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Soukromoprávní a trestně právní odpovědnost členů statutárních orgánů
obchodních korporací
Soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana spotřebitele

Mgr. Pavel Borčevský, Ph.D.



Trestné činy v silniční dopravě
Kriminalistická expertiza jako důkazní prostředek v trestním řízení

Doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.





Vývojové trendy terorismu
PSYOP a Fake news
Radikalizace a její prevence
Zpravodajské služby a jejich role při zajišťování bezpečnosti ČR

JUDr. Lucie Budayová, Ph.D.



Trestní odpovědnost mladistvých
Činnost státního zástupce v přípravném řízení

Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D.





Kyberkriminalita a kybernetická bezpečnost
Bezpečnost eGovernmentu
Modely útočníka a hrozeb bezpečnosti ICT
Informační management

Doc. Ing. Dr. Štefan Danics, Ph.D.





Radikalizace a deradikalizace, náboženský extremismus
Pravicový (levicový) extremismus a jeho aktuální projevy
Antisemitismus a jeho aktuální projevy
Populismus výzva nebo hrozba

Doc. JUDr. PhDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.


Vybrané otázky řízení ve věcech služebního poměru příslušníků
bezpečnostních sborů (kupř. kázeňské řízení, řízení o náhradě škody, řízení
o propuštění, doručování, řádné opravné prostředky aj.)





Vybrané otázky ze správního trestání (kupř. správní trestání na úseku…(celní
správy, dopravy), přestupky proti…, přestupkové řízení, zkrácená řízení
přestupková)
Vybrané správně-právní otázky ve vztahu k postavení a úloze určitého sboru
ve veřejné správě (kupř. postavení a úloha orgánů policie při projednávání
přestupků, odpovědnost Policie ČR, Policie ČR jako správní orgán, prostředky
právní ochrany proti policejním zásahům)

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.





Demokratický právní stát: formální a materiální pojetí
Ústavní systém České republiky – tendence k semiprezidencialismu?
Ústavní soudnictví v České republice a ve Slovenské republice
Právní režimy mimořádných stavů v České republice

Plk. v. v. Mgr. Lukáš Habich, Ph.D.




Moderní trendy policejního vzdělávání
Karierní řád příslušníků bezpečnostních sborů de lege ferenda
Možnosti zvýšení motivace nástupu k Policii ČR

Doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D.




Nezákonné rozhodnutí správního orgánu a jeho právní důsledky
Žaloba proti nezákonnému zásahu správního orgánu
Žaloba in dubio pro reo v přestupkovém právu

Doc. Ing. Jiří Jonák, Ph.D.


Zpracování dynamických kamerových záznamů pro forenzní účely

 Bezpečnostní technologie
Ing. Milan Kný, CSc.






Kritická reflexe informatizace ve veřejné správě
Kybernetické modelování jako nástroj transparentnosti řízení organizace
Chyby v implementaci norem a návrh na jejich eliminaci
Případové studie systémové analýzy a syntézy a jejich místo ve státní správě
Faktory rozvoje bezpečnostního managementu

Doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.


Znalecký důkaz v trestním řízení (historie, současnost a perspektiva)

JUDr. Mgr. Petr Kroupa, Ph.D.




Právní úprava znalecké činnosti v České republice
Principy moderního právního státu
Mechanismy ochrany práva

Ing. Bc. Luděk Michálek, Ph.D.





Zpravodajství jako znalost, činnost a organizace v historii a současnosti
Kriminální zpravodajství jako nástroj predikce, prevence, odhalování a
objasňování trestné činnosti a zajišťování vnitřní bezpečnosti
Competitive Intelligence – metody, nástroje
Metody a nástroje získávání a zpracování informací, zejména z otevřených
zdrojů (OSINT)

Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., dr. h. c.




Základní zásady dokazování v trestním řízení
Opravné prostředky v trestním řízení
Kriminální politika

PhDr. Petr Nesvadba, CSc.





Filosofická východiska profesní etiky
Legalita a legitimita (vybraný problém z oblasti filosofie a etiky práva)
Etická dilemata v bezpečnostní teorii a praxi
Anticko-křesťanské kořeny evropanství a soudobá identitní krize Západu

Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc., dr. h. c.





Nauka o subjektech občanskoprávních vztahů, zejména osoby fyzické (lidé) –
obecná část občanského práva
Problematika osobnosti a její ochrany podle občanského práva
Rodinné právo
Problematika věcných práv, zejména vlastnické právo, ale i další absolutní
majetková práva, problematika relativních majetkových práv, tj. oblast závazků
podle občanského zákoníku

Doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.



Kriminální zpravodajství - právní, institucionální a metodologické aspekty,
mezinárodní komparace
Otevřené zdroje informací (OSINT) a jejich využití v praxi zpravodajských
služeb a policie




Kybernetická bezpečnost vs. kybernetická obrana
Limity omezení práv a svobod zaručených Evropskou úmluvou o lidských
právech z důvodu bezpečnosti

Doc. Ing. Jozef Sabol, DrSc.





Mezinárodní terorismus zejména s ohledem na hrozby v důsledku použití
CBRN a jiných nebezpečných látek
Vliv masové migrace na bezpečnost a stabilitu Evropské unie
Integrace a asimilace migrantů s většinovou společností v hostitelských
zemích
Radikalizace migrantů (aktuální otázky a problémy ochrany Schengenského
prostoru)

Doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D., dr. h. c. mult.


Občanské právo a zdravotnické právo v kontextu oblasti bezpečnosti

Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D.





Psychologické zdroje selhání člověka v krizových situacích
Syndrom vyhoření u příslušníků IZS a možnosti jeho předcházení
Využití psychologických poznatků v kriminalistické praxi
Krize v komunikace nebo komunikace v krizi

Doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc.






Teorie kriminalistických stop
Teoretické otázky kriminalistické identifikace
Identifikace osob kriminalistickými metodami, identifikace věcí kriminalistickými
metodami
Neidentifikační zkoumání v kriminalistice
Teoretické a praktické otázky kriminalistické dokumentace

Doc. Ing. Jindřich Šachl, CSc.


Novodobé metody dokumentace dopravních nehod se zaměřením nejen
na nehody na pozemních komunikacích, ale i na nehody drážní, letecké
a plavební



Bezpečné uspořádání pozemních komunikací se zaměřením na pevné
překážky i na překážky v rozhledu, na dopravní značení a další, co souvisí
s bezpečným uspořádáním pozemních komunikací

JUDr. Alena Tibitanzlová, Ph.D.


Trestněprávní odpovědnost v oblasti sportu



Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti – aktuální problémy

Doc. JUDr. Jan Tryzna, Ph.D.





Intertemporalita v právu a její řešení v legislativě a judikatuře
Právo na ochranu soukromí a veřejný zájem na jeho omezování
Ústavněprávní aspekty integrace České republiky ve strukturách Evropské
unie z pohledu suverenity státu
Princip rovnosti a jeho uplatňování ve vnitrostátním právu, mezinárodním
právu a právu Evropské unie

PhDr. Lukáš Urban, Ph.D.





Sociálně rizikové skupiny a rizikové chovaní
Sociální aspekty tzv. nových závislostí
Rozdělená společnost: příčiny, projevy a perspektivy dalšího vývoje
Vyhořelá společnost: společnost beze smyslu, trpělivosti a naslouchání

PhDr. Jitka Veselá, Ph.D.




Komparace právních a psychologických přístupů řešení jevu „domácí násilí“
Emoce v profesním životě policisty
Násilí páchané na dětech

Doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc.




Účinnost vybraných institutů trestního práva hmotného a procesního,
resocializačních a preventivních postupů a opatření
(probace, odklony, alternativy, ochranné léčení, zabezpečovací detence)
Analýza vývoje kriminality
(zpracování a validace dat o kriminalitě v informačních systémech Policie ČR)
Závažné a nové formy kriminality
(kriminalita násilná, mravnostní, hospodářská, kybernetická, drogová)

Doc. Ing. Roman Zuzák, Ph.D.



Manažerské schopnosti
Strategické řízení

Konkretizaci zvoleného tématu v rámci uvedených okruhů je třeba provést na
základě konzultace mezi zájemcem a školitelem.

