
Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

„Management lidských zdrojů“ 

 

1.  Personální práce a její úloha v bezpečnostních sborech. 

2.  Personální strategie a politika. Strategické řízení lidských zdrojů v bezpečnostních 

     sborech. 

3.  Analýza pracovních míst a její význam. Přístupy k vytváření pracovních úkolů a  

     pracovních míst. 

4.  Motivační teorie uplatňované v managementu lidských zdrojů. 

5.  Metody hodnocení organizací. Personální audit. 

6.  Plánování personálního rozvoje a rozvoj kariéry v bezpečnostních sborech. 

7.  Získávání pracovníků – pojem, úkoly, zdroje a proces. 

8.  Pojetí, úkoly a metody výběru pracovníků. 

9.  Proces přijetí, orientace a adaptace pracovníka na pracovišti. 

10. Formální a neformální pracovní vztahy. 

11. Zaměstnanecké vztahy a kvalita pracovního života. Kolektivní vyjednávání. 

12. Konflikt v pracovních vztazích a jeho vývojové fáze. Řešení konfliktů. 

13. Osobnost manažera a jeho kompetence v bezpečnostních sborech. 

14. Odměňování pracovníků. Zaměstnanecké výhody. 

15. Kooperace a týmová práce, princip synergie. Budování týmu. 

16. Řízení pracovního výkonu. 

17. Poznávání pracovníků a metody jejich hodnocení. 

18. Etika a kultura managementu v bezpečnostních sborech. 

19. Vzdělávání pracovníků v bezpečnostních sborech. 

20. Sociální a společenská role manažera při řízení lidských zdrojů. 



Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

 

„Strategický management“ 

 

1. Strategické plánování, vize, mise, cíle organizace.  

2. Flexibilita strategie při dynamice vnějšího prostředí.  

3. Funkce kontroly ve vrcholové úrovni řízení.  

4. Význam strategické analýzy.  

5. Úloha a forma koncepčních dokumentů.  

6. Specifika strategického rozhodování při řešení nestrukturovaných 

problémů.  

7. Cyklické procesy ve strategickém managementu, synergie a efektivnost.  

8. Význam firemní kultury, etiky, budování image firmy.  

9. Vhodnost metody benchmarkingu, outsourcingu v konkurenceschopnosti.  

10. Řízení změn, portfolio trhu.  

11. Problémy tvorby strategie a význam strategického myšlení.  

12. Charakteristika modelů a metod strategického řízení (SPACE,  

      PEST,..).  

 13. Způsob a předmět organizování v kompetenci top manažerů.  

14. Komparace charakteristiky a poslání managementu v hierarchii    

      řízení, počínaje operativním stupněm. 

15. Způsob relevantní komunikace vrcholových manažerů v 21. století.  

16. Stakeholderes, význam participace zainteresovaných stran 

      organizace.  

17. Problémy implementace strategie v turbulentním prostředí.  

18. Strategické dokumenty ve státní správě ČR a EU.  

19. Vývoj strategického managementu v ČR.  

20. Strategická spolupráce nadnárodního významu, závazky, normy, 

      s ohledem na bezpečnost.  

 

 



Zkušební  okruhy ke státní  r igorózní  zkoušce z  předmětu  

 „Řízení  bezpečnost i  a  r iz ik“  

 

1. Pojem „řízení bezpečnosti“ a jeho význam. 

2. Bezpečnostní zájmy a bezpečnostní systém ČR. 

3. Význam a úloha orgánů státní správy a územní samosprávy pro řízení 
bezpečnosti. 

4. Význam a úloha integrovaného záchranného systému pro řízení bezpečnosti 
se zaměřením na stupeň kraj. 

5. Význam a úloha havarijního plánování pro řízení bezpečnosti na stupni kra.j 

6. Význam a využití „kontrolního seznamu“ a „případových studií“ pro hodnocení 
rizik v oblasti řízení bezpečnosti území. 

7. Systém řízení bezpečnosti a specifika oblasti „vnitřní bezpečnost“. 

8. Základní funkce státu, kritická infrastruktura, objekty důležité pro obranu státu 
a objekty možného napadení a jejich využití pro řízení bezpečnosti. 

9. Úloha a význam bezpečnostních rad a krizových štábů kraje a obcí. 

10.  Význam a přínos typových činností složek integrovaného záchranného 

systému       při řešení mimořádných událostí. 

11.  Význam a úloha bezpečnostních složek v systému řízení bezpečnosti.  

12.  Význam a důvod potřeby omezení práv a svobod při řešení krizových situací. 

13.  Význam a specifika ochrany kritické infrastruktury v rámci řízení bezpečnosti. 

 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu  

„Územní, nouzové a krizové plánování“ 

 

1. Přehled právních předpisů pro řešení mimořádných událostí a krizových 

situací (povodní, epidemií, epizootií, technologických havárií, výpadků služeb, 

energií, vody apod.). 

2. Druhy krizových plánů dle platných právních předpisů – jejich zpracovatelé, 

cíle a způsob použití; (typové plány, krizový plán, plány krizové připravenosti). 

3. Druhy havarijních plánů dle platných právních předpisů – jejich zpracovatelé, 

cíle a způsob použití; souvislost vnitřních a vnějších havarijních plánů. 

4. Povodňový plán (záplavy – záplavová území; řešení povodní; druhy povodní; 

příslušné právní předpisy).  

5. Vnější havarijní plán pro jaderná zařízení kategorie IV. 



6. Vnější havarijní plán pro zařízení s nebezpečnými látkami skupiny B. 

7. Krizový plán kraje – obsah, kdo schvaluje, kdo zpracovává, kdo odpovídá za 

aktualizaci. 

8. Vztah mezi zásadami územního rozvoje (územním plánem), havarijními plány, 

havarijním plánem kraje a krizovým plánem kraje.  

9. Dokumentace integrovaného záchranného systému na jednotlivých úrovních 

řízení (obsah; použití). 

10. Úkoly ministerstev a jiných ústředních správních úřadů při řešení krizových 

situací (zpracovávaná dokumentace; obsah a určení dokumentace). 

11. Územně plánovací dokumentace (popis; zpracovatelé; použití). 

12. Dokumentace zpracovávaná pro objekty a zařízení, které jsou bezprostředním 

zdrojem hrozby vzniku závažné havárie (způsob zpracování a struktura). 

13. Principy fungování a nástroje realizace systému hospodářských opatření pro 

krizové stavy. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu  

„Rizikový management“ 

1. Rozhodovací procesy, struktura rozhodovacích procesů, prvky rozhodovacích 
procesů, rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty, informace pro 
rozhodování, role zkušenosti a intuice. 
 

2. Nástroje, metody a postupy rozhodování za jistoty. 
 

3. Situační analýza, formulace rozhodovacích problémů, metody analýzy 
rozhodovacích problémů, metoda kauzální analýzy, analýza Kepner-Tregoe, 
analýza silového pole, šestislovný graf. 

 

4. Výběr kritérií a tvorba variant, volba a hodnocení variant rozhodování, 
jednoduché heuristické přístupy, metody vícekriteriálního hodnocení variant. 

 

5. Metody rozhodování za rizika a nejistoty, rozhodovací matice, 
pravděpodobnostní stromy a scénáře, pravidla rozhodování za nejistoty, 
pravidlo minimaxu, maximaxu, Laplaceovo, Hurwiczovo a Savageovo, 
rozhodování za rizika a metoda Monte Carlo. 

 

6. Rozhodovací stromy, stanovení optimální strategie, víceetapové rozhodovací 
procesy. 



 

7. Hodnocení variant scénářů. 
 

8. Styl rozhodování, míra participace a styl rozhodování, skupinové rozhodování, 
modely pro volbu stylu rozhodování. 

 

9. Kvantitativní metody pro podporu rozhodování, vícekriteriální rozhodování-
analýza citlivosti, úlohy lineárního programování, lineární programování a 
optimalizační úlohy. 

 

10. Časové řady, metoda jednoduchých klouzavých průměrů, jednoduché 
exponenciální vyrovnávání, měření přesnosti prognóz. 

 

11. Optimalizace systémů, základní pojmy, optimální spojení míst, maximální tok 
sítí, úloha nejkratší cesty. 

 

12. Síťové grafy, časová analýza projektů, metoda CPM, metoda PERT, řízení     
projektů a metoda Monte Carlo. 

 

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Aplikovaná sociologie“ 
 

1. Sociologie jako věda: etymologie pojmu sociologie; předmět a objekt studia; 

struktura a funkce sociologie; základní sociologická paradigmata. 

2. Sociologická metoda. Specifika sociologického vysvětlení. Sociologická 

imaginace. 

3. Vývoj sociologického myšlení: základní etapy, zakladatelé sociologie, moderní 

teoretické přístupy. 

4. Sociologický výzkum: definice, typy a fáze výzkumu. 

5. Terénní výzkum. 

6. Dotazníkové šetření. 

7. Experiment. 

8. Výzkum založený na dokumentech. 

9. Společnost a společenský systém. Společnost a společenská změna. 

10. Tradiční společnost – Gemeinschaft. 



11. Moderní společnost – Gesellschaft. 

12. Postindustriální společnost: Daniel Bell. 

13. Mcdonaldizovaná společnost: George Ritzer. 

14. Občanská společnost: Ralf Dahrendorf. 

15. Riziková společnost: Ulrich Beck. 

16. Dezintegrovaná společnost: Wilhelm Heitmeyer. 

17. Globalizace: Immanuel Wallerstein. 

18. Socializace a socializační činitelé: definice, typy, životní cyklus a specifika etap. 

19. Sociologie životního stylu: (masová) kultura, post/subkultury a kontrakultury 

(definice oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy v 

předmětu studia). 

20. Společenský řád: hodnota, norma a normalita, jinakost a konformita, tolerance a 

respekt. 

21. Sociologie deviantního chování: deviace a patologie, sociální kontrola a prevence 

(definice oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy 

v předmětu studia). 

22. Environmentální sociologie: vybrané environmentální otázky dnešní doby 

(definice oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy 

v předmětu studia). 

23. Sociologie rodiny: rodina, partnerství a intimní vztahy (definice oboru a 

základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy v předmětu studia). 

24. Sociologie lidských sídel – sociologie města: velkoměsta a urbanizace (definice 

oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy v předmětu 

studia). 

25. Sociologie veřejného mínění (definice oboru a základních pojmů, významní 

„autoři“, proměny a problémy v předmětu studia). 

 
Doporučená literatura: 
[1] Giddens, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 2013. 
[2] Kolektiv autorů SÚ AV ČR. Velký sociologický slovník - I a II. svazek. Praha: Karolinum, 

1996. 
[3] Petrusek, Miloslav. Společnosti pozdní doby. Praha : Slon, 2006. 
[4] Petrusek, Miloslav a Balon, Jan. Společnost naší doby. Praha : Academia, 2011. 
[5] Pongs, Armin. V jaké společnosti vlastně žijeme? Praha : ISV nakladatelství, 2000. 



[6] Šubrt, Jiří a kol. Soudobá sociologie I (Teoretické koncepce a jejich autoři). Praha : 
Karolinum, 2007. 

[7] Šubrt, Jiří a kol. Soudobá sociologie VI (Oblasti a specializace). Praha : Karolinum, 2014. 
[8] Urban, Lukáš. Sociologie trochu jinak. 2., rozš. vydání. Praha : Grada, 2011. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Občanské právo“ 
 

1. Postavení občanského práva v systému soukromého práva (občanské právo 

jako obecné právo soukromé, zvláštní soukromá práva). 

2. Zásady občanského práva. 

3. Občanskoprávní skutečnosti (pojem, druhy). 

4. Právní jednání (pojem, druhy, náležitosti, výklad). 

5. Neplatnost právního jednání. 

6. Relativní neúčinnost právního jednání (odporovatelnost). 

7. Osoby fyzické (právní osobnost, prohlášení za mrtvého, nezvěstnost, 

svéprávnost, přiznání svéprávnosti, omezení svéprávnosti). 

8. Ochrana osobnosti fyzické osoby. 

9. Právnické osoby (pojem, druhy, znaky, vznik). 

10. Zastoupení (pojem, druhy, prokura). 

11. Věci a jejich třídění (součást věci, příslušenství věci). 

12. Promlčení a prekluze (pojem, počátek běhu, přerušení, stavení). 

13. Manželství (pojem, vznik, zánik, neplatné a neexistující manželství). 

14. Manželské majetkové právo. 

15. Určování a popírání rodičovství. 

16. Osvojení. 

17. Náhradní péče o dítě (poručnictví, opatrovnictví, pěstounská péče, svěření 

dítěte do péče jiné osoby). 

18. Vyživovací povinnost (pojem a druhy). 

19. Věcná práva (pojem a druhy, zásada intabulace). 

20. Držba. 

21. Vlastnictví (pojem, obsah, omezení a ochrana). 

22. Věcná práva k věci cizí (právo stavby, věcná břemena). 

23. Zástavní právo. 

24. Předpoklady dědění. 



25. Dědické tituly.  

26. Závěť (pojem a formy závěti, nepominutelný dědic a jeho ochrana). 

27. Dědická smlouva. 

28. Odkaz (pojem, druhy). 

29. Zákonná posloupnost, povinný díl. 

30. Závazek, závazkový právní vztah (pojem, druhy a vznik). 

31. Spotřebitelské smlouvy. 

32. Změny závazků (v osobě dlužníka, věřitele a v obsahu). 

33. Zajištění a utvrzení závazků. 

34. Zánik závazků. 

35. Koupě (pojmové náležitosti, jejich rozbor). 

36. Darování (pojmové náležitosti, jejich rozbor). 

37. Nájem (pojmové náležitosti, druhy, rozbor). 

38. Prevence škod (včetně okolností vylučujících protiprávnost). 

39. Povinnost nahradit škodu (rozbor předpokladů, smluvní a mimosmluvní 

odpovědnost). 

40. Zvláštní případy povinnosti k náhradě škody (rozbor některých skutkových 

podstat). 

41. Nemajetková újma (pojem, druhy, odčinění). 

42. Bezdůvodné obohacení.  

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Obchodní právo“ 
 

1.   Pojetí obchodního práva a jeho vymezení v rámci práva civilního.  

2.   Prameny obchodního práva (národní, komunitární).  

3.   Podnikatel a podnikání, neoprávněné podnikání (pojmové vymezení).  

4.   Identifikace podnikatele (označení, obchodní firma, sídlo, obchodní listiny).  

5.   Podmínky živnostenského podnikání, druhy živností.  

6.   Obchodní závod a jeho organizační složky, obchodní tajemství.  

7.   Právní jednání podnikatele.  

8.   Postavení a odpovědnost statutárního orgánu. 

9.   Smluvní a zákonné zastoupení podnikatele, zákaz konkurence(§ 430 - 435 NOZ).  

10. Obchodní rejstřík a jiné evidence podnikatelů, princip publicity, charakter zápisů a 



      řízení.  

12. Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích.  

13. Zvláštní způsoby uzavírání smluv podnikatelem.  

14. Zajištění a utvrzení závazků. Odpovědnost podnikatele.  

15. Průmyslová práva k tvůrčí duševní činnosti a na označení.  

16. Obchodní korporace a jejich právní formy (obecné vymezení).  

17. Založení a vznik obchodních společností, jednání před vznikem společnosti.  

18. Pojetí, funkce a druhy vkladů, jejich splácení a správa, základní kapitál, podíl 

      v obchodních společnostech (pojem, kvantitativní a kvalitativní stránka podílu).  

19. Zrušení obchodních společností, přeměny obchodních společností (obecné  

      vymezení).  

20. Likvidace obchodních společností.  

21. Veřejná obchodní společnost.  

22. Komanditní společnost.  

23. Společníci komanditní společnosti, jejich rozdělení, práva a povinnosti, vznik a  

      zánik účasti na společnosti.  

24. Společnost s ručením omezeným, základní znaky (obecná charakteristika).  

25. Společníci společnosti s ručením omezeným, práva a povinnosti, vznik a zánik 

      účasti na společnosti.  

26. Orgány společnosti s ručením omezeným.  

27. Orgány akciové společnosti.  

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

„Politologie“ 

1. Politologie jako věda – objekt, předmět, vědecké metody, politologické pojmy, 

    představitelé politologie. 

2. Politologie jako pedagogická disciplína – struktura studia a výuky politiky, 

     postavení mezinárodních vztahů. 

3.  Politika – přístupy ke zkoumání a pojetí politiky. 

4.  Politické ideologie – členění podle různých kritérií.  

5.  Liberalismus – hodnoty, etapy vývoje, představitelé. 

6.   Konzervatismus – hodnoty, etapy vývoje, představitelé. 



7.   Socialismus – hodnoty, revoluční a reformní socialismus, ortodoxní komunismus 

a  Eurokomunismus. 

8.   Nacionalismus – vymezení, liberální nacionalismus, konzervativní nacionalismus, 

      šovinistický nacionalismus, separatistický nacionalismus. 

9.   Fašismus – italská a německá tradice, neofašismus a neonacismus. 

10. Anarchismus – podstata doktríny, proudy anarchistické myšlení, cesty k anarchii. 

11. Feminismus – podstata doktríny, etapy vývoje, představitelé. 

12. Environmentalismus – rozdíl mezi ekologií a ekologismem, ekofašismus, 

      ekofeminismus, ekosocialismus, ekokonzervatismus. 

13. Náboženský fundamentalismus – charakteristické rysy, křesťanský, islámský, 

      judaistický.  

14. Politické strany – vymezení, typologie, funkce v demokratické společnosti. 

15. Stranické systémy – formát a mechanismus fungování, typologie. 

16. Antisystémové strany – užší a širší pojetí podle G. Sartoriho.  

17. Volby a volební systémy – znaky volebního práva, typy volebních systémů. 

18. Politická opozice – vymezení, funkce v demokratické společnosti. 

19. Anti-establishmentová opozice – charakteristické rysy a politické strany. 

20. Problematika zanikání politické opozice – klasické a moderní pojetí. 

21. Populismus – podstata doktríny, různá pojetí, populistické strany. 

22. Rasismus – podstata, formy, představitelé. 

22. Antisemitismus – podstata, formy, představitelé. 

23. Multikulturalismus – koncept, politika, kritika.  

24. Euroskepticismus – co je a není euroskepticismus, typologie, stranický 

      euroskepticismus. 

25. Vztah člověka a politiky – objekt a subjekt, apolitičnost, loajalita státního 

       zaměstnance. 
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Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Extremismus“ 
 

1. Pojem extremismus a koncept hate crimes, klasifikace extremismu. 

2. Kriminalita s extremistickým podtextem. 

3. Formy trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

4. Předpoklady vzniku extremismu ve společnosti. 

5. Historické kořeny pravicového extremismu. 

6. Historické kořeny levicového extremismu. 

7. Klíčové atributy nacistické a fašistické ideologie. 

8. Charakteristické znaky komunismu jako totalitní ideologie. 

9. Anarchismus, vývoj a anarchistické směry. 

10. Současná scéna pravicového extremismu v České republice. 

11. Současná scéna levicového extremismu v České republice. 

12. Mobilizační strategie a tematická základna extremistických uskupení. 

13. Symboly pravicového extremismu, rozdělení a jejich význam. 

14. Symboly levicového extremismu, rozdělení a jejich význam. 

15. Popírání holocaustu, představitelé ve světě a v České republice. 

16. Antisemitismus, projevy a trestná činnost s pohledu extremismu. 



17. Extremistická propaganda, metody a prostředky. 

18. Projevy extremismu v síti Internet. 

19. Autonomní nacionalisté, organizační struktura a aktivity. 

20. Extremismus a ochrana základních lidských práva a svobod (mezinárodní 

       zakotvení a česká legislativa). 

21. Demonstrace extremistů z pohledu zákona o právu shromažďovacím. 

22. Strategie vlády ČR v boji proti extremismu. 

23. Protiextremistické aktivity a postupy MV ČR a Policie ČR. 

24. Antikonfliktní týmy, filosofie a úkoly. 

25. Úloha znalce v boji proti extremismu. 

26. Extremismus a zpravodajské služby. 

27. Vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

28. Odhalování a identifikace trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

29. Úloha žen v prostředí extremismu.  

30. Divácké násilí a extremismus. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

„Manažerská informatika“ 

1.  Charakteristika, pojem a úloha manažerské informatiky. 

2.  Pojem data, informace a znalosti. Kvantitativní a kvalitativní pojetí informace. 

3.  Charakteristika informačního procesu. 

4.  Etapy systémové analýzy a syntézy. 

5.  Pojem, definice a struktura informačního systému. 

6.  Speciální informační systémy. 

7.  Projektování, provoz a typy životních cyklů informačního systému. 

8.  Pojem a modely databázových systémů. 

9.  Základní typy činností při práci s databázemi. 

10. Hlavní důvody a způsoby budování informačního systému. 

11. Informační systémy a jejich význam a uplatnění v řízení policejní činnosti. 

12. Informace a právo v Evropě. 



13. Etické zásady práce s informacemi. 

14. Pojem, podstata, funkce datového skladu. 

15. Struktura datového skladu, OLAP, datové pumpy a datové tržiště. 

16. Proces dobývání dat. Metody dobývání znalostí. 

17. Pojem a charakteristické rysy expertního systému. Typologie expertních systémů. 

18. Získávání znalostí a tvorba báze znalostí. 

19. Pojem a podstata znalostního managementu, proces řízení znalostí. 

20. Charakteristika a základní pojmy informační bezpečnosti organizace. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

„Bezpečnost a obnova území“ 

1. Postavení obnovy v procesu zvládání nežádoucích situací (mimořádné 

události a krizové situace). 

 

2. Vztah územního plánování k zajištění připravenosti území a její ochrany před 

dopady mimořádných událostí. 

 

3. Základní právní nástroje pro podporu obnovy území. 

 

4. Problematika poskytování prostředků pomoci na regionální, státní a 

mezinárodní úrovni (druhy, poskytovatelé a adresáti). 

 

5. Vzájemný vztah krizového a územního plánování a jeho promítnutí do 

zabezpečení strategie udržitelného rozvoje. 

 

6. Úloha státní správy a územní samosprávy v procesu zvládání obnovy území 

zasaženého mimořádnou událostí a krizovou situací. 

 

7. Problematika financování obnovy území a právní prostředí. 

 
 
 

 
 
 
 



Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Sociální psychologie práce“ 
 

1. Počátky rozvoje psychologie práce, etapy rozvoje psychologie práce a 

organizace, aktuální oblasti oboru. 

2. Člověk a práce (psychologická charakteristika pracovní činnosti, 

psychologický rozbor bezpečnostní profese, výkonnost a hodnocení pracovní 

výkonnosti, chyby hodnotitelů). 

3. Pracovní adaptace (faktory ovlivňující pracovní adaptaci). Identifikace s prací 

a organizací. 

4. Pracovní kariéra. Teorie kariérního vývoje. Současné pohledy na pracovní 

kariéru. 

5. Metody v personální psychologii (metody poznávání osobnosti pracovníka, 

metody hodnocení pracovníků). 

6. Work-life balanc a pozitivní psychologie. 

7. Resilience a odolnost na nepříznivé vlivy. 

8. Pracovní zátěž (teorie a modely zátěže, vliv stresu na práci; klasifikace 

stresorů,  koupingové strategie). 

9. Pracovní motivace a postoje k práci (popis a aplikace teoretických modelů 

motivace; funkce postojů a jejich využití).  

10. Pracovní spokojenost a pracovní chování (teorie pracovní spokojenosti, 

měření, složky, spokojenost a výkon, fluktuace, ztráta motivace).  

11. Psychologie týmové práce (metody teambuildingu). 

12.  Tým a jeho vůdce (zacházení s mocí, druhy moci). 

13.  Interpersonální konflikty na pracovišti a styly zvládání. 

14.  Negativní jevy v pracovních skupinách (násilí na pracovišti, problém 

závislostí). 

15.  Problémy duševního zdraví na pracovišti (úzkost, deprese, psychotická 

ataka).    Intervence zaměřené na zvýšení pocitu osobní kontroly, programy na 

podporu zdraví. 

16.  Práce a úspěšné stárnutí. 

17.  Ztráta zaměstnání – psychologické důsledky. 

18. Komunikace v organizaci (bariéry v přijímání informací). 

19. Velké skupiny vystavené hromadné zátěži (psychologie katastrof). 



20. Psychologie rozhodování v situacích rizika. 

21. Psychologie oběti (teroristických činů, válečných konfliktů, hromadných 

neštěstí). 

22. Krizová komunikace v teorii a praxi. 

23. Psychologická péče o pracovníky náročných profesí. 

24. Krize v životě jedince (typologie krizí, intervence). 

25. Bezprostřední a dlouhodobé posttraumatické reakce na mimořádné události.  

Literatura:  

Hayes, N.: Psychologie týmové práce. Strategie efektivního vedení týmů. Praha: 
Portál, 2005. 
Hayes, N.: Základy sociální psychologie. Praha: Portál, 2013. 
Slezáčková, A.: Průvodce pozitivní psychologií: nové přístupy, aktuální poznatky, 
praktické aplikace. Praha: Grada, 2012. 
Štikar, J., Rymeš, M., Riegel, K., Hoskovec, J.: Psychologie ve světě práce. Praha: 
Karolinum 2003.  
Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. 
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Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

„Veřejná ekonomika“ 

1. Zdůvodnění nutnosti státních zásahů do ekonomiky na základě 

mikroekonomických, makroekonomických i mimoekonomických příčin tržního 

selhání.  

2.  Základní teorie zdůvodňující růst veřejných výdajů. 

3.  Charakteristika a úkoly veřejného sektoru ve smíšené ekonomice. Vládní selhání. 

4.  Faktory působící na velikost a strukturu veřejného sektoru. 

5.  Charakteristika veřejných statků a způsoby jejich zabezpečování. 

6.  Efektivnost veřejného sektoru v užším a širším pojetí. 

7.  Deficit státního rozpočtu ČR a veřejný dluh v ČR. Aktuální výše a jejich tendence 

     v posledních dvou desetiletích.  

8.  Specifika veřejného sektoru ve vztahu k efektivnosti. 



9.  Jednotlivé subjekty veřejné volby, jejich charakteristika a vazby mezi nimi. 

10. Teorie veřejné volby. Downsův model politického cyklu a jeho interpretace. 

11. Specifické postupy pro posuzování efektivnosti výdajů a volba vhodných   

      ukazatelů ve veřejném sektoru. 

12. Veřejný rozpočet a jeho funkce. 

13. Význam daní pro financování veřejného sektoru. 

14. Fáze rozpočtového procesu u státního rozpočtu ČR. 

15. Státní rozpočet ČR jako nejvýznamnější článek rozpočtové soustavy. 

16. Struktura příjmů a výdajů státního rozpočtu ČR. 

17. Možnosti třídění daní a základní daňové principy. 

18. Veřejný dluh. Jeho členění, příčiny vzniku a důsledky.  

19. Deficit veřejného rozpočtu. Pojem, jednotlivé typy a faktory deficitnosti.  

20. Maastrichtská fiskální (konvergenční) kritéria a jejich plnění ze strany ČR. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Terorismus“ 
 

1. Historie terorismu a jeho současný vývoj. 

2. Metody a prostředky terorismu. 

3. Financování terorismu. 

4. Sdělovací prostředky a terorismus. 

5. Terorismus a propaganda činem. 

6. Teroristický incident jako prostředek psychologických operací. 

7. Financování terorismu. 

8. Terorismus jako nejvyšší stupeň extremismu. 

9. Proces radikalizace a indoktrinace jednotlivců i sociálních skupin. 

10. Terorismus „osamělých vlků“. 

11. Kyberterorismus – cíle, metody, prostředky. 



11. Islámský terorismus – historie, současnost a budoucnost. 

12. Cíle, taktika a strategie vybraných teroristických organizací. 

13. Rekrutování (nábor) členů teroristických organizací. 

14. Analýza struktury a činnosti vybraných teroristických organizací. 

15. Hodnocení rizika terorismu. 

16. Strategie boje s terorismem v rámci EU a ČR. 

17. Možnosti a role ČR v boji s terorismem. 

18. Možnosti zpravodajské činnosti v oblasti protiterorismu. 

19. Tvorba scénářů a krizové plánování jako součást prevence teroristických 

       incidentů. 

20. Struktura a činnost krizového štábu při řešení teroristických incidentů. 

21. Vyjednávání a jeho možnosti při řešení teroristických incidentů. 

22. Technologie a jejich využití v oblasti prevence a řešení teroristických incidentů. 

23. Speciální jednotky a jejich role v oblasti protiterorismu. 

24. Výcvik a vzdělávání jako součást protiteroristických aktivit. 

25. Mezinárodní spolupráce v oblastech protiterorismu a boje s terorismem. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

„Psychologie“ 

1. Předmět psychologie. Metody zkoumání, metodologické zásady 

psychologického výzkumu, zásady etiky výzkumu. 

2. Hlavní psychologické teorie a směry. Příklady jejich aplikace v bezpečnostní 

praxi. 

3. Osobnost, hlavní znaky osobnosti. Modely osobnosti. Praktické aplikace. 

4. Zdroje zkreslení při posuzování osobnosti. 

5. Přehled psychických procesů a jejich poruch. 

6. Fungování kognice u postižených mimořádnou událostí. 

7. Psychologie stresu. Vědomé a nevědomé zvládání distresu. 

8. Postoje, persvaze, postojová změna. 

9. Druhy sebevražd. Varovné signály suicidálního ohrožení. 

10. Násilí v rodině (pachatelé a oběti týrání, specifika vztahů a interakcí). 

11. Psychické poruchy související s problematikou mimořádných událostí. 

12. Intrapsychické konflikty – projevy, důsledky. Interpersonální konflikty.  



13. Kontakt se smrtí (druhy smrti, fáze vyrovnání se smrtí, proces truchlení). 

14. Typologie krizí. Krizová intervence. 

15. Děti jako oběti traumatizující události. 

16. Psychosociální intervence při hromadném neštěstí. 

17. Psychicky narušený jedinec – orientační posouzení a specifika komunikace. 

18. Etapy psychického vývoje a problematika životní cesty (stádia a význam 

sebepojetí, vývojové krize). Aplikace v praxi.  

19. Psychologické teorie agrese. Příklady jejich aplikace v praxi. 

20. Přehled a charakteristika specifických poruch osobnosti. Pravidla jednání 

s psychopatickým jedincem. 

21. Charakteristika základních emocí. Vztah emoce a kognice. Zvládání 

nefunkčních podob hněvu, strachu. Vliv emocí na chování jedince. 

22. Psychologie oběti, druhy a dynamika viktimizace (lineární a nelineární 

modely). 

23. Hromadné chování, psychologie skupin a davu. Aplikace v praxi.  

24. Motivace, motivační faktory, posuzování motivace, aplikace v praxi.  

25. Sociální komunikace – základní komunikační axiomy. Charakteristika 

komunikačních modelů. Verbální a neverbální komunikace. 

 

 

 


