDKOVÁ, L., KOVAŘÍK, Z. Uplatňování manažerských
dovedností pro oblast hodnocení ve státních organizacích. Zlín : Radim Bačuvčík
- VeRBuM, 2011, 116 s.
 MLÁDKOVÁ, L., JEDINÁK, P. a kol. Vybrané aspekty systému řízení státních
organizací. Zlín : Verbum, 2011.
 DANICS, Š. Environmentální extremismus. In DUŠEK, J. A GREGOR, J.
Udržitelný rozvoj v podmínkách ekonomické krize. České Budějovice. VŠERS
2011, s. 235-241. ISBN 978-80-87472-04-0
 STRAUS J., Kritéria zranění člověka při extrémním dynamickém zatěžování
organismu. Pohybové ústrojí, ročník 18, 2011, č. 1+2, s. 18-25.
 STRAUS, J., SLOBODZIANOVÁ, D.: Biometrický systém v rámci forenzní
daktyloskopie – AFIS – BIS. Bezpečnostní teorie a praxe, č. 2, 2011, s. 21-32,
ISSN 1801-8211
 TUREČEK, J. Ochrana budov s vestavěnými garážemi před vozidlovými útoky.
In Bezpečnostní technologie, Systémy a Management 2011, 14. - 15. září 2011,
Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,
ISBN 978-80-7454-111-7
 STRAUS, J., VAVERA, F. Příručka pro vyšetřující soudce – Handbuch für
Untersuchungsrichter. Kriminalistika, č. 4, 2011, s. 50-57.
 HNÍK, V., KRULÍK, O., POŽÁR, J. Role soukromých subjektů v boji proti
nelegálnímu a nežádoucímu obsahu na Internetu. Bezpečnostní teorie a praxe,
2011, č. 1, s. 45-62.
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 KRULÍK, O., NOVÁKOVÁ, J. Image of the Place and Perception of Security. The
Science for Population Protection. 2011, roč. 2011, č. 1, s. 59-68. ISSN 1803635X
 KALAMÁR, Š., SUNARDI, T., SVOBODA, I., VOPRŠAL P. Terminologie
a symbolika užívaná soudobou extremistickou scénou. Ostrava : Key Publishing,
2011. ISBN 978-80-7418-103-0
 KALAMÁR, Š., SCHELLEOVÁ, A., SVOBODA, I. Trestné činy z nenávisti jako
projevy politického extremismu. Právo, ekonomika, management, 2011, č. 2,
s. 2-12. ISSN 1804-3550
Výsledky vědy a výzkumu PA ČR byly prezentovány na mezinárodních
i národních konferencích a jiných odborných akcích. Nejvýznamnější z nich jsou:
 Konference „Junior Forensic Science“. Ústav soudního inženýrství, VUT
v Brně, 2011, Vystoupení: Sadílek, Z., Straus, J., Danko, F., Filipenská, L.:
Létání miminek.
 Konference „Bezpečnostní technologie, systémy a management, Zlín 2011,
Vystoupení: Jonák, J., Straus, J.: Využití dynamického záznamu z kame-rového
systému při identifikaci osob.
 4. mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“, Praha 2011,
Vystoupení: Straus J., Sadílek Z., Danko F., Filipenská L., Kesler A.
Biomechanická analýza extrémního dynamického zatížení.
 3. trilaterální sympozium s mezinárodní účastí, Ostrava 2011, Česká
společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP. Vystoupení: Straus, J.
Biomechanické hledisko zranění při extrémním dynamickém zatěžování
organismu.
 Konference „Zvýšení bezpečnosti provozu vozidel ozbrojených sil“. Vyškov
2011, Vojenská akdemie. Vystoupení: STRAUS, J., SADÍLEK, Z., FILIPENSKÁ,
L., DANKO. Poster – Bratislava - Use of Forensic Sciences in Criminalistics.
STRAUS, J. Biomechanické parametry dynamického zatížení hlavy.
 VIII. celostátní konference asociace studentů psychologie „Za hranicemi
zločinu“. Univerzita Palackého, Olomouc 2011, Vystoupení: Čírtková, L. Zločin
očima viktimologie.
 Konference/kulatý stůl: Domácí násilí na mužích, Brno 2011, Fakulta
sociálních studií MU Brno, vystoupení: Čírtková, L. Domácí násilí na mužích
z pohledu teorie a praxe.
 Konference „Spravedlnost pro oběti“ Praha 2011, Bílý kruh bezpečí,
Vystoupení: Čírtková, L. Zločin očima obětí.
 Konference „Perspektivy práce s delikventní mládež“", Brno 2011, úřad
ombudsmana. Vystoupení: Čírtková, L. Delikventní mládež z pohledu současné
forenzní psychologie.
 Konference MV ČR „Stalking“. Praha 2011, Vystoupení: Čírtková, L. Aktuální
otázky stalkingu z pohledu teorie a praxe.
 International conference „Magnetic Resonance Detection of Explosives
and illicit materials”, Yalova 2011, Turkey: Gebze Institute of Technology.
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Vystoupení: Turecek, J. Schwitter, B. Miljak, D. Stancl, M. NQR Characteristics
of an RDX Plastic Explosive Simulant.
 Medzinárodná vedecko-odborná konferencia „Manažment, teória, výučba
a prax 2011“, Liptovský svätý Mikuláš 2011. Vystoupení: Hrivnák, J., Polívka, L.;
Krulík, O. Současné trendy ochrany infrastruktury v České republice.
 Konference v rámci projektu „Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří síť“,
Jihlava 2011, Vysoká škola polytechnická vystoupení, : Tarčáni, O., Nováková, J.
Úloha Policejní akademie České republiky v Praze z hlediska vzdělávání
odborníků veřejné správy v oblasti bezpečnostního managementu.
 International Conference „Security Management and Society“, Brno 2011,
Ústav obrany Brno. Vystoupení: Sabol, J., Šesták, B., Navrátil, L.: Kvantifikace
stupně ohrožení obyvatelstva v důsledku jaderných nebo radiologických
mimořádných situací.
 International Conference of Crisis Management in Public and Private
Sector, Uherské Hradiště 2011, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta
logistiky a krizového řízení. Vystoupení: 1) Sabol, J., Šesták, B., Navrátil, L.:
Zabezpečení Vysokoaktivních Radioaktivních zdrojů: Prevence proti
radiologickému terorismu a posílení ochrany obyvatelstva před radiologickým
nebezpečím. 2. Harazin, L., Krulík, Oldřich; Nováková, Jaroslava. Koordinační
dohody mezi Policií České republiky a obcemi: Co od nich očekávat?
 16. medzinárodná vedecká konference „Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Žilina 2011, Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Vystoupení Harazin, L.; Krulík, O.; Nováková, J. Koordinační dohody mezi
Policií ČR a obecními zastupitelstvy – jeden z aspektů reformních aktivit
souvisejících s výkonem policejní práce v České republice a ve společenské
praxi.
 Bezpečnostní fórum 2011, Bánská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vztahov UMB. Vystoupení: Danics, Š.: Islámské prostředí: náborové
pole pro teroristické organizace v Německu.
 Konference Znalosti pro tržní praxi, Olomouc 2011, Filozofická fakulta
Univerzity Palackého v Olomouci. Vystoupení: Junková, D.: Možnosti sebereflexe
a změn mentálních modelů bezpečnostních manažerů - znalostních pracovníků.
 Virtuální vědecká konference s mezinárodní účastí „Celostní příprava
manažerů zaměřená na jejich kvalitu“ 2011 - nutný předpoklad efektivního
řízení organizace ve znalostní společnosti“. Bratislava 2011, Akadémia
policajného zboru. Vystoupení: Junková, D., Kný, M., Jedinák, P., Borská, I.
 Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou „Spravne súdnictvo a jeho
rozvojové aspekty“, Trnava, Vystoupení: Horzinková, E., Fiala, Z.: Zákonné
podmínky žaloby proti nezákonnému zásahu.
 Mezinárodní konferece „Správné delikty a správné trestanie v stredoeurópskom právnom prostore – súčasnost a vize“ Bratislava, Vystoupení:
Horzinková, E.: Správní delikty a principy dobré správy. Fiala, Z., Ottová, L.:
Přezkum blokových pokut - omyl v osobě pachatele.
 Vědecká konference „Kriminalizace jako fenomén dnešní společnosti“.
Praha 2011, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky. Vystoupení:
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ZOUBEK, V. Postmoderní (a postliberální) otázky lidských práv a blobální
bezpečnosti. Exaktní možnosti právovědy a státovědy, jak čelit krizi liberálního
kapitalismu a právního státu.
 Mezinárodní konference „Ochrana základních práv a svobod v proměnách
práva na počátku 21. století (v českém, evropském a mezinárodním
kontextu) Praha 2011, Právnická Fakulta UK. Vystoupení: Zoubek, V.: Několik
obecných poznámek aspektu ochrany lidských práv v podmínkách difuze
západního univerzalismu a globálního multikulturalismu.
 Mezinárodní konference „Bezpečné Slovensko a EÚ“. Košice 2011, Vysoká
škola bezpečnostného manažérstva. Vystoupení: Zoubek, V.: Postmoderní
a postliberální otázky základních lidských práv a globální bezpečnosti.
 4. ročník mezinárodní vědecké konference „Bezpečná Evropa 2011“ Karlovy
Vary 2011, Vysoká škola Karlovy Vary. Vystoupení: Zoubek, V.: Que lex non
prohibet debent permisa videri (V konsekvenci krize vesternalistického
kapitalismu a možnosti právovědy a státovědy jak jí exaktně vzít na vědomí).
 4. ročník mezinárodní vědecké konference „Zvládání extrémních situací“,
Praha 2011. Vystoupení: First, R., Pleger, L., Kočička, L., Šuster, E. Výzkum ke
snížení nehod vozidel PMJ, Kadlec, K.: Reakční doby při použití zbraně
v reálných situacích, First, R., Sůrová, I.: Výzkum zákroků proti osobám pod
vlivem návykových látek.
13.3 Významná pracoviště pro výzkum a vývoj
V roce 2011 byla započata v realizace projektů nových i stávajících
výzkumných pracovišť, která mají představovat materiální základnu vlastního
výzkumu. Hlavním impulzem pro realizaci této roviny bylo navýšení finančních
prostředků na rozvoj výzkumné organizace na základě hodnocení výzkumných
organizací Radou pro výzkum a vývoj v roce 2010. Jde o následující pracoviště:






Výzkumné pracoviště katedry kriminalistiky
Výzkumné centrum bezpečnostního managementu
Laboratoř krizového řízení
Laboratoře bezpečnostních technologií
Psychofyziologická a behaviorální laboratoř KSV

13.4 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),
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Ústav soudního inženýrství Brno (problematika stop při řešení dopravních nehod)
Ústav soudního lékařství Praha (problematika forenzní biomechaniky extrémního
dynamického zatěžování organismu),
Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha (problematika rozvoje
kriminologických věd),
1. lékařská fakulta UK Praha (problematika drog v silniční dopravě),
Oddělení trhavin, VÚPCH, Explosia a.s., Pardubice - Semtín (spolupráce v rámci
dílčího úkolu VVZ PA ČR 3/7 Rentgenová detekce výbušnin),
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor krizového řízení a oddělení prevence kriminality
(spolupráce v rámci řešení grantového úkolu z oblasti prevence kriminality
s názvem „Strážník na ulici“),
Centrum dopravního výzkumu Ministerstva dopravy ČR (oponování projektů
a výstupů výzkumů realizovaných tímto pracovištěm),
Český helsinský výbor (spolupráce v rámci grantového úkolu Českého helsinského
výboru Lidská práva a policie),
AFCEA, Armed Forces Communications and Electronics Association, česká pobočka
(účast a společné pořádání odborných akcí v oblasti informačních a komunikačních technologií, při informační bezpečnosti a modelování bezpečnostních
situací a informačních systémů na mezinárodní úrovni a při pořádání
transuniverzitní studentské soutěže),
AFOI, asociace firem pro ochranu organizací (problematika informační bezpečnosti),
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).
13.5 Mezinárodní spolupráce 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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14. Akademičtí pracovníci
Kvalifikační struktura akademických pracovníků
Název pracoviště
Fakulta bezpečnostně
právní
K. policejních činností
K. kriminální policie
K. bezpečnostních technologií
K. trestního práva
K. profesní přípravy
K. kriminalistiky
K. kriminologie
Fakulta bezpečnostního
managementu
K. managementu a informatiky
K. soukromoprávních disciplín
K. společenských věd
K. krizového řízení
K. jazyků
K. veřejné správy
K. veřejnoprávních disciplín
Výzkumná a vývojová
oddělení
Oddělení vědy a výzkumu
Oddělení vzdělávání a rozvoje
Celkem

Celkem

odborní
z toho
prof.
doc. asistenti s věd.
vědečtí
celkem celkem celkem hodností prac.

5
7
3
7
4
6
4

1
1
2
1

1
1

11
10
11
12
8
6
8

2
1
1

2
4
108

6

1
4

2
1

4
6
1
5
4
3
3

2
2
2
1
1
1
3

9
6
9
10
7
4
5

7
2
6
2
2
2
2

20

76

4
1
1
1
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15. Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání
Mezinárodní spolupráci věnuje vedení univerzity stálou pozornost. 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:
přímá mezinárodní spolupráce na základě bilaterálních i multilaterálních
dohod na úrovni vysokých policejních škol a zahraničních univerzit,
zapojení do mezinárodních vzdělávacích projektů a programů,
zahraniční mobility akademických pracovníků, studentů a zaměstnanců.
15.1 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
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2
4
6

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, Poliezeiakademie
Niedersachsen, ve Francii l´Ecole Nationale Supérieuere de la Police (Národní
vysoká škola pro policejní komisaře), Rendőrtiszti Főiskolája v Budapesti, na
Ukrajině Doněcká právnická vysoká škola Luganské státní univerzity vnitřních věcí
E. A. Didorenka a na Slovensku Akadémie Policajného zboru v Bratislavě a Žilinská
univerzita v Žilině. Kontakty navázané se vzdělávacími institucemi v Polsku,
Rakousku, Nizozemí a v celé řadě dalších zemí nejsou tak pravidelné.
15.2 Zapojení do mezinárodních programů
PA ČR se podílí na činnosti CEPOL – Evropské policejní akademie, která byla
rozhodnutím Rady Evropy založena jako pracovní síť sdružující národní
vysokoškolské policejní vzdělávací instituce členských zemí Evropské unie. Cílem
projektu je pomoc při zabezpečování školení služebně vyšších policistů členských
států pomocí optimalizace spolupráce mezi národními instituty za podpory a rozvíjení
evropského přístupu. Rektor PA ČR se zúčastňuje zasedání Řídící rady (Governing
Board).
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.
15.3 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.
15.4 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
univerzitě.
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Přehled zahraničních aktivit, zahraničních akcí, mezinárodních konferencí,
odborných akcí, seminářů a přijetí hostů v roce 2011
Poř.
číslo
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Název

Organizuje

Seminář zahraničních studentů
z Hochschule fűr Polizei
Villingen-Schwenningen
Seminář zahraničních studentů
z Hochschule fűr Polizei
Villingen-Schwenningen
PA ČR – Mezinárodní kolo
studentské
vědecké odborné
činnosti (SVOČ)
Hlavní kurz mezinárodního
vzdělávacího programu
(Evropská policejní akademie
MEPA)
Instrukčně metodické
zaměstnání LLP ERASMUS
(Turecko)
Přijetí zahraniční delegace Turecko
Mezinárodní delegace na
konferenci INFORUM 2011 Slovensko
Zahraniční delegace Maďarsko
Ubytování zahraniční delegace
Černá Hora
Festival policejních orchestrů
FESTPOL 2011

11.

Jazykový kurz SRN

12.

Přijetí zahraniční delegace

13.

Reciproční výměna hudebních
policejních souborů
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Datum

PA ČR

Počet
účastníků
16

PA ČR

16

19.3.

PA ČR

40

5.4.

PA ČR
OVSPŠ MV

30

1.5.- 8.5.

PA ČR

16

12.5.

PA ČR

3

17.-19.5.

SVK PA ČR

5

23.-26.5.

PA ČR

1

24.-26.5.

NMV ČR

2

29.5.

PP ČR

38

2.6..-5.6.

PA ČR

13

26.-30.9.

PA ČR
IPA
BAYREUTH
SRN
HH PČR
SLZ PP ČR
PA ČR

30

25.-27.11.

37

15.-16.12.

Celkem

247

37

14.3.

15.5 Přehled zahraničních studentů studujících na PA ČR v roce 2011

Stát

Počet

Slovensko

10

Ukrajina

5

Spolková republika
Německo

2

Ruská federace

2

Kazachstán

1

Ostatní

1

Celkem

21

Přehled studujících na PA ČR v rámci programu LLP – ERASMUS v roce 2011
Stát

Počet

Slovensko

10

Velká Británie

6

Celkem

16

15.6 Počty studentů, kteří vycestovali v roce 2011 v rámci programu LLPErasmus
Stát

Počet

Velká Británie

2

Litevská republika

7

Spolková republika
Německo

2

Celkem

11
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16. Další aktivity školy
16.1
Akce realizované na univerzitě ve spolupráci s rezortními složkami
Ministerstva vnitra ČR, Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR. Jsou zde
zařazeny i další aktivity bezpečnostních složek, které univerzita organizačně
zabezpečuje.
Poř.
číslo
1.

Datum

SUZ MV

Počet
účastníků
20

Jednání delimitační komise

2.

Jednání delimitační komise

SUZ MV

20

11.1.

3.

Jednání delimitační komise

SUZ MV

20

18.1.

4.

Odborný seminář

ÚVK PP ČR

20

14.2.

5.

Odborný seminář

ÚVK PP ČR

20

22.2.

6.

Odborný seminář

ÚVK PP ČR

20

1.3.

7.

Policejní mistrovství ČR –
postupový přebor

PA ČR
KŘ PČR SčK

35

8.3.

8.

PP ČR
PA ČR

15

8.3.

9.

Výběrové řízení policistů do
zahraničních mírových operací –
Selection Assistance Team
Prověrky fyzické připravenosti

30

21.3.

10.

Odborný seminář

HZS MV
PA ČR
SUZ MV

20

22.3.

11.

Školení pracovníků
zodpovědných za bezpečnostní
ochranu areálů orgánů státní a
veřejné správy
Instrukčně metodické
zaměstnání
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Odborný seminář –
„Kybernetická bezpečnost –
moderní nástroj autentizace
a identifikace pachatele
Postupový přebor v policejním
víceboji
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Instrukčně metodické
zaměstnání

BO MV
PA ČR

90

23.3.

SUZ MV

20

5.4.

OBP MV
PA ČR
FBM PA ČR
AFCEA

20

5.-7.4.

60

12.4.

ŘSCP

60

18.4.

OBP MV
PA ČR
SUZ MV

20

19.-21.4.

20

26.4.

12.
13.
14.

15.
16.
17.

Název

Organizuje
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6.1.

18.

Odborný seminář

19.

Plavecké přebory

20.

23.

Prověrky fyzické zdatnosti
příslušníků HZS Praha
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Instrukce metodické zaměstnání

24.
25.

21.
22.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

PA ČR
APZ Blava
KŘ PČR hl.m.
Prahy
HZS Praha

20

26.4.-1.5.

35

27.4.

40

2.5.

OBP MV
PA ČR
OBP MV
PA ČR
SUZ

20

5.5.

20

10.-11.5.

20

17.5.

Instrukce metodické zaměstnání

ÚVK PČR

20

18.5.

Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Instrukce metodické zaměstnání
Studijní výcvikový kurz
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Studijní výcvikový kurz

OBP MV
PA ČR
OBP MV
PA ČR
SUZ MV
FBM PA ČR
OBP MV
PA ČR
FBM PA ČR

20

18.5.

20

25.5.

20
20
20

30.5.
30.5.-3.6.
31.5.

20

Zkoušky strážníků městských a
obecních policií
Instrukce metodické zaměstnání

OBP MV
PA ČR
SUZ MV

20

7.6. –
10.6.
7.-9.6.

20

14.6.

Zkoušky strážníků městských a
obecních policií
Instrukce metodické zaměstnání
SVK
Studijní výcvikový kurz

OBP MV
PA ČR
PA ČR

20

14.-15.6.

10

FBM PA ČR

20

PP ČR
PA ČR
ZS pro MV
PA ČR
AFCEA

600

15.6.17.6.
20.6.24.6.
20.6.

40

21.6.

OBP MV
PA ČR
OBP MV
PA ČR
SUZ MV

10

22.6.

10

23.6.

20

16.8.

SUZ MV

20

16.9.

36.

Slavnostní shromáždění k 20.
výročí vzniku Policie ČR

37.

Odborný seminář „Koncept
víceúrovňové bezpečnosti a
další aktuální bezpečnostní
témata“
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Zkoušky strážníků městských
obecních policií
Instrukčně metodické
zaměstnání
Instrukčně metodické
zaměstnání

38.
39.
40.
41.
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42.

Přijetí studentů SPŠ Holešov

43.

Instrukčně metodické
zaměstnání
Instrukčně metodické
shromáždění
Instrukčně metodické
zaměstnání
Prověrky fyzické zdatnosti

44.
45.
46.

51.

Odborný seminář „Chlamydie,
mykoplazma“
Instrukčně metodické
zaměstnání
Instrukčně metodické
zaměstnání
20 let Policie ČR – setkání
policejního prezidenta
s představiteli Policie ČR
Prověrky fyzické zdatnosti

52.

Prověrky fyzické zdatnosti

53.

Instrukčně metodické
zaměstnání
Prověrky fyzické zdatnosti

47.
48.
49.
50.

54.
55.

Onkologické sympozium
„Diagnostika a léčba karcinomu
prostaty, varlat a prsu“

56.

Instrukčně metodické
zaměstnání

PA ČR
VPŠ Holešov
SUZ MV

81

13.-16.9.

20

20.9.

ÚVK PP ČR

25

26.9.

SUZ MV

20

4.10.

HZS MV
PA ČR
ZZ MV
PA ČR
SUZ MV

30

18.10.

70

20.10.

20

21.10.

SUZ MV

20

25.10.

PP ČR
PA ČR

500

říjen
1 den

HZS MV
PA ČR
HZS MV
PA ČR
SUZ MV

30

1.11.

30

8.11.

20

8.11.

HZS MV
PA ČR
ZZ MV
FTN
Nadační fond
onkologie pro
21. století
PA ČR
SUZ MV

30

22.11.

160

23.-25.11.

20

13.12.

Celkem

2671

87

Univerzita v průběhu roku 2011 zabezpečila pro organizační jednotky MV ČR,
P ČR a HZS ČR celkem 56 odborných akcí, kterých se zúčastnilo 2 671 příslušníků
a zaměstnanců. Celková doba trvání akcí byla 87 dní.
16.2 Studentská vědecká odborná činnost (SVOČ)
Studentská vědecká a odborná činnost se na PA ČR realizuje na 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).
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Počet prací v celoškolském kole
počet prací

Sekce
bezpečnostní služby

7

kriminalistika, kriminologie

6

právní vědy

6

společenské vědy

7

Celkem prací SVOČ

26

Umístění studentů PA ČR v mezinárodním kole
1. místo

Sekce

2. místo

3. místo

bezpečnostní služby
kriminalistika, kriminologie
právní vědy
společenské vědy

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. Marek Radosta: Výzkum vlivu elektrických paralyzérů na iniciační
třaskaviny
Konzultant: doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D. - PA ČR
2. místo – Bc. Ivan Bacigál: Príprava modelovania a simulácie ako súčasť
kriminálnych a spravodajských analýz
Konzultant: doc. Ing. Jozef Stieranka, PhD. – APZ Bratislava
3. místo – Bc. Markéta Vavřinová: Problematika dopravní nehodovosti mladých
začínajících řidičů
Konzultant: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. – PA ČR
Sekce „Kriminalistika, kriminologie“
1. místo – Radoslav Močáry: Využitie technických prostriedkov pri odhaľovaní
neverbálnych a fyziologických prejavov klamstva pri výsluchu
Konzultant: JUDr. Martin Samek, PhD. – APZ Bratislava
2. místo – Barbora Míková: Sexuální výchova na školách jako významný nástroj
prevence mravnostní kriminality
Konzultant: pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová – PA ČR
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3. místo – Jiří Štochl: Specifika zneužívání návykových látek mládeží v Karlovarském kraji Konzultant: pplk. PhDr. JUDr. Jana Firstová – PA ČR

Sekce „Právní vědy“
1. místo – Bc. Monika Mittnerová: Euthanasie (právo na život – právo na smrt?)
Konzultant: JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. – PA ČR
2. místo – Bc. Ivana Salayová: Verejná správa v Rakúsku
Konzultant: JUDr. Ladislav Dudor – APZ Bratislava
3. místo – Bc. Filip Kábrt: Vybrané problémy trestných činů proti životu
Konzultant: doc. JUDr. František Novotný, CSc. – PA ČR

Sekce „Společenské vědy“
1. místo – Petr Pacher: Návrh on-line formuláře pro oznamování trestných činů
a přestupků Policii ČR
Konzultant: Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D. - PA ČR
2. místo – Henrieta Papšová: Analýza aktuálnych problémov uplatňovania práv
jednotlivcov v spoločnosti
Konzultant: doc. Dr. Karol Murdza, PhD. – APZ Bratislava
3. místo – Katarína Vetešková: Historické aspekty zlyhania bezpečnostných
systémov jadrových zariadení
Konzultant: doc. Dr. Mgr. Vladimír Blažek, CSc. – APZ Bratislava

17. Poskytování informací podle
o svobodném přístupu k informacím

zákona

č.

106/1999

Sb.,

Policejní akademie ČR v Praze 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 a so@polac.cz. Zde jsou podle
obsahu posouzeny a distribuovány jednotlivým součástem a pracovištím univerzity
k vyřízení. Nejčastěji jsou předávány studijnímu oddělení a děkanům fakult, zde jsou
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neprodleně vyřizovány. Zvláštní evidence těchto dotazů se nevede, jejich počet lze
odhadnout na několik set až tisíc ročně.
Dotazy jsou nejčastěji zaměřeny na tyto problémy:
a) podmínky přijímacího řízení a jeho výsledky,
b) obsah studia na PA ČR,
c) možnosti uplatnění absolventů univerzity v praxi,
d) konzultace odborných problémů z oblasti kriminalistiky, práva, krizového
managementu a policejních činností.
V roce 2011 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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