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Bakalářský studijní program lze absolvovat ve studiu prezenčním i kombinovaném.
Konzultace v kombinovaném studiu probíhají v sobotu.
Výuka probíhá v českém jazyce.
Délka studia je 3 roky.
Cena studia je 21 990,- Kč za semestr (při zaplacení školného za celý akademický rok je cena za
semestr 20 490,- Kč).
Účastníci mají k dispozici on-line přístup k informacím administrativního charakteru, termínům výuky,
zkušebním termínům, studijním výsledkům a k doplňkovým studijním materiálům.

Přijetí ke studiu
Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo
úplného středního odborného vzdělání. Přijímací řízení je založeno na ústním motivačním pohovoru.
Přihlášku vyplníte online na https://is.vsers.cz/prihlaska.php
Kopii dokladu o maturitním vysvědčení, případně absolutoriu doručí uchazeč poštou na adresu školy nebo
předá osobně při přijímacím pohovoru.

Požadavky absolutoria studijního programu
K získání titulu „bakalář“ v prezenční a kombinované formě studia musí student:
a) splnit předepsané penzum povinných a povinně volitelných předmětů, získat minimálně 180 kreditů
za studium,
b) složit státní závěrečné bakalářské zkoušky a úspěšně obhájit bakalářskou práci.
Den otevřených dveří 17. a 18. 1. 2019 (další termíny po dohodě)
Termín pro podání přihlášek: 29. 3. 2019, 30. 4. 2019, 31. 5. 2019, dále dle domluvy
Termíny přijímacích zkoušek: Přijímací zkoušky probíhají od dubna do září. Přesný termín bude uchazeči
zaslán.
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Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě
Posluchači programu v rámci studia profesně orientovaného bakalářského programu získají ucelený
souhrn teoretických znalostí a specializovaných dovedností i odborných poznatků, reflektujících zejména
rozmanitost bezpečnostně právních činností tzv. „přímé“ či „nepřímé“ bezpečnostní povahy. Komplexně
(holisticky) si osvojí potřebné klíčové kompetence, nezbytné pro kvalifikované a odborné rozhodování,
zejména v oblasti zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, ochrany veřejného práva
v souvislosti s realizací výkonu samostatné a přenesené působnosti ve veřejné správě, veřejnoprávní a
komerční ochranou osob a majetku. Seznámí se dále s odbornými poznatky z oblasti bezpečnostní politiky,
reflektujícími aktuální bezpečnostními trendy a legitimními východiska ochrany obyvatelstva v rámci
krizových opatření s důrazem k prevenci a eliminaci bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik
s cílem zajistit jak vnitřní, tak i vnější bezpečnost, obranu a ochranu občanů a státu.
Povinné předměty

Povinně volitelné předměty

1. ročník
1. ročník
Úvod do filosofie
Německý jazyk
Základy ekonomie
Ruský jazyk
Teorie práva
Úvod do psychologie, psychologie osobnosti
Informatika
Společenský a protokolární styk
Ústavní právo a státověda
Základy sociologie
Anglický jazyk
Historie a organizace EU
Veřejná správa a její systém
2. ročník
Základy soukromého práva
Německý jazyk
Pracovní právo a služební právo
Ruský jazyk
Aplikovaná informatika
Organizace bezpečnostních sborů a justičního systému
Odborná praxe 1.
Systém ochrany veřejného pořádku
2. ročník
Sociální komunikace
Správní právo I. a II.
Extremismus a radikalismus
Trestní právo hmotné a procesní
Řízení a manažerské dovednosti
Základy práva Evropské unie
Veřejná ekonomika
Kriminologie
3. ročník
Metodologie výzkumu
Krizové projekty
Bezpečnostní politika
Veřejné finance
Úvod do kriminalistiky
Personální management
Anglický jazyk
Multietnický dialog
Bakalářský seminář
Tvorba a ochrana životního prostředí
Odborná praxe 2.
Spisová a archivní služba
3. ročník
Aplikační interpretace správního /policejního/ práva
Krizový management
Prevence kriminality
Ekonomika krizových situací
Analýza rizik
Komunální a komerční bezpečnost
Ochrana obyvatelstva
Odborná praxe 3

Uplatnění absolventů










Komisař a vrchní komisař Policie ČR
Komisař a vrchní komisař Hasičského záchranného
sboru ČR
Komisař a vrchní komisař Celní správy ČR
Rada Vězeňské služby ČR
Řídící a kontrolní pracovník obecní /městské/ policie
Vedoucí pracovník ochrany a ostrahy objektů
Vedoucí pracovník bezpečnostní agentury
Referent a rada státní správy a samosprávy obecního, městského (magistrátního), krajského úřadu
Komisař požární ochrany, krizového

Management a marketing služeb
Základním posláním bakalářského studijního programu je získání vysokoškolského vzdělání pro sféru
managementu a marketingu služeb, které vykazuje dostatečný potenciál pro uplatnění absolventů na trhu
práce. Důraz je kladen na podnikání s regionálními specifiky, s podporou úzkých kontaktů s regionální
praxí a s možností zahraničního studia a praxe. Získané znalosti, dovednosti a profesní kompetence
umožní absolventům uplatnění na trhu práce v úrovni odborných pracovníků a pozic středního
managementu v širokém spektru služeb. Absolventi mohou pokračovat ve studiu navazujících
magisterských oborů na vysokých školách.

Povinné předměty:

Povinně volitelné předměty:

1. ročník
Management
Mikroekonomie
Informatika
Podniková ekonomika
Anglický jazyk
Marketing
Makroekonomie
Teorie a management služeb
Základy účetnictví
Odborná praxe 1
2. ročník
Finanční řízení podniku
Marketingový výzkum
Marketing služeb
Anglický jazyk
Daně a poplatky
Řízení kvality
Základy soukromého práva
Bakalářský seminář
Odborná praxe 2
3. ročník
Infrastruktura služeb
Malé a střední podnikání
Ochrana spotřebitele
Personální management
Tvorba projektů a jejich financování
Regionální politika a reg. plánování

1. ročník
Úvod do psychologie, psychologie osobnosti
Základy komunikace
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Statistika
Úvod do českého práva
Základy sociologie
Seminář hostujícího profesora
2. ročník
Obchodně podnikatelské služby
Peníze, banky, finanční trhy
Služby cestovního ruchu
Německý jazyk
Ruský jazyk
Bankovní a pojišťovací služby
Destinační management a marketing
Marketing v obchodě
3. ročník
Lázeňství a cestovní ruch
Finanční analýza
Trénink obchodních dovedností
Marketing obcí a měst
Základní pojmy a fungování zahran. obchodu
Sociální komunikace
Teorie a praxe řešení konfliktů
Tvorba a ochrana životního prostředí

Uplatnění absolventů








Manažer obchodu
Manažer marketingu
Pracovník malé či rodinné firmy
Finanční referent, poradce
Pracovník cestovní kanceláře
Pracovník realitní kanceláře
Manažer zákaznického servisu

