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1. Prezentační část 

1.1. Pracoviště školy 

České Budějovice 

Žižkova tř. 4 – hlavní budova 
Žižkova tř. 5 – knihovna, učebny 
Rudolfovská tř. 31/18 – učebny 
 

Pracoviště Příbram 

Dlouhá 163 a 8 

 

1.2. Funkcionáři VŠERS 

Rektor:  
doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 
tel: 724 302 598 
E-mail: dusek@vsers.cz 
 

Prorektoři: 

prorektorka pro studium a vnitřní záležitosti 
Ing. Štěpánka Petroušová  
tel: 386 116 833, 724 757 607 
E-mail: petrousova@vsers.cz 

prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj 
doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc. 
tel: 725 003 162 
E-mail: bily@vsers.cz  

prorektorka pro mezinárodní spolupráci 
doc. Ing. Marie Hesková, CSc.  
tel: 606 065 640 
E-mail: heskova@vsers.cz  

  

mailto:%20bily@vsers.cz
mailto:heskova@vsers.cz
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1.3. Oddělení VŠERS 

Rektorát Ing. Petra Klimešová 386 116 836 725 377 729 pklimesova@vsers.cz 
  

Studijní oddělení 
Č. Budějovice 

Ing. Pavlína Vápeníková 386 116 811 724 757 605 studijni@vsers.cz 

 

Studijní oddělení 
Příbram 

Ing. Pavlína Vápeníková 318 660 053 724 757 605 studijnipribram@vsers.cz  

 

Centrum celoživotního 
vzdělání 

Mgr. Romana Pánová 383 839 553 724 757 612 panovar@vsers.cz 

Ing. Petra Klimešová 386 116 836 725 377 729 pklimesova@vsers.cz 

 

Knihovna   Ing. Petra Klimešová 386 116 836 725 377 729 knihovna@vsers.cz 

 

Ediční oddělení RNDr. Růžena Ferebauerová 386 116 811  edicni@vsers.cz 

 

Ekonomické oddělení Jitka Pánová 386 116 812 724 757 606 ekonomicke@vsers.cz 

Ing. Dagmar Hánová 386 116 829 602 183 560 hanova@vsers.cz 

Ing. Gabriela Dostálková 386 116 830  dostalkova@vsers.cz 

 

Oddělení informačních 
technologií 

Ing. Jiří Nechvátal 386 111 206 
  

nechvatal@vsers.cz 

 

Oddělení 
mezinárodních vztahů 

doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 386 116 836 606 065 640 heskova@vsers.cz 

Ing. Petra Klimešová 386 116 836 725 377 729 pklimesova@vsers.cz 

 

Technicko-správní 
oddělení 

Ondřej Cikán 386 116 830 725 001 021 cikanondrej@vsers.cz 

 
 

  

mailto:studijni@vsers.cz
mailto:kriz@vsers.cz
mailto:nechvatal@vsers.cz
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1.4. Seznam kateder 

 

Katedra managementu a marketingu služeb 

 
Vedoucí 
katedry 

doc. Ing. Marie Hesková, CSc. 606 065 640 heskova@vsers.cz  

Tajemník 
katedry 

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 724 302 598 dusek@vsers.cz 

Docenti 
doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.  kovarova@vsers.cz 

doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D 607 281 069 skorepa@vsers.cz 

Odborní 
asistenti 

doc. Ing. Jiří Dušek, Ph.D. 724 302 598 dusek@vsers.cz  

PhDr. Alena Hrdličková, CSc.  hrdlickova@vsers.cz  

Mgr. Stanislav Křída  krida@vsers.cz  

 

Katedra právních oborů a bezpečnostních studií 

 
Vedoucí 
katedry 

doc. JUDr. Roman Svatoš, Ph.D.   svatos@vsers.cz 

Tajemník 
katedry 

Mgr. Josef Kříha, PhD. 602 183 463 kriha@vsers.cz 

Profesoři prof. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.  jmetenko@hotmail.com 

Docenti 

doc. JUDr. PhDr. Jiří Bílý, CSc.  725 003 162 akonias@volny.cz 

doc. PhDr. Karol Murdza, PhD.  karolmurdza@gmail.com 

doc. Ing. Oldřich Pekárek, CSc.  pekarek@vsers.cz 

doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D.  mirek.sapik@centrum.cz 

doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD.  jaroslav.slepecky@gmail.com 

Odborní 
asistenti 

JUDr. Jozef Bandžak, Ph.D.  banjoz@post.cz 

JUDr. Ing. Tomáš Bouzek 603 893 313 bouzek@vsers.cz 

Ing. Tomáš Cílek, Ph.D.  cilek@rera.cz 

RNDr. Růžena Ferebauerová  ferebauerova@vsers.cz 

JUDr. Jiří Hruška, Ph.D.   jiri.hruska2@pcr.cz 

Ing. Alena Jirochová  jirochova@gshpb.cz 

PhDr. Štěpán Kavan, Ph.D. 950 230 126 stepan.kavan@jck.izscr.cz 

Mgr. Josef Kříha, PhD. 602 183 463 kriha@vsers.cz 

PaedDr. Vladimír Kříž 721 279 461 kriz@vsers.cz  

Ing. Aleš Kudlák, Ph.D.  ales.kudlak@centrum.cz 

Ing. Miloš Mareš, Ph.D.  mmare314@gmail.com 

JUDr. Hubert Maxa  maxa@vsers.cz 

PaedDr. Miriam Meteňková, PhD.  miriam.metenkova@gmail.com 

Ing. Lenka Michalcová, Ph.D.  brehovska@vsers.cz 

Ing. Jiří Nechvátal  nechvatal@vsers.cz 

JUDr. Bohuslav Petr, Ph.D.  bpetr@ksoud.cbu.justice.cz   

Mgr. Martin Pilný  mpilny@pms.justice.cz 

JUDr. Martin Šestauber  sestauber@rr-jihozapad.cz 

JUDr. Marie Trnková  604 124 049 mtrnkova@ksoud.cbu.justice.cz 

Mgr. Milan Veselý  vesely@vsers.cz 

Mgr. Roman Vlček 605 500 922 vlcek@vsers.cz 
 

http://www.vsers.cz/info.php?uzi=heskova
mailto:heskova@vsers.cz
mailto:dusek@vsers.cz
mailto:skorepa@vsers.cz
mailto:dusek@vsers.cz
mailto:hrdlickova@vsers.cz
mailto:krida@vsers.cz
http://www.vsers.cz/info.php?uzi=metenko
mailto:kriz@vsers.cz
mailto:mtrnkova@ksoud.cbu.justice.cz
http://vsers.cz/info.php?uzi=vesely
mailto:vesely@vsers.cz%3Fsubject=web
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Lektoři anglického jazyka 

 

Lektoři 

Mgr. Marcela Hašková  marcelahaskova@seznam.cz 

Mgr. Petra Sekalová  sekalova.petra@gmail.com 

Mgr. Šárka Sedláčková  sedlackova.s@post.cz 

 

 

1.5. Úřední hodiny studijního oddělení 

 

České Budějovice 

Provoz v průběhu semestru         Provoz mimo semestr a o prázdninách 

Pondělí 9:00–10:30   Pondělí 9:00–10:30  

Úterý 9:00–10:30   Úterý   

Středa    Středa   

Čtvrtek  13:30–15:00  Čtvrtek  13:30–15:00 

Pátek    Pátek   

Sobota    Sobota   

 

 

Příbram 

Provoz v průběhu semestru            Provoz mimo semestr a o prázdninách 

Pondělí    Pondělí   

Úterý    Úterý   

Středa    Středa   

Čtvrtek    Čtvrtek   

Pátek 14:00–15:00   Pátek  po domluvě  

Sobota 9:00–14:00   Sobota   

 

1.6.  Provoz knihovny a studovny 

České Budějovice 

Provoz v průběhu semestr    Provoz mimo semestr a o prázdninách 

Pondělí    Pondělí   

Úterý  13:00–15:00  Úterý   

Středa    Středa   

Čtvrtek 10:00–11:30   Čtvrtek  13:00–15:00 

Pátek    Pátek    

Sobota 8:30–10:00   Sobota    
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Příbram 

Provoz v průběhu semestru    Provoz mimo semestr a o prázdninách 

Pondělí    Pondělí   

Úterý    Úterý   

Středa    Středa   

Čtvrtek    Čtvrtek   

Pátek 14:00–15:00   Pátek   

Sobota 9:30–13:30   Sobota   
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2. Harmonogram akademického roku 2021/2022 na VŠERS 
 

Zápis studentů 

Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim 
bude předán u zápisu. 

Informační systém pro zápis je zpřístupněn průběžně od 1. 8. 2021 do 30. 9. 2021 

České Budějovice: 

1. ročník     

Obor Forma studia Datum Hodiny 

Bezpečnostně právní činnost 
ve veřejné správě 

prezenční 9. 9. 2021 9:00 

kombinovaná 9. 9. 2021 9:00 

Po zaplacení školného na zapisovaný akademický rok si studenti zapíší předměty pomocí 
informačního systému Moggis (záložka Informační systémy), a v září se dostaví k zápisu. 
Náhradní termín zápisu 23. 9. 2021 ve 14 hodin. 

2. ročník  

Obor Forma studia Datum Hodiny 

Bezpečnostně právní činnost 
ve veřejné správě  

prezenční 9. 9. 2021 14:00 

kombinovaná 9. 9. 2021 14:00 

3. ročník       

Obor Forma studia Datum Hodiny 

Bezpečnostně právní činnost 
ve veřejné správě  

prezenční 10. 9. 2021 9:00 

kombinovaná 10. 9. 2021 9:00 

Podmínkou zápisu do dalšího ročníku je zaplacení školného do 31. 8. 2021.  
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Příbram: 

1. ročník     

Obor Forma studia Datum Hodiny 

Bezpečnostně právní činnost 
ve veřejné správě 

prezenční 22. 9. 2021 11:00 

kombinovaná 22. 9. 2021 11:00 

navazující po VOŠ 17. 9. 2021 11:00 

Po zaplacení školného na zapisovaný akademický rok si studenti zapíší předměty pomocí 
informačního systému Moggis (záložka Informační systémy), a v září se dostaví k zápisu. 

2. ročník    

Obor Forma studia Datum Hodiny 

Bezpečnostně právní činnost 
ve veřejné správě 

kombinovaná 22. 9. 2021 10:00 

3. ročník     

Obor Forma studia Datum Hodiny 

Bezpečnostně právní činnost 
ve veřejné správě 

kombinovaná 17. 9. 2021 13:30 

Podmínkou zápisu do dalšího ročníku je zaplacení školného do 31. 8. 2021.  

Náhradní termín zápisu dle domluvy 

 

  

Elektronické přihlášení k SZZ: 

1.10.2021 – 31.12.2021  studenti 3. ročníku 

 

Imatrikulace a promoce:  

22.10.2021 od 10 hod v Českých Budějovicích  
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Zimní semestr 2021/2022 

Výuka:  20. 9. 2021 – 18. 12.  2021 

Zimní prázdniny:   23. 12. 2021 – 3. 1. 2022 

Zkouškové období:   3. 1. 2022 – 5. 2. 2022 

Prodloužené zkouškové období je za poplatek do 31. 3. 2022 

 

Zveřejnění tematických okruhů pro SZZ:   do 1. 11. 2021 

Den otevřených dveří:    13. a 14. 1. 2022 

 

Letní semestr 2021/2022   

Výuka: 

1. a 2. ročníky:   od 7. 2. 2022 – 7. 5. 2022 

3. ročníky   od 7. 2. 2022 – 9. 4. 2022 

 

Zadání a projekty bakalářských prací: do 30. 4. 2022 (týká se studentů 2. ročníku) 

 

Odevzdání bakalářské práce a indexů (týká se 3. ročníků) 

 Odevzdání BP Odevzdání indexů 

Posudky od 
vedoucích a 
oponentů BP 

SZZ v červnu do 4. 4. 2022 do 14. 5. 2022 do 4. 5. 2022 

SZZ v září do 24. 6. 2022 do 14. 5. 2022 do 10. 8. 2022 

 

Posudky bakalářské práce si může student prohlédnout na Infodisku VŠERS nebo na 
studijním oddělení týden před SZZ. 

 

Ke SZZ v červnu může jít pouze student, který do 4. 4. 2022 odevzdá bakalářskou práci a splní 
všechny podmínky pro ukončení bakalářského studia definované studijním a zkušebním 
řádem a to v termínech stanovaných harmonogramem akademického roku. 

 

Zkouškové období:    

1. - 2. ročníky:  9. 5. 2022 – 25. 6. 2022 

    

3. ročníky:  11. 4. 2022 – 15. 5. 2022 

 

Poslední týden výuky se udělují zápočty. Zkoušející může vypsat předtermíny 1 týden před 
zahájením zkouškového období. 
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Státní závěrečné zkoušky a obhajoby BP:  

květen - červen: 20. 5. – 15. 6. 2022 

září: 25. 8. – 10. 9. 2022 

SZZ proběhnou podle rozpisu, který bude umístěn na infodisku VŠERS. 

    

Promoce:  

 24. 6. 2022 v 10 hodin České Budějovice 

 

     

Přijímací řízení:     

 Podání přihlášek Přijímací řízení 

1. termín do 31. 3. 2022 duben 

2. termín do 30. 4. 2022 květen 

3. termín do 31. 5. 2022 červen 

4. termín do 11. 7. 2022 červenec 

náhradní termín do 6. 9. 2022 září 
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3. Používání informačního systému VŠERS 

3.1. Přístup do systému 

Vysoká škola každému uživateli sítě zřizuje účet, který se vám zpřístupní po uhrazení školného. 
Základní náležitosti jsou uživatelské jméno (jedinečné pro každého uživatele) a heslo.  

 

Přístup k informačním systémům 

 z hlavní stránky školy 

 
 

 z menu Studium – Informační zdroje a BP 
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3.2. Pravidla tvorby uživatelského jména a hesla 

Student 

 Uživatelské jméno studenta je složeno z počátečních šesti písmen z příjmení a prvního 
písmene z křestního jméno (malá písmena bez diakritiky). Heslo je složeno z prvního písmena 
z příjmení, z prvního písmena křestního jména (velká písmena bez diakritiky) a posledních 6 
čísel rodného čísla bez lomítka. Pro představu uvádíme několik příkladů: 

Př. 1: 

 Jméno studenta: Nováček Jan, rodné číslo: 801204/1290. Jeho uživatelské jméno dle 
pravidel bude: novacej a heslo: NJ041290 

Př. 2: 

 V případě krátkého příjmení studenta: Novák Jan, rodné číslo je 820508/1756. 
Uživatelské jméno dle pravidel bude: novakj a heslo bude nastaveno na: NJ081756. 

Při shodě uživatelských jmen budou tvořena z počátečních šesti písmen příjmení, 
prvního a posledního písmene z křestního jméno (malá písmena bez diakritiky). Například 
uživatel Nováková Michala – novakoma a Nováková Marie – novakome, pravidla pro tvorbu 
hesla se nemění. 

Přednášející a zaměstnanci 

  Uživatelská jména pro přednášející a zaměstnance mají jednodušší pravidla pro 
generování, tvoří ho příjmení (malá písmena bez diakritiky). Například pokud se jmenujete 
Nováková Jana, pak Vaše uživatelské jméno bude novakova. Heslo se tvoří jako u studenta. 

  Přednášející a zaměstnanci s devítimístným rodným číslem mají heslo složeno z prvního 
písmena z příjmení, první písmeno z křestního jména (velká písmena bez diakritiky), 
posledních 6 čísel z rodného čísla bez lomítka. Například Nováková Jana s rodným číslem 
392602/364 má heslo NJ602364 

  V případě nenalezení svého jména v databázi uživatelů, kontaktujte studijní oddělení. 
Důležité upozornění: uživatelský účet je nepřenosný. Oprávnění k jeho používání má pouze 
majitel. Při porušení bude postupováno dle pravidel používání počítačové sítě (Infoweb - 
odkaz „přístup z vnitřní sítě“ nebo „přístup z internetu“ a zde „pravidla používání počítačové 
sítě“) – doporučujeme přečíst. 

WWW stránky školy 

  Hlavní zdroj informací studentům, přednášejícím, zaměstnancům a veřejnosti je 
webová stránka Vysoké školy evropských a regionálních studií (http://www.vsers.cz). 
Prohlížející zde získá hlavní informace o škole. Jsou zde informace o škole, pro uchazeče, o 
studiu, novinky a další. Webové stránky pracují na principu redakčního systému, tzn., že na 
obsahu se podílí jednotliví přednášející a zaměstnanci školy a tento způsob zaručuje kvalitnější 
aktuálnost obsahu. 

Přihlášení k SZZ 

  Přihlášení ke státní závěrečné zkoušce probíhá pomocí elektronického formuláře na 
stránkách VŠERS. V nabídce „Studium“ naleznete odkaz „Informační zdroje“ a v něm 
„Přihlášení k SZZ“. Po přihlášení (elektronický formulář je chráněn požadavkem na uživatelské 
jméno a heslo) klikněte vlevo na odkaz „Přihlášení k SZZ“. Zobrazí se jednoduchý elektronický 
formulář, který je nutno celý vyplnit. Bez úplného vyplnění se žádné informace neodešlou. 

http://www.vsers.cz/
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Formulář je přístupný v termínu, který stanoví studijní oddělení. V tomto časovém rozmezí lze 
informace měnit. Po uplynutí stanovené doby je formulář nepřístupný! 

Disk H a Disk M pro přednášející 

  Po přihlášení do školní sítě na libovolném PC, má přednášející možnost ukládat 
informace do svého prostoru, který Vám byl vytvořen současně s účtem. Je k tomu určený disk 
H. K uloženým informacím na disk H máte přístup pouze Vy. Virtuální prostor každého disku je 
50 MB. Na disk můžete přistupovat i mimo školní síť (více na Infowebu).  

Každý uživatel je povinen dodržovat pravidla používání počítačové sítě. 

Infodisk 

Infodisk je disk M se složkou „Přednášející“.  

Naleznete zde složky: 

 _studijní – složka studijního oddělení, kde se ukládají důležité informace (studijní 
formuláře, opatření rektora, informace k akademickému roku, témata bakalářských prací 
a další důležité dokumenty ke studiu) 

 _rozvrh 

 složka přednášejícího – zde ukládají přednášející důležité dokumenty k výuce, každý 
přednášející je zde povinen uvést anotaci, osnovu a podmínky ukončení vyučovaného 
předmětu 

Přístup k Infodisku 

K Infodisku přistupujete přes web školy. V nabídce „Studium“ naleznete odkaz „Informační 
zdroje“ a v něm Infodisk. Přihlásit se můžete po zadání uživatelského jména a hesla. Tento 
způsob je doporučen používat mimo školní síť. Je to jednoduchý přístup i pro nezkušené 
uživatele.  

Informační systém – Moggis 

Moggis je hlavní informační systém, pomocí kterého studijní oddělení zvládá převážnou 
část agendy Vysoké školy evropských a regionálních studií. Do systému Moggis vstupujete na 
adrese https://is.vsers.cz (webová adresa) nebo z webu VŠERS nabídka Studium, Informační 
zdroje a systémy odkaz Školní informační systém Moggis. Informační systém si od vás vyžádá 
přihlašovací údaje jako do školní sítě.  

Student po přihlášení má možnost vybírat z nabídky: 

Osobní složka: Základní údaje o studentovi a možnost vytisknout studijní potvrzení. 
Za správnost a aktualizaci odpovídá student. Vysoká škola využívá těchto informací ke 
komunikaci se studentem a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu 
s příslušnými zákony. 

Studium: Zde naleznete informace o Vašem studiu na vysoké škole. Složka obsahuje nabídky 
„Zápis“ (Student je povinen mít zaškrtnuté povinné a potřebný počet povinně volitelných 
předmětů, případně volitelných.), „Přehled studia“ (Karta zobrazuje výsledky studenta, které 
zapisují a garantují příslušní přednášející. Informace se musí shodovat s Indexem. Je zde 
možnost vložit vzkaz příslušnému přednášejícímu do nástěnky.). „Zkoušky“ (Umožňuje se 
přihlásit na termín zkoušky, pokud ho konkrétní přednášející vypsal. Student může být 
přihlášen pouze na jeden termín u předmětu. V případě včasného neodhlášení z termínu, je 

https://is.vsers.cz/
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ohodnocen – „nezapočteno nebo neuspěl(a).“). Studijní a kreditový plán (Studijní plán 
obsahuje stručné anotace předmětů) a další nabídky dle nastavení studijním oddělením. Vždy 
sledujte, zda máte správně nastavený studijní semestr (vpravo nahoře na příslušné kartě). 

Platby: zobrazuje Vámi uskutečněné platby (např. platby školného). V případě nesrovnalostí 
kontaktujte ekonomické oddělení. 

Nástěnka: Zobrazuje zprávy studijního oddělení, uchazečů, studentů, zaměstnanců a vlastní 
zprávy. Důležité sledovat pravidelně, zobrazují se zde důležité zprávy vnitřního dění školy. 

Nastavení: Jednoduché nastavení informačního systému.  
E-learning: Na webovém rozhranní studenta je přístupný seznam všech kurzů, které byly pro 
studenta otevřeny. Kliknutím na kurz si může student spustit ten kurz, který chce studovat. 
Žádosti: Je možné podávat žádosti elektronicky. Jedná se o: 

 změnu studijního plánu /zapsání nebo vyškrtnutí předmětu/, 

 prodloužení zkouškového období. 
Žádost si student podá v informačním systému Moggis, kde mu bude odpovědnými pracovníky 
schválena. Pokud se jedná o změnu, která je zpoplatněna, bude schválena až po uhrazení 
poplatku. 

 

Přednášející po přihlášení má možnost vybírat z nabídky: 

Osobní složka: Základní údaje o přednášejícím. Za správnost a aktualizaci odpovídá 
přednášející. Vysoká škola využívá těchto informací ke komunikaci s Vámi a pro Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

Výuka: Zde naleznete seznam předmětů, které přednášíte na vysoké škole. U jednotlivých 
předmětů seznam studentů, kterým zde zapisujete zápočty a zkoušky dle ukončení předmětu 
(vždy se musí zapsat dříve zápočet před zkouškou, pokud je předmět ukončen zápočtem a 
zkouškou). Opakovaně kontrolujte, zda máte správně nastaven semestr (vpravo nahoře na 
kartě) a hodnocení (vlevo nahoře). Celý zápis probíhá výběrem nebo zápisem do položky 
jednoduchého elektronického formuláře. Po kliknutí na tlačítko „zapsat známky“ nelze údaje 
opravit. Nezapomeňte zapsat datum u zápočtu a zkoušky. Přednášející zde může psát zprávy 
studentům nebo tisknout formuláře. Počet nabídek se zobrazuje dle nastavení studijním 
oddělením. 

Termíny zkoušek: Karta umožňuje vypisovat termíny pro jednotlivé předměty, vyplněním 
jednoduchého formuláře. Po přihlášení studentů na termín, vyučující může zapisovat zápočty 
a zkoušky přímo na této kartě (doporučujeme - přehlednější). Po ukončení termínu, každý 
student musí být klasifikován buď úspěšně, nebo neúspěšně, jinak se nemůže přihlásit na další 
termín. Student, který se nedostavil na termín a je přihlášen, musí být ohodnocen 
„nezapočteno nebo neuspěl (a)“. 

Nástěnka: Zobrazuje zprávy studijního oddělení, uchazečů, studentů, zaměstnanců a vlastní 
zprávy. Důležité sledovat pravidelně, zobrazují se zde důležité zprávy vnitřního dění školy. 

Nastavení: Jednoduché nastavení informačního systému. 

U každé nabídky v systému Moggis je vlevo dole tlačítko „Zobrazit nápovědu“, které Vám 
zobrazí podrobnou nápovědu k příslušné kartě. 

E-learning: Každý učitel má na svém webovém rozhranní záložku nazvanou "E-learning". Tato 
záložka je rozdělena na dvě podzáložky. V pravé části je záložka "Vytváření kurzu". Na této 
záložce může učitel vytvářet nové kurzy a upravovat vytvořené kurzy. Podrobné informace o 
vytváření a editaci kurzu najdete v nápovědě na www.moggis.cz. Vlevo je záložka nazvaná 

http://www.moggis.cz/
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"Otevřené kurzy". Zde může vyučující otevírat vytvořené kurzy pro zvolenou skupinu studentu, 
které učí. 

 

Bližší obecné informace o systému naleznete na adrese www.moggis.cz. 

  

http://www.moggis.cz/
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4. Informační část 

Informace k zápisu 

Organizační pokyny k zápisu přes internet 

Do systému Moggis vstupujete na adrese http://is.vsers.cz (webová adresa) nebo v menu 
STUDIUM odkaz Informační zdroje nebo z hlaví stránky školy a pak „Vstupte do školního 
informačního systém Moggis“. Systém si od Vás vyžádá přihlašovací údaje jako do školní sítě. 
Při prvním přihlášení pozorně sledujte údaje, které jsou umístěny dole vlevo, a splňte je. 
Otevřete si záložku, která je označena „ZÁPIS“. Podle předmětů, které jsou uvedeny na 
záložce, se zapíšete. 

Pozor! Každý student je povinen si z povinně – volitelného předmětu zvolit pro každý 
semestr jeden předmět. 
 

Všeobecné pokyny: 

 Student, který se ve stanoveném termínu nezapíše a do 5 dnů neomluví a nepožádá o 
náhradní termín nebo neoznámí přerušení studia, se posuzuje tak, že nesplnil požadavky 
vyplývající ze studijního programu podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1999 Sb., o VŠ 
a studium mu bude ukončeno. 

 Ze zdravotních či vážných rodinných důvodů je možné požádat studijní oddělení o změnu 
termínu zápisu. 

 Při zápisu je student povinen zapsat si předměty tak, aby po absolvování zapsaných 
předmětů získal minimálně 60 kreditů za akademický rok. 

 Zápis studentů, kontrolu správnosti jimi zapsaných předmětů a případné změny v 
zapsaných předmětech provádí studijní oddělení VŠERS. 

 Student, který není v řádném termínu na předmět zapsán, nemůže být připuštěn k zápočtu 
resp. zkoušce z tohoto předmětu. 

Kreditní systém studia na VŠERS 

Každý předmět uvedený ve studijních programech je ohodnocen určitým počtem kreditů, 
které odpovídají míře zátěže studenta při studiu daného předmětu. Za daný předmět lze v 
průběhu studia získat kredity pouze jednou.  

Každý student je povinen si zapsat předměty tak, aby splnil za akademický rok minimální počet 
50 předepsaných kreditů. Tyto kredity nemusejí být rovnoměrně rozložené do semestrů. 
Rozhodující je konečný součet kreditů na konci akademického roku. Minimální počet kreditů 
za celé studium je 180.  

Program Erasmus 

Studenti mají možnost zúčastnit se zahraničních výměnných pobytů – studijních pobytů a 
pracovních stáží – na zahraničních vysokých školách a dalších pracovištích v rámci Programu 
celoživotního učení/Erasmus (Lifelong Learning Programme/Erasmus) a dalších příbuzných 
programů. Vycestovat lze na 3–12 měsíců do všech zemí EU, a dále do Turecka, Norska, 
Lichtenštejnska a na Island. Student si vše potřebné vyřídí na zahraničním oddělení během 1. 
ročníku a vyjede v ročníku druhém. 

Více informací získáte na adrese intl.office@vsers.cz. 

http://is.vsers.cz/
http://is.vsers.cz/
http://is.vsers.cz/
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Bakalářské studijní programy 

Vysoká škola evropských a regionálních studií, z.ú. byla založena v r. 2003 jako první soukromá 
vysoká škola neuniverzitního typu v Českých Budějovicích. 

V současné době má akreditovány dva studijní programy:  

 „Bezpečnostně právní činnost“ (B6809) s oborem „Bezpečnostně právní činnost ve 
veřejné správě“,  

 „Ekonomika a management“ (B6208) s oborem „Management a marketing služeb“. 

 „Bezpečnostně právní činnost“ (B1032P020003) 
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5. Studijní plány  

Studijní program: Bezpečnostně právní činnost platné od roku 2020 

Název předmětu Rozsah Zakončení Kredity Semestr 

První semestr 

Teorie práva 26p+13c Zp/Zk 6 zimní 

Ústavní právo a státověda 26p+13s Zp/Zk 6 zimní 

Základy ekonomie 26p+13c Zp/Zk 5 zimní 

Informatika 13p+13s Zp/Zk 4 zimní 

Anglický jazyk I 0p+26c Zp 3 zimní 

Druhý semestr 

Veřejná správa a její systém 26p+13s Zp/Zk 5 letní 

Bezpečnostní politika 26p+13s Zp/Zk 5 letní 

Základy občanského a obchodního práva 26p+13s Zp/Zk 5 letní 

Řízení informační bezpečnosti a IT rizik 13p+6c+7s Zp/Zk 4 letní 

Odborná praxe I 4 týdny Zp 5 letní 

Anglický jazyk II 0p+26c Zp 3 letní 

Třetí semestr 

Správní právo I 26p+13s Zp/Zk 6 zimní 

Trestní právo hmotné 26p+13c Zp/Zk 6 zimní 

Základy řešení mimořádných událostí 26p+13s Zp/Zk 5 zimní 

Metodologie výzkumu 13p+13s Zp 3 zimní 

Anglický jazyk III 0p+26c Zp 3 zimní 

Čtvrtý semestr 

Správní právo II 26p+13s Zp/Zk 6 letní 

Trestní právo procesní 26p+13c Zp/Zk 6 letní 

Ochrana obyvatelstva 13p+13s Zp/Zk 4 letní 

Anglický jazyk IV 0p+26c Zp/Zk 4 letní 

Bakalářský seminář 0p+13s Zp 2 letní 

Odborná praxe II 4 týdny Zp 5 letní 

Pátý semestr 

Kriminologie 26p+13s Zp/Zk 5 zimní 

Krizový management 26p+13s Zp/Zk 5 zimní 

Úvod do kriminalistiky 13p+13s Zp/Zk 4 zimní 

Ekonomika krizových situací 26p+13s Zp/Zk 5 zimní 

Bakalářská práce I   Zp 5 zimní 

Šestý semestr 

Analýza rizik 26p+13s Zp/Zk 5 letní 

Krizové projekty 26p+13s Zp/Zk 5 letní 

Pracovní právo a služební právo 13p+13s Zp/Zk 4 letní 

Bakalářská práce II   Zp 10 letní 

Odborná praxe III 4 týdny Zp 5 letní 
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Povinně volitelné předměty - skupina A 

První semestr 

Sociologie veřejné správy 13p+13s Zp 3 zimní 

Úvod do psychologie, psychologie osobnosti 13p+13s Zp 3 zimní 

Druhý semestr 

Základy občanského práva procesního 13p+13s Zp 3 letní 

Institucionální rámec evropské integrace 13p+13s Zp 3 letní 

Třetí semestr 

Organizace bezpečnostních sborů a justičního 
systému 

13p+13s Zp 3 zimní 

Komunální a komerční bezpečnost 13p+13s Zp 3 zimní 

Čtvrtý semestr 

Prevence kriminality 13p+13s Zp 3 letní 

Systém ochrany veřejného pořádku 13p+13s Zp 3 letní 

Pátý semestr 

Penologie 13p+13s Zp 3 3/zimní 

Přestupkové právo 13p+13s Zp 3 3/zimní 

Šestý semestr 

Praktikum trestního práva 13p+6c+7s Zp 3 letní 

Praktikum správního práva 13p+6c+7s Zp 3 letní 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Studenti jsou povinni si v každém semestru 
vybrat minimálně jeden předmět. Ve 3.-6. semestru student volí předmět dle zvoleného okruhu 
SZZ. 

Povinně volitelné předměty - skupina B 

První semestr 

Řízení a manažerské dovednosti 13p+13s Zp 3 zimní 

Spisová a archivní služba 13p+13s Zp 3 zimní 

Druhý semestr 

Veřejná ekonomika 13p+13s Zp 3 letní 

Sociální komunikace 13p+13s Zp 3 letní 

Třetí semestr 

Management veřejné správy 13p+13s Zp 3 zimní 

Mezinárodní aspekty bezpečnostního 
managementu 

13p+13s Zp 3 zimní 

Čtvrtý semestr 

Profesní etika 13p+13s Zp 3 letní 

Synergie bezpečnostních a ekonomických 
procesů ve společenském prostředí 

13p+13c Zp 3 letní 

Pátý semestr 

Veřejné finance 13p+13c Zp 3 zimní 

Personální management 13p+13s Zp 3 zimní 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student je povinen si v každém semestru (vyjma 
šestého) vybrat minimálně jeden povinně volitelný předmět ze dvou, které jsou stanoveny pro 
ten který semestr. To neplatí, pokud by v konkrétním studijním roce dosáhl již 60 kreditů. 
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Volitelné předměty 

Nauka o zbraních a střelivu 13p+6c+ 7 

prakt. 
nácvik 

Zp 3 1.-5. semestr 

Jaderná a radiační bezpečnost 13p+13c Zp 3 1.-5. semestr 

CBRN hrozby 13p+13s Zp 3 1.-5. semestr 

Kriminalistická technika 13p+13s Zp 3 5. semestr 

Kariérní poradenství 13p+13s Zp 3 1.-5. semestr 

Veřejná soutěž a veřejné zakázky 13p+13s Zp 3 1.-5. semestr 

Extremism and Political Radicalism  13p+13s Zp 3 1.-5. semestr 

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:  
Student si může vybrat v kterémkoliv semestru jeden i více předmětů pro splnění požadovaných 
180 kreditů za studium. 

 

Součásti SZZ a jejich obsah   

Specifikace formy, obsahu, včetně zadávání a hodnocení bakalářských prací upravuje účinný 
Studijní a zkušební řád VŠERS. Předmětem státní závěrečné zkoušky je 1. obhajoba bakalářské 
práce, 2. ústní zkouška z povinné části + z povinně volitelné části. 
Povinná část: Bezpečnostní management (obsahuje tematický segment Základy řešení 
mimořádných událostí, Krizový management, Ochrana obyvatelstva) 

Povinně volitelnou část si posluchač fakultativně zvolí z taxativně uvedených okruhů SZZ: 

a)       Trestní právo a kriminologie (obsahuje tematický segment Trestní právo hmotné, Trestní 
právo procesní, Kriminologie, Prevence kriminality) 

b)       Správní právo a veřejná správa (obsahuje tematický segment Správní právo I, Správní 
právo II, Veřejná správa a její systém). 

 

  



23 
 

Studijní program: Bezpečnostně právní činnost 

Studijní obor: Bezpečnostně právní činnost ve veřejné správě 
Pouze pro 3. ročník standardního tříletého studia 

3. ročník - prezenční studium, kombinované studium 

 Ročník Předmět Kredity Dotace Ukončení 

P
o

vi
n

n
é

 p
ře

d
m

ě
ty

 

(P
) 

3. roč. ZS 
Aplikační interpretace správního /policejního/ 
práva 

5 2/1 Z/ZK 

3. roč. ZS Krizový management 5 2/1 Z/ZK 

3. roč. ZS Prevence kriminality 5 2/1 Z/ZK 

3. roč. ZS Ekonomika krizových situací 5 2/1 Z/ZK 

3. roč. ZS Bakalářská práce 1 5  Z 

P
V

P
 3. roč. ZS Krizové projekty 3 0/2 Z 

3. roč. ZS Veřejné finance 3 1/1 Z 

3. roč. ZS Personální management 3 1/1 Z 

P
o

vi
n

n
é

 

p
ře

d
m

ě
ty

 (
P

) 3. roč. LS Analýza rizik 3 1/1 Z/ZK 

3. roč. LS Komunální a komerční bezpečnost 3 1/1 Z/ZK 

3. roč. LS Ochrana obyvatelstva 3 1/1 Z/ZK 

3. roč. LS Bakalářská práce 2 15  Z 

3. roč. LS Odborná praxe 3 5  2 týdny Z 

P
V

P
 3. roč. LS Multietnický dialog 3 1/0 Z 

3. roč. LS Tvorba a ochrana životního prostředí 3 1/1 Z 

3. roč. LS Spisová a archivní služba 3 1/1 Z 
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1. - 3. ročník - prezenční studium, kombinované studium 

V
o

lite
ln

é
 p

ře
d

m
ě

ty (V
) 

Ročník Předmět Kredity Dotace Ukončení  

1. - 3. roč. ZS Management veřejné správy 4 2/1 Z/Zk 

1. - 3. roč. ZS Monitoring zdrojů ohrožení ve veřejné správě  3 0/2 Z 

1. - 3. roč. ZS Český politický systém 3 2/0 Z 

1. - 3. roč. ZS Mezinárodní aspekty bezpečnostního managementu 3 2/0 Z 

1. - 3. roč. ZS Sociální politika a právo sociálního zabezpečení 3 1/1 Z 

1. - 3. roč. LS Profesní etika ve veřejné správě  3 1/1 Z 

1. - 3. roč. LS Penologie 3 1/1 Z 

1. - 3. roč. LS Regionální politika a regionální plánování 3 1/1 Z/Zk 

1. - 3. roč. LS Teorie a praxe neziskových organizací 3 1/2 Z 

1. - 3. roč. LS Nauka o zbraních a střelivu 3 1/1 Z 

1. - 3. roč. LS Teorie a praxe řešení konfliktů 3 1/1 Z 

 

Student je povinen splnit za akademický rok minimálně 50 kreditů. 

Z povinně-volitelných předmětů je student povinen zvolit si jeden předmět v každém 
semestru.  

Volitelný a povinně - volitelný předmět bude otevřen při minimálním počtu 15 studentů.  
  



25 
 

6. Anotace vyučovaných předmětů 
 
Analýza rizik 
 

Cílem předmětu je v širším aspektu pochopit příčiny rizik, způsoby jejich 
identifikace, analýzy, hodnocení, řízení a vypořádání rizik. V užším vymezení objasnit 
základní pojmosloví inženýrství rizika (pohroma, selhání, organizační havárie, 
ohrožení, odolnost, zranitelnost, riziko, krutost nouzové situace; prevence, 
připravenost, odezva, obnova; identifikace, analýza, hodnocení, řízení, zvládnutí), 
vztah ohrožení, riziko, zranitelnost, odolnost a adaptace. Druhy rizik – dílčí, 
integrované a integrální; systémové; průřezové. Metody identifikace, analýzy a 
hodnocení rizika a jejich požadavky na datové soubory. Rizika sledovaná v 
projektech EU a bezpečnostní rizika. Logický model procesu stanovení rizik. Základní 
metody rizikového inženýrství. Základní modely pro řízení rizik. Základní modely pro 
řízení bezpečnosti. Nejistoty a neurčitosti a jejich zvládání v praxi. Principy inženýrské 
dobré praxe ve vyjednávání s riziky. Principy základních inženýrských disciplín 
zaměřených na zvládnutí rizik. 
 
 

Anglický jazyk 1.-3. část 
 

Zajištění jazykové kompetence studentů v každodenní komunikaci i v odborném 
vyjadřování; odborná terminologie užívaná v praxi bezpečnostní politiky 
prostřednictvím mluveného projevu i v písemné formě; práce s odbornými texty 
českého právního řádu i mezinárodní legislativy; překlady odborných textů z oblasti 
ekonomiky a politiky; mezioborová spolupráce s odbornými předměty. 
 
 

Anglický jazyk 4. část 
 

Předmět se věnuje otázkám stylistické vhodnosti a přiměřenosti jazykových 
prostředků v daných komunikačních situacích, a to v psaném i mluveném projevu. 
Vedle učebnic jsou ve větší míře ve výuce využívány originální materiály – noviny, 
časopisy, video a audionahrávky, materiály z internetu. Takřka celá výuka probíhá v 
cílovém jazyce. 
 
Aplikační interpretace správního (policejního) práva 
 

Cíl a poslání studijního předmětu spočívá v širším i užším pojetí na poodhalení a zvládnutí 
základních teoretických hmotně-právních i procesně-právních institutů, vymezujících 
tzv. „operační prostor“ jednotlivých aplikací správního (policejního) práva „sui generis“ 
participujícího a zejména kvalitativně integrujícího samotné zajištění výkonu veřejné 
správy jednotlivých územních samosprávných celků a to zejména na úseku samostatné, 
ale i přenesené působnosti. V rámci stanoveného rozsahu výuky bude posluchačům 
osvětlena interpretační variabilita a aplikační diverzifikace upotřebitelnosti jednotlivých 
zákonných či podzákonných titulů, přispívajících a zejména napomáhajících uplatnění 
principu tzv. „dobré správy “. V zájmu žádoucí prakticistické profilace předmětu je 
prvotně kladen důraz k seznámení posluchačů s taxativním výčtem jednotlivých 
zákonných zmocnění a oprávnění, svěřených např. příslušníkům PČR, tak obecní 
/městské/ policii. V rámci stanoveného rozsahu výuky bude dále posluchačům 
komparativní formou nabídnut, zejména formou projektových, heuristických a dalších 
vyučovacích metod vhled k interpretačním a aplikačním možnostem využití svěřených 
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zákonných zmocnění, upravujících taktéž procedurální postup subjektů správně-
právních procesních vztahů při odhalování a objasňování protiprávních jednání, 
naplňujících vybrané skutkové podstaty jednotlivých přestupků či jiných správních 
deliktů. Prostřednictvím tzv. situačních příkladů budou posluchači orientováni do 
problematiky, která je potřebná pro výkon stanovených funkcí, vymezujících ochranu 
veřejného práva v rámci zájmového dílčího zajištění výkonu státní správy či samosprávy. 
 
Bakalářský seminář 
 

Cílem semináře je orientace posluchačů při výběru a zadávání témat bakalářských 
prací. Seznámení s obsahovými a formálními požadavky na zpracování práce - 
grafická úprava, strukturace textu, systém odkazování na odbornou literaturu, dle 
platných směrnic a norem. Výběr tématu bakalářské práce a vedoucího práce, popř. 
konzultanta. Předmět je zaměřen na vyjadřování a myšlení studentů v bakalářských 
pracích. Práce mají být psány v odborném stylu, který je náročný na myšlení a 
vyjadřování. Podkladem pro zpracování písemné práce je odborná literatura zaměřená 
k tématu. V semináři se budou studenti na psaní odborného textu připravovat. Psaní 
textu je dovednost, kterou se lze učit a zdokonalovat. Vypracováním práce má 
posluchač prokázat schopnost samostatně využívat teoretické a metodologické 
poznatky získané během studia a aplikovat je při řešení konkrétního úkolu v 
daném oboru. Stranou nezůstanou ani otázky vědecké etiky (používání zdrojů, 
diskuse, polemika, kritika), organizace vlastní odborné práce a předpokladů jejího 
úspěšného zakončení. Práci je možno pojmout jako teoretickou nebo výzkumnou, 
některé mohou svojí povahou přesahovat uvedené hranice. V teoretické práci 
student prokazuje, že prostudoval dostupnou tuzemskou i zahraniční literaturu k 
danému tématu, je schopen problematiku analyzovat, jasně vyložit a obohatit o další 
teoretické závěry. Ve výzkumné práci shromáždí student, vedle poznatků získaných 
studiem literatury, také empirické údaje dosažené vlastním výzkumem, které 
správně utřídí, analyzuje, syntetizuje a interpretuje. Pro úspěšné vypracování práce je 
nezbytná úzká spolupráce s vedoucím práce. Spolupráce začíná již při prvních úvahách 
studenta o výběru tématu práce, pokračuje při přípravě projektu a zadání a vrcholí při 
vlastní tvorbě bakalářské práce. 
 

Bezpečnostní politika 
 

Cílem výuky předmětu je seznámit studenty se zásadními změnami v této 
problematice, ke kterým došlo po zániku bipolárně rozděleného světa a naším 
vstupem do NATO a EU. V tomto ohledu objasnit proměny v pojetí konceptu 
bezpečnosti, od národní přes mezinárodní až k lidské bezpečnosti. Dále vysvětlit 
vztah bezpečnosti jedince a státu a také nastínit vzájemné interakce mezi vojensko-
politickou, ekonomickou, sociální a environmentální dimenzí bezpečnostní politiky. 
 
 

Ekonomika krizových situací 
 

Předmět je zaměřen na analýzu pojmů spjatých s krizovými situacemi a 
veřejnou ekonomikou a jejich vzájemných vztahů s veřejným sektorem, veřejnými 
financemi, veřejnou správou a politikou. Cílem výuky je vysvětlit a definovat 
materiální, technické a finanční řešení krizových situací a vytvořit u studentů 
nezbytné vědomosti a dovednosti v oblasti základního tématu předmětu, kterým je 
krizová situace a krizový management, funkce státu při řešení krizové situace (obranné 
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a civilní nouzové plánování, odolnost, životnost, pružnost ekonomiky, zásady řešení 
krizových situací, principy hospodářské mobilizace, hospodářské opatření pro krizové 
stavy, místo a úloha zásob v hospodářských opatřeních pro krizové stavy, praktické 
aspekty krizového managementu v zemích NATO). V rámci předmětu se dále posluchači 
seznámí s dokumentací krizového plánování, orgány krizového řízení a jejich úkoly 
(včetně ČNB), financováním krizového managementu, se Správou státních hmotných 
rezerv a zkušenostmi z krizového řízení včetně likvidace následků mimořádných událostí. 
Pozornost je též věnována otázkám humanitární pomoci na národní, ale i mezinárodní 
úrovni. 
 

Informatika 
 

Cílem předmětu je podat studentům základní přehled o informacích, informatice 
a informačních a komunikačních technologiích, jejich současném stavu a perspektivách 
vývoje. Posluchači získají základní informace pro svou budoucí práci a pro efektivní 
využívání informačních a komunikačních technologií. Rozšíří si informace a znalosti z 
dalších možností využívání nejběžnějších programů a programových celků. 
 
Institucionální rámec evropské integrace 
 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s důvody a historií evropské spolupráce, principy 
a úkoly evropské integrace a s hlavními dokumenty Evropské unie a Evropských 
společenství. Rovněž bude podán výklad postupných reforem Evropských společenství a 
Evropské unie s ohledem na proces rozšiřování. Dalším úkolem předmětu je popis 
hlavních institucí EU a jejich funkcí. Závěrečná část je věnována návrhu Ústavy a jeho 
dopadu na EU, Lisabonské smlouvě, aktuálním problémům EU (krize Eura, rozšiřování 
EU, Brexit, Grexit, migrační krize apod.) a Strategii EU 2030. 
 

Kariérní poradenství 
 

Kariérní poradenství v sobě zahrnuje vybraná témata související s volbou kariéry 
studentů při jejich rozhodování o pracovním uplatnění. Kariérní poradenství 
předkládá v různých variantách cesty, jak uspět na trhu práce, co je nutné v tomto 
procesu respektovat, co nepřehlédnout, čeho se vyvarovat. Problematika prvních 
kroků pracovního uplatnění je řešena zejména v rovině pracovně právní a v rovině 
psychologické podpory studenta. Prakticky je důraz kladen na konkrétní možnosti, 
postupy a prostředky při formování profesní kariéry a jejího uplatnění v podmínkách 
současného trhu práce. Výuka předmětu Kariérní poradenství je doplněna 
profesionální konzultační službou, v doporučeném týdenním rozsahu hodin, v rámci 
příslušné vysoké školy (fakulty). Studentům je k dispozici v průběhu jejich studia. 
 
Komunální a komerční bezpečnost 
 

Cílem výuky je v širším i užším smyslu poskytnout teoreticky orientovaný vhled, 
který ve svém obsahovém vymezení a tematickém rozsahu je zájmově zacílen k 
získávání ucelených souborů poznatků, směřovaných do odborné tématické oblasti, 
vztahující se k subjektivizaci a charakteristice jednotlivých segmentů privátní a 
komunální bezpečnosti, včetně detekce operačního prostoru činnosti komunálních 
sborů a komerční bezpečnosti (tj. odborného segmentu tzv. „nestátních 
bezpečnostních služeb“. 
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Kriminologie 
 

Prezentace kriminologie jako společenské vědy zkoumající příčiny, obsah a projevy 
kriminality. Závadová činnost členů společnosti je vnímána jako historický sociálně 
patologický jev spojený s existencí lidské pospolitosti. Předmětný vědní obor je 
nástrojem účinné ochrany moderní demokratické společnosti a jejího ekonomického a 
sociálního řádu. Systémové zkoumání aspektů tzv. „deliktního“ chování pachatelů vede 
k poznání důvodů jeho vzniku a stanovení způsobů účinné kontroly. Výuka je zaměřena 
na praktickou problematiku poznání protispolečenského jednání kriminálního 
charakteru v podmínkách českého právního řádu v souvislostech evropského 
společenství a celosvětové globalizace, se zaměřením na prevenci a regulaci zejména na 
regionální a přeshraniční úrovni. 
 

Krizové projekty 
 

Cílem předmětu je poskytnout studentům metodologické základy pro úspěšné 
zvládnutí přípravy a vypracování krizových projektů. Bude podán celkový přehled 
postupů a metod použitelných v jednotlivých etapách projektování. Podrobně budou 
popsány kroky, které je potřebné projít v krizovém projektování a dokumenty, které 
v jednotlivých fázích vznikají. Budou diskutována jednotlivá opatření – jejich vhodnost, 
účelnost a efektivita v konkrétních situacích. Posluchači budou v rámci předmětu 
zpracovávat a obhajovat vlastní krizové projekty pro zadané situace. 
 
Krizový management 
 

Předmět „Krizový management a krizové řízení“ je koncipován v souladu s Koncepcí 
vzdělávání v oblasti krizového řízení, která byla schválena usnesením vlády ČR dne 10. 
července 2017 č. 508 a v souladu se „Společným minimem pro potřeby vzdělávání 
odborníků v oblasti bezpečnosti“ schválené usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 
32. Cílem je vzdělávat odborníků, kteří budou mít přehled o systému řešení 
mimořádných událostí v ČR a v nadnárodních společenstvích a především budou mít 
základní předpoklady pro zvládání mimořádných událostí a krizových situací z hlediska 
krizového managementu. V rámci předmětu jsou objasněny zásady managementu a 
důraz je kladen na aplikaci funkcí managementu v krizovém řízení a krizovém plánování. 
 

Management veřejné správy 
 

Zastaralý typ administrativní správy, nemůže zvládnout úkoly v podmínkách 
napjatých veřejných rozpočtů a elektronické komunikace mezi občanem a státem. 
Byrokratický typ správy je nutné nahradit „manažerským typem“ správy, který 
umožňuje participaci i soukromých subjektů. Stát zeštíhlí a část jeho služeb budou 
zajišťovat soukromníci, přičemž by fungování státní správy mělo být efektivnější a 
kvalitnější. Model manažerského státu tedy propojuje profesionalitu řízení s 
demokratickými principy fungování státní správy a přibližuje ji evropským standardům 
a současným potřebám našich občanů. 
 

Metodologie výzkumu 

Předmět poskytne posluchačům kvalifikované informace o metodologii výzkumu s 
důrazem k fenomenologickému objasnění základního pojmosloví a východisek výzkumu 
jako nástroje vědeckého poznávání společnosti, včetně kategorizace a podstaty 
základních druhů vědeckého zkoumání, jeho objektů a předmětů. V rámci 
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stanovené výuky budou posluchačům objasněny jak základní přístupy 
kvalitativního výzkumu, tj. jeho funkce, metody, druhy a funkce, metody, techniky 
a procedury sociologického výzkumu a jeho zvláštnosti, včetně specifik aplikace 
kvalitativní metodologie, podstaty kvalitativního výzkumu, jeho „silné“ a „slabé“ 
stránky, tak zvláštnosti kvantitativního výzkumu a aplikace kvantitativní metodologie, 
včetně kvantifikace a možnosti měření sociálních jevů, znaků a indikátorů, škálování 
a metodiky realizace kvantitativně orientovaného výzkumu. Základní kroky a etapy 
výzkumu. Posluchač bude podrobně seznámen s přípravnou etapou a projekty výzkumu, 
zásadami výběru a formulace výzkumného problému, formulací vědeckých 
hypotéz, operacionalizací základních pojmů, volbami výběrového souboru apod. 
 
Mezinárodní aspekty bezpečnostního managementu 
 

Předmět je zaměřen na rozvoj moderního myšlení studentů při získání aktuálních a 
odborných informací o základních mezinárodních aspektech bezpečnostního 
managementu se zaměřením na současný stav problematiky. Výklad je doplněn o 
charakteristiku hlavních aktérů mezinárodního bezpečnostního managementu. 
Posluchačům bude v rámci samostatných kapitol podrobně osvětlena problematika 
teoretických základů mezinárodního bezpečnostního managementu, vývoje názorů na 
chápání mezinárodních aspektů bezpečnostního managementu, včetně nového chápání 
bezpečnosti a jeho významu pro výklad otázek mezinárodního bezpečnostního 
managementu a kategoriálního aparátu „nového“ chápání mezinárodní bezpečnosti. 
Stavu bezpečnostního systému a bezpečnostní architektury v současných mezinárodních 
vztazích apod. 
 
Monitoring zdrojů ohrožení ve veřejné správě 
 

Cílem předmětu je podat studentům přehled možných zdrojů ohrožení, se kterými se 
státní správa a samospráva může setkat, předmět poskytuje systematický pohled na 
klasifikaci zdrojů ohrožení. Dalším cílem je poskytnout posluchačům základní informace 
o monitorování zdrojů ohrožení a prostředcích a postupech, které pro monitorování 
zdrojů ohrožení může veřejná správa využít. Úkolem je též zhodnotit zkušenosti z 
hromadných katastrof, které se staly v posledních letech v ČR a ve světě a využít 
je pro přípravu veřejné správy na předcházení a řízení hromadných katastrof všech 
typů. 
 
Multietnický dialog 

Předmět se zaměří na studium vztahu mezi českou majoritou a národnostními 
menšinami, tedy těmi, které se od ní odlišují zejména rasovou a etnickou 
příslušností, národností, jazykem či náboženstvím. Bude se zabývat analýzou 
jednotlivých složek, projevů a poloh tohoto vztahu (xenofobie, rasismus, problémy 
člověka v postavení cizince, …) a souvisejících témat (problematika menšin, otázka 
vztahu k jinému, multikulturní a multietnická společnost, možnost mezikulturního 
porozumění...). Posluchači by po absolvování kurzu měli být připraveni kvalifikovaně 
se účastnit dialogu vedeného na mnoha úrovních jejich profesního, ale i osobního 
života. 
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Nauka o zbraních a střelivu 
 

Studenti bakalářského studia oboru bezpečnostně právní činnost by měli zvládnout 
přípravu k teoretické a praktické části zkoušky k získání zbrojního průkazu a po 
samostatné přípravě zbrojní průkaz odpovídající skupiny získat, a to v průběhu studia. 
Orientace v problematice ustanovení zákona o zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., 
vyhlášky č. 384/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zbraních a 
střelivu, seznámení se zbraní (pistole), bezpečná manipulace se střelnou zbraní a 
základní praktické zacházení se zbraní. Cílem je seznámit studenty s obsahem 
teoretické a praktické části zkoušky k získání zbrojního průkazu. 
 
 

Odborná praxe 1 
 

Nutnou součástí každého studijního programu je praxe. Její absolvování je 
hodnoceno kredity v rámci kreditního systému výuky na VŠERS. Cílem odborné 
praxe je seznámit posluchače s praktickými zkušenostmi a možnost spolupráce 
s veřejnoprávními a soukromoprávními institucemi při zpracování bakalářské práce. 
Povinnou součástí studijního programu je odborná praxe, jejíž absolvování je nutnou 
podmínkou pro ukončení studia. Odborné praxe budou studenti absolvovat na 
vybraných pracovištích. V 1. ročníku absolvují studenti 4  týdny praxe a to ve firmách 
v regionu nebo na recepci Krajského úřadu v Č. Budějovicích. Na VŠERS byl vytvořen 
informační systém na podporu administrace praxí. V tomto systému si student může 
na praxi vybrat organizace, s kterými škola spolupracuje, nebo si sám domluví praxi u 
organizace, která je po dohodě s garantem praxe do systému zavedena. Posluchačům, 
kteří pracují v oboru, který odpovídá profilu absolventa, může být na základě jejich 
žádosti uznán výkon jejich pracovní činnosti jako odborná praxe. Posluchač absolvuje 
pohovor s vedoucím praxe a ten podle jeho zkušeností a délky praxe rozhodne, zda praxe 
bude uznána. V rámci praxe se posluchač naučí využívat získané vědomosti v 
regionálních, národních i mezinárodních veřejnoprávních a soukromoprávních 
institucích. Cílem praxe je zvýšit praktickou přípravu absolventa pro vykonávání 
pracovních pozic, zároveň studenti v průběhu praxe získávají informace a podporu 
pro zpracování svých bakalářských prací. Po skončení praxe student odevzdá 
„Prezenční listinu o praxi“ s hodnocením studenta i vedoucího praxe a popisem 
pracovních činností studenta. Na základě pohovoru a odevzdání „Prezenční listiny o 
praxi“ získává zápočet. 
 
Odborná praxe 2 
 

Nutnou součástí každého studijního programu je praxe. Její absolvování je 
hodnoceno kredity v rámci kreditního systému výuky na VŠERS. Cílem odborné 
praxe je seznámit studenty s praktickými zkušenostmi a možnost spolupráce s 
podniky při zpracování bakalářské práce. Povinnou součástí studijního programu je 
odborná praxe, jejíž absolvování je nutnou podmínkou pro ukončení studia. Odborné 
praxe budou studenti absolvovat na vybraných pracovištích. Ve 2. ročníku absolvují 
praxi v rozsahu 4 týdnů. Na VŠERS byl vytvořen informační systém na podporu 
administrace praxí. V tomto systému si student může na praxi vybrat organizace, s 
kterými škola spolupracuje, nebo si sám domluví praxi u organizace, která je po dohodě 
s garantem praxe do systému zavedena. Posluchačům, kteří pracují v oboru, který 
odpovídá profilu absolventa, může být na základě jejich žádosti uznán výkon jejich 
pracovní činnosti jako odborná praxe. Student absolvuje pohovor s vedoucím praxe a 
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ten podle jeho zkušeností a délky praxe rozhodne, zda praxe bude uznána. V rámci 
praxe se student naučí využívat získané vědomosti v regionálních, národních i 
mezinárodních firmách a institucích. Cílem praxe je zvýšit praktickou přípravu 
absolventa pro vykonávání pracovních pozic, zároveň studenti v průběhu praxe 
získávají informace a podporu pro zpracování svých bakalářských prací. Po skončení 
praxe student odevzdá „Prezenční listinu o praxi“ s hodnocením studenta i vedoucího 
praxe a popisem pracovních činností studenta. Na základě pohovoru a odevzdání 
„Prezenční listiny o praxi“ získává zápočet. 
 
Odborná praxe 3 
 

Nutnou součástí každého studijního programu je praxe. Její absolvování je 
hodnoceno kredity v rámci kreditního systému výuky na VŠERS. Cílem odborné 
praxe je seznámit studenty s praktickými zkušenostmi a možnost spolupráce s 
podniky při zpracování 

bakalářské práce. Povinnou součástí studijního programu je odborná praxe, jejíž 
absolvování je nutnou podmínkou pro úspěšné ukončení studia. Studenti absolvují v 
závěrečném ročníku studia odbornou praxi v rozsahu 4 týdnů. Aby si student mohl 
zapsat odbornou praxi ve 3. ročníku, musí mít ukončenu odbornou praxi v 2. ročníku. 
Tato dlouhodobá praxe vede k upevnění kompetencí v reálném prostředí firem a 
institucí poskytujících služby a podporuje dopracování tématu bakalářské práce. 
Odborné praxe budou studenti absolvovat v regionálních podnicích služeb, 
agenturách, poradenských, obchodních a finančních firmách a společnostech, ve 
službách veřejné správy, společnostech z oboru regionálního cestovního ruchu, 
destinačních organizací, v malých a středních podnicích služeb a v rodinných firmách. 
Cílem zařazení dlouhodobé praxe do studia je usnadnit absolventům vstup do 
pracovního procesu v oblasti služeb a souvisejících oborů. Posluchačům, kteří pracují 
v oboru, který odpovídá profilu absolventa, může být na základě jejich žádosti uznán 
výkon jejich pracovní činnosti jako odborná praxe. Student absolvuje pohovor s 
vedoucím praxe a ten podle jeho zkušeností a délky praxe rozhodne, zda praxe bude 
uznána. Po skončení praxe student odevzdá „Prezenční listinu o praxi“ s hodnocením 
studenta i vedoucího praxe a popisem pracovních činností studenta. Na základě 
pohovoru a odevzdání „Prezenční listiny o praxi“ získává zápočet. 
 
Ochrana obyvatelstva 
 

Cílem předmětu je seznámit posluchače se zásadami ochrany obyvatelstva v denním 
životě a pak hlavně při nouzových a kritických situacích. V rámci stanoveného rozsahu 
výuky budou posluchačům objasněny základní pojmosloví a východiska odborného 
předmětu v daných tematických segmentech, např. „bezpečnost a ochrana systému“, 
„kultura bezpečnosti“, „zlatá pravidla bezpečnosti“, „indikátory bezpečnosti a programy 
na zvyšování bezpečnosti“, „role kritické infrastruktury při 
ochraně obyvatelstva, „ochrana osob“, „ochrana 
obyvatelstva“, „opatření ochrany obyvatelstva“, „ochrana obsluhy technických 
zařízení, záchranářů a ostatních zúčastněných při haváriích s přítomností 
nebezpečných látek“, „zásady první pomoci“, „úkoly občanů právnických a fyzických 
osob a veřejné správy na úseku ochrany obyvatelstva“, „jednotný systém varování a 
vyrozumění“, „zásady pro přežití lidí“, „ochrana obyvatelstva při kritických situacích“, 
„role kritické infrastruktury při ochraně obyvatelstva apod.“ 
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Organizace bezpečnostních sborů a justičního systému 
 

Cílem studijního předmětu je seznámit posluchače komplexně s organizací 
bezpečnostních sborů a jejich právním zakotvením a s organizací justičního systému 
jako takového. U bezpečnostních sborů půjde o Policii České republiky, Hasičský 
záchranný sbor České republiky, zpravodajské služby a Generální inspekce 
bezpečnostních sborů. U justičního systému půjde o výklad organizace soudnictví, 
notářství a advokacie a dalších souvisejících oborů. Právní úprava problematiky 
bezpečnostních sborů a organizace justičního systému je v českém právním řádu 
poměrně roztříštěna, neboť je provedena celou řadou právních norem spolu úzce 
souvisejících a tvořících jednotný komplex, a proto bude kladen důraz především na 
práci s právními předpisy různé právní síly v rámci hierarchie právních norem a 
orientaci v nich. Účelem předmětu je uvést studenty do problematiky organizace 
bezpečnostních sborů a justičního systému v České republice a poukázat na souvislost 
mezi jednotlivými subjekty 
 

Penologie 

Cílem  výuky předmětu je poskytnout základní informaci o oboru především na pozadí 
aktuálního stavu českého vězeňského systému a jeho včleňování do evropského 
kontextu.  Posluchači budou seznámeni s příslušnými právními úpravami, s organizační 
strukturou Vězeňské služby ČR, aktuálními problémy vězeňského personálu a dalšími 
otázkami penitenciární teorie a praxe.  Součástí výuky bude i praktická návštěva 
vězeňského zařízení. 
 
 

Personální management 
 

Předmět seznamuje studenty s jednotlivými etapami a základními oblastmi 
personálního managementu s ohledem na zákonnou úpravu v režimu zákoníku 
práce. Dává orientaci základních činností personálního managementu, jejich 
souvislostí, propojenosti. Studenti získají znalosti moderních zásad personálního 
řízení jako součásti řízení lidských zdrojů, seznámí se s možnostmi praktického 
využívání metod a technik v praxi i v mezinárodním managementu, to vše v kontextu 
důležitosti personálního řízení pro kvalitu a výkon podniků a organizací. 
 
Pracovní právo a služební právo 
 

Cílem výuky je vzhledem k stávající a předpokládané cílové skupině posluchačů, 
rekrutujících se z oblasti veřejné správy a to jak státní správy i samosprávy, tak i 
ozbrojených sborů s teritoriální i celorepublikovou působností v širším i užším smyslu 
poskytnout teoreticky orientovaný vhled, směřovaný k prohloubení znalostí 
posluchačů z tématické oblasti pracovního práva a služebního práva. V průběhu výuky 
budou probírány otázky z legislativní práce v dílčí tématické oblasti modulové výuky 
1) pracovního práva, např. problematiky ochrany osobních údajů v pracovněprávních 
vztazích, postavení a úlohy sociálních partnerů, zaměstnanosti, činnosti Úřadu práce, 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany zaměstnanců při platební 
neschopnosti zaměstnavatele apod. V dílčím tematickém bloku modulové výuky 2) 
služební právo budou posluchačům podrobně osvětleny východiska k aplikaci 
jednotlivých ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který 
upravuje služební poměr příslušníků PČR, ostatních bezpečnostních sborů ČR, např. 
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celní správy, vězeňské služby, hasičů, zpravodajských služeb apod. 
 
Praktikum správního práva 
 

Předmět prověřuje teoretické znalosti studentů z předchozích předmětů a uvádí je do 
souvislostí. 
 

Praktikum trestního práva 
 

Účelem předmětu je prověřit teoreticko-praktické znalosti a dovednosti posluchače 
oboru BPČ, osvojené během stanovené výuky profesně orientovaného bakalářského 
studijního programu oboru BPČ, zdůrazňujícím interpretaci jednotlivých norem TPH a 
TPP. V rámci první části vypracuje a interpretuje zájmově vybrané klauzurní práce z 
trestního práva hmotného, v rámci druhé části vypracuje a interpretuje klauzurní práce 
z trestního práva procesního. Poté vypracuje a interpretuje kombinované klauzurní 
práce z trestního práva hmotného i procesního. 
 
Prevence kriminality 
 

Předmět prevence kriminality navazuje a rozvíjí předmět „Kriminologie“. Hlavním 
cílem je seznámit studenty s jednou z nejdůležitějších částí kriminologie, a to prevencí 
kriminality, která je považována za stěžejní formu kontroly kriminality. Preventivní 
programy jsou nadějí na účinné ovlivňování kriminality a společnost tomuto 
fenoménu přikládá značnou váhu. Z těchto důvodu je nutno studenty seznámit s 
celkovou filosofií prevence kriminality, ale i s jednotlivými programy, ať již na 
celospolečenské úrovni nebo na úrovni lokální. V rámci cvičení by studenti měli 
provést rozbor fiktivních kriminogenních situací a na tyto navrhnou aplikaci příslušných 
preventivních opatření. Získání teoretických poznatků z problematiky prevence 
kriminality, ale zejména získání praktických dovedností při navržení a realizaci 
jednotlivých preventivních opatření pomůže studentů při činnostech jak v státních 
či nestátních bezpečnostních sborech, tak v rámci činnosti městských a obecních 
úřadů, ale i v činnostech humanitního charakteru, jako jsou aktivity např. nevládních 
organizací. 
 
Profesní etika (ve veřejné správě) 
 

Vyučovaný předmět je koncipovaný jako společenskovědní problém pro všechny 
typy generací. Zaměřuje se na morální problémy praktického života. Mezi jinými se 
zabývá tzv. praktickou etikou, ve které si každý člověk klade otázky každodenního 
života. Cílem předmětu je napomáhat rozvíjení schopnosti přemýšlet o morálce a 
všech jejích součástí. Pochopit, co je morálka, znamená pochopit osobní odpovědnost 
při rozhodováních, která často přinášejí riziko, a proto vyžadují odvahu. Součástí 
přednášeného předmětu je pohled na dějiny etických teorií a jejich význam pro praxi ve 
veřejné správě. 
 
Přestupkové právo 
 

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o přestupkovém zákoně a jeho 
působnosti, odpovědnosti za přestupek a fáze řízení o přestupcích. 
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Regionální politika a regionální plánování 
 

Cílem předmětu je vysvětlení, čím se zabývá regionální ekonomika a regionální 
věda, pochopit prostor jako společensko-ekonomickou kategorii a seznámit se 
s procesem postupné integrace prostoru do ekonomických procesů a významem 
regionální ekonomiky pro hospodářskou praxi a rozvoj regionů. Seznámit studenty na 
konkrétních poznatcích jak využívat regionální politiku v praxi, podrobně ukázat na 
význam sídla jako základní jednotky prostorové struktury, vysvětlit proces urbanizace 
a začleňování podniku do prostoru, respektive lokalizační požadavky a význam 
lokalizačních rozhodnutí. Vysvětlit podstatu, účel, cíle regionu, regionalizace, 
regionální typologie, dělení regionů. Objasnění otázek souvisejících s 
ekonomickým rozvojem regionu a vlivů jednotlivých subjektů na rozvoj regionů, 
informační systémy a jejich význam. Prostorové plánování jako nástroj pro územní a 
strategické plánování. Tvorba projektů a projektování, základní nástroj realizace 
regionálního rozvoje. Regionální politika EU a její vliv na rozvoj regionů v ČR. Řízení 
změn v organizaci, třífázový sekvenční model, odpor ke změnám. 
 
 

Řízení a manažerské dovednosti 
 

Předmět rozvíjí kvality, interpersonální a sociální schopnosti studentů, vede je k 
osvojení si moderních metod řízení a sebeřízení. Naučí se používat manažerské 
metody plánování, rozhodování, vedení, motivace a kontroly. Výuka se opírá o 
základy obecné psychologie, psychologie osobnosti a sociální psychologie. Teorie je 
doplněna praktickým tréninkem vedoucím k rozvoji sociálně psychologických 
dovedností. Studenti se rovněž naučí efektivně realizovat standardní i nestandardní 
komunikační situace na různých stupních řízení a 

zdokonalí vlastní komunikační dovednosti. Řízení změn v organizaci, třífázový 
sekvenční model, odpor ke změnám. 
 
 

Řízení informační bezpečnosti a IT rizik 
Předmět se zabývá novými hrozbami současného světa, novými formami masové 
komunikace. Studenti zvládnou základní principy z oblasti informačních technologií a 
digitálního komunikačního prostředí, principy fungování počítačů. Získají informace o 
rizicích spojených s provozováním informačních systémů, identifikaci hrozeb a aktiv, 
metody analýzy rizik, o počítačové kriminalitě. Naučí se řešit bezpečnostní problémy, 
principy kryptografie, elektronický podpis. Spisová a archivní služba, práce s dokumenty, 
spisový řád, soustava archivů ČR. 
 
Sociální komunikace 
 

Předmět má ambici uceleně poskytnout posluchačům potřebné znalosti o 
komunikačních procesech, na jejichž základě mohou rozvíjet schopnosti efektivně 
komunikovat v systému veřejné správy. Naučit studenty nejen formovat a zdokonalovat 
vlastní komunikační záměry, ale také prostřednictvím argumentování a 
přesvědčování ovlivňovat názory a postoje komunikačních partnerů. Utvářet u 
studentů předpoklady řešit a překonávat zátěžové a konfliktní situace vznikající v 
komunikačních procesech ve veřejné správě. 
  



35 
 

Sociální politika a právo sociálního zabezpečení. 
 

V rámci stanovené výuky budou posluchačům osvětlena základní pojmosloví sociální 
politiky – jeho rámcová charakteristika, blahobyt a chudoba, vývoj a transformace. 
Specifikum sociální politiky ve vybraných systémech (bytová, rodinná, vzdělávací, 
politika zaměstnanosti apod). V rámci samostatných tematických bloků budou 
podrobně analyzována východiska práva sociálního zabezpečení, jeho pojem, cíle, 
obsah, předmět, systém, prameny apod., fenomén lidských a sociálních práv, 
postavení mezinárodní organizace v sociálním zabezpečení a jejich dokumenty, 
včetně objasnění právních skutečností a právních vztahů v sociálním zabezpečení apod. 
 

Sociologie veřejné správy 
Předmět poskytuje studentům základní informace o všeobecné sociologii a zároveň je 
seznamuje s předmětem zkoumámí nové aplikované sociologické disciplíny, sociologie 
veřejné správy. Kromě pochopení klíčových kategorií získají studenti důležité znalosti o 
vybraných metodách a technikách sociologického výzkumu jako nástroje vědeckého 
poznávání struktury, organizace a činnosti veřejné správy. Studium předmětu jim také 
umožní získat vědomosti o podstatě současné moderní společnosti, její mocenské a 
politické struktuře a možnostech sociologické analýzy vybraných sociálních, kulturních a 
demografických procesů. Vzhledem ke specifickému bezpečnostně-právnímu zaměření 
studia je věnovaná zvýšená pozornost sociologickému pohledu na různé negativní 
sociálně-patologické jevy, možnosti jejich prevence a sociální kontroly v působnosti 
veřejné správy.  
 
Spisová a archivní služba 
 

Cílem předmětu je získání nových znalostí, naučit posluchače základním pojmům 
spisové a archivní služby s důrazem na potřeby státní správy (spisová a archivní 
služba, její zásady, metody a nástroje v České republice). Cílem předmětu je získání 
nových znalostí a otevření možné další pracovní perspektivy pro absolventy VŠERS. 
Archivnictví - obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti 
národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní. 
Zásady spisové a archivní služby v rozsahu zákona č.499/2004 Sb. o archivnictví a 
spisové službě včetně souvisejících vyhlášek č.645/2004 č.646/2004, pochopení 
funkcí elektronických podatelen a s tím souvisejících činností. Tok dokumentů od 
původce k instituci, k uložení ve spisovnách, skartační řízení a následná archivace. 
Kriteria a organizace skartace. Následná péče o archiválie. Správní, informační, 
vědecká a kulturní funkce archivů, badatelská činnost. Praktické ukázky činnosti 
vybraných státních archivů formou exkurzí s výkladem příslušných odborníků-archivářů. 
 
 

Správní právo I 
 

Cílem výuky je poskytnout dostatečné, i když obecné základy v problematice 
organizace a činnosti veřejné správy v České republice, opřené o jejich základní 
principy, vycházející z příslušných právních úprav. Dále bude objasněna podstata, 
základy a systematika správního práva a jeho jednotlivých subsystémů – 
správního práva organizačního a kompetenčního, hmotného, procesního a správního 
práva trestního. V rámci samostatných dílčích kapitol bude posluchačům objasněna 
základní charakteristika a obsah pojmu veřejná správa, rozlišování veřejné správy a 
správy soukromé, organizační a funkční chápání veřejné správy, vnitřní členění systému 
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veřejné správy, státní správa a samospráva, prameny a normy správního práva, subjekty 
správního práva, správně právní vztahy, realizace činnosti veřejné správy, záruky 
zákonnosti ve veřejné správě, správně právní odpovědnost apod. 
 
Správní právo II 
 

Cílem předmětu je poskytnout základy v oboru správního práva procesního. 
Detailně objasnit základní pojmosloví správního práva procesního, aspekty správní řízení 
a základ jeho právní úpravy, vztah obecné a zvláštní úpravy správního řízení, rozsah 
působnosti správního řádu, základní zásady správního řízení podle správního řádu a 
v širším kontextu právního státu, zahájení a průběh správního řízení, jednotlivé 
procesní instituty, podklady pro rozhodnutí, správní rozhodnutí, právní moc a 
vykonatelnost rozhodnutí, přezkumné režimy podle správního řádu, základy soudní 
kontroly veřejné správy. 
 

Synergie bezpečnostních a ekonomických procesů ve společenském prostředí  
Základním cílem předmětu je seznámit studenty s bezpečnostními a ekonomickými 
procesy ve společenském prostředí a jejich vzájemnou synergií. Přednášky budou 
zaměřené na problematiku globalizace, krizového řízení státu, ekonomické bezpečnosti 
a ekonomických důsledků katastrof. 
 
Systém ochrany veřejného pořádku 
 

Předmětem i cílem výuky je především poskytnout jak teoretická, tak i metodologická a 
právní východiska, vztahující se k podrobné analýze širšího a užšího vymezení 
komplexního postihu problematiky systému ochrany veřejného pořádku v návaznosti k 
rozboru subjektivizace jednotlivých činitelů, spolupodílejících se na zabezpečení plnění 
dílčích i komplexních veřejnopořádkových úkolů. V rámci objasňování obecného rámce 
teoreticko - metodologických otázek budou zahrnuty jak právní základy, tak i aktuální 
problémy praktické realizace součinnosti a spolupráce mezi jednotlivými subjekty 
veřejnopořádkové činnosti. Rozlišení stávajícího možného způsobu aplikace intervence 
veřejnopořádkových metod a forem s nástinem interdisciplinarizace charakteru 
předmětu, zabývajícího se jednotlivými problematickými okruhy v oblasti ochrany 
veřejného pořádku. Rozbor jednotlivých metod a forem činnosti ochrany veřejného 
pořádku ve vztahu k celkovému systému výkonu státní správy a územní samosprávy. 
Vymezení specifických metod činnosti s konkretizací jednotlivých prvků ochrany 
veřejného pořádku i specifického postavení jednotlivých aktérů veřejnopořádkové 
činnosti. Problémové okruhy vztahující se k praktickému uplatňování metod a forem 
veřejnopořádkové činnosti při vlastním zabezpečení ochrany veřejného pořádku. 
 
 

Teorie práva 
 

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace nezbytné před 
studiem vybraných právních odvětví, která jsou zařazena do studijního programu. 
Výklad obsáhne zásadní pojmosloví právní a státněvědní, právní prameny, právní 
normy a právní vztahy. Obsahem výuky budou otázky z teorie práva a právních 
pravidel (jejich tvorba, systém, legislativní proces a aplikace právních pravidel včetně 
problematiky práce s právními pravidly v praxi). Zvláštní část bude tvořit normativní 
logika, v níž budou vyloženy základní logické vztahy mezi normami, jazyková podoba 
norem, pojem modalit, modální a deskriptivní věty, pojem garančního aktu, 
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exponovaných norem, normativní systémy a další. Posluchači budou seznámeni s 
problematikou Listiny základních práv a svobod v kontextu oboru. Zahrnuje i úvodní 
vstupy do jednotlivých právních odvětví. 
 
Trestní právo hmotné 
 

Cíl studijního předmětu je zaměřen na zvládnutí teoretických institutů trestního 
práva hmotného a interpretaci a aplikaci ustanovení trestního zákona, dále na 
pochopení postavení trestního práva v českém právním systému, zejména vztah ke 
správnímu právu. Prostřednictvím aplikačních příkladů (stručně vylíčených 
skutkových jevů) za použití trestněprávních nástrojů budou studenti orientování 
do problematiky, která je nezbytně nutná pro výkon jakékoli funkce v bezpečnostní a 
sociální oblasti. 
 
Trestní právo procesní 
 

Cíl studijního předmětu je zaměřen na zvládnutí teoretických institutů trestního 
práva procesního, interpretaci a aplikaci ustanovení trestního řádu, tedy institutů 
upravujících postup subjektů trestně-procesních vztahů, zejména orgánů činných v 
trestním řízení, a to jak při odhalování trestných činů, zjišťování jejich pachatelů a 
rozhodování o nich, postupu při výkonu těchto rozhodnutí, tak i právního styku s 
cizinou. Studenti budou seznámeni s vazbou trestního práva procesního na 
mezinárodní dokumenty, zejména evropské právo a na ustavní zákony, tedy ochranu 
zaručených základních práv a svobod. Prostřednictvím aplikačních příkladů (stručně 
vylíčených skutkových jevů) za použití trestněprávních nástrojů budou studenti 
orientování do problematiky, která je nezbytně nutná pro výkon jakékoli funkce v 
bezpečnostní a sociální oblasti. Trestní právo procesní bude zaměřeno především na 
samotný průběh trestního řízení v jeho jednotlivých stadiích s důrazem na instituty, 
jejichž bezprostřední aplikace přichází nejčastěji v úvahu v praktické činnosti 
pracovníků v bezpečnostní a sociální oblasti. 
 
Ústavní právo a státověda 
 

Předmětem studijního předmětu je studium vlády a politiky, tj. zabývá se fungováním 
státu, jeho institucí a funkcí, politických systémů, činností politických stran, politických 
organizací, působením ideologií a vztahy mezi státy. Sféry činnosti všech těchto 
disciplín jsou velmi těsné. V právním státě platí, že politika je řízena právem, nikoli 
naopak. Proto předmět věnuje důkladnou pozornost zkoumání států a řeší finálně 
detailní rozpracování vztahových jevů po formální stránce. 
 
Úvod do kriminalistiky 
 

Předmětem i cílem výuky je poskytnout především dostatečné, i když obecné základy, 
týkající se vymezení interdisciplinární povahy předmětu se zastoupením prvků 
společenskovědního rázu, přírodovědného i technického. Vymezení vztahu k právním 
vědám, s objasněním těsné provázanosti s trestním právem procesním, hmotným a 
policejním. Rozbor a analýza problematiky zákonitostí vzniku, trvání a zániku stop 
a jiných kriminalisticky relevantních informací o spáchaných trestných činech. 
Zákonitosti nalézání, shromažďování a zkoumání stop a jiných kriminalisticky 
relevantních informací o spáchaných trestných činech, nástin kriminalistických metod 
odhalování a vyšetřování trestných činů, exkurs vztahující se k obecné metodologii 
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kriminalistické praxe. 
 
Úvod do psychologie, psychologie osobnosti 
 

Předmět seznamuje studenty se základy obecné psychologie a psychologie 
osobnosti. Terminologie a poznatky z těchto disciplín jsou potřeba pro výuku dalších 
disciplín, např. sociální psychologie a psychopatologie. Obsah přednášek tvoří rozbor 
předmětu psychologie jako vědecké discipliny vzhledem k jeho historickému vývoji, 
informace o hlavních směrech současné psychologie a jejich představitelích, 
poznatky o kognitivních, konativních a afektivních funkcích a o principech psychické 
regulace. Dále je v přednáškách definován pojem osobnost a jsou představeny 
nejvýznamnější přístupy ke studiu osobnosti. V rámci seminářů si studenti vyzkouší 
řadu praktických cvičení, která jim dopomohou v sebepoznání a osobnostním rozvoji. 
 
 

Veřejná ekonomika 
 

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými základy fungování veřejného 
sektoru, s jeho místem a fungováním ve smíšené ekonomice. Veřejná ekonomika 
zabezpečuje potřeby občanů, které není možné zabezpečit tržně, avšak jen do té 
výše, jak prosperuje tržní sféra. Předmět též seznamuje studenty s potřebou a 
strukturou státních zásahů, s problematikou tržního a vládního selhání, se způsoby 
zabezpečování veřejných statků v rámci veřejného i soukromého sektoru, se základy 
řízení, organizace, financování veřejného sektoru. Navazuje na znalosti ze základních 
ekonomických disciplín, které dále prohlubuje a rozvíjí s cílem přiblížit studentům 
základní principy veřejné ekonomiky. 
 
Veřejná správa a její systém 
 

Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné znalosti zásad, cílů, úkolů a 
prostředků veřejné správy v 21. století. Prostřednictvím analýzy systému veřejné 
správy seznámí studenty se základními charakteristikami, ústřední a územní 
veřejnou správou a se specializovanými územními orgány státní správy. Obsah 
předmětu také zahrnuje problémy reformy a modernizace procesů veřejné správy 
spolu s analýzou konkrétních aktuálních problémů české veřejné správy. Moderní 
veřejná správa by měla propojit profesionalitu řízení s demokratickými principy 
fungování státní správy a přiblížit ji současných potřebám občanů v duchu evropských 
principů „dobré správy“. 
 

Veřejné finance 
 

Cílem předmětu je poskytnout studentům aktuální teoretické i praktické informace z 
oblasti veřejných financí. Předmět prezentuje základy ekonomie veřejného sektoru 
jak z pohledu reálně ekonomického, tak z pohledu finančního. Předmět je úvodem 
do veřejných financí. Jsou presentovány poznatky o důvodech a efektech realizace 
státní politiky ve smíšené ekonomice, k jejímž nástrojům patří i nástroje fiskální. 
Předmět dává informaci o významu veřejných financí a veřejného sektoru v národním 
hospodářství. Pozornost je soustředěna zejména na otázky zajišťování veřejných 
statků, externalit, otázky efektivní a spravedlivé alokace, veřejné volby, více 
jednotkových financí. Důraz je v předmětu kladen na problematiku rozpočtové 
soustavy ČR, na veřejné příjmy a výdaje všech součástí rozpočtové soustavy ČR. 
Nedílnou součástí předmětu je i problematika fiskální politiky, rozpočtového deficitu 
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a veřejného dluhu. 
 
Základy ekonomie 
 

Cílem je poskytnout posluchačům teoretické základy pro aplikované ekonomické 
disciplíny. V úvodu jsou probírány otázky související se smyslem, vznikem a vývojem 
ekonomie a s metodami, které ekonomie používá při svém zkoumání. 
Mikroekonomie zahrnuje jednak rozbor logiky a mechanismy tržního mechanismu, 
jednak fundamentální poznatky teorie chování spotřebitele a teorie výrobce. 
Pozornost je věnována i trhům výrobních faktorů a typickým příkladům tržního 
selhání. Závěrečná část předmětu je věnována ekonomice veřejného sektoru a 
mezinárodním ekonomickým vztahům. 
 

Základy občanského a obchodního práva  
Občanské právo a právo obchodní, jinými slovy právo soukromé, představuje klasickou 
právní disciplinu, která prochází všemi právními odvětvími. Bez dokonalé znalosti 
institutů občanského práva nelze pochopit podstatu celé řady jiných právních odvětví, 
nelze se dopracovat komplexního právního pohledu a zejména nezbytného nadhledu.  
Je to dáno tím, že soukromé právo po celá staletí a možno bez nadsázky říci po celá 
tisíciletí, zůstává reflexí těch společenských vztahů, které nejméně podléhají jakýmkoliv 
změnám. Lidé se rodí, umírají, žení se a vdávají, rozvádějí, nabývají a pozbývají majetek, 
obchodují Tyto esenciální „činnosti“ člověka jako druhu nedokázalo negovat žádné 
společenské zřízení, a proto soukromé právo vykazuje neobyčejnou kontinuitu, 
propracovanost a také obrovskou dávku konservativismu. Odborný předmět občanské 
právo nemůže obsáhnout soukromé právo v celém rozsahu. Cílem je seznámit studenty 
se základními právními instituty občanského a obchodního práva.  
 
Základy občanského práva procesního  
Občanské právo procesní představuje jedno ze základních veřejnoprávních odvětví, 
jehož alespoň elementární znalost vhodně doplňuje poznatky z právních oborů 
vyučovaných v rámci předmětného studijního programu. Cílem bude přiblížit studentům 
místo civilního práva procesního v právním řádu České republiky, jeho vztah s právem 
hmotným a v neposlední řadě též jeho účel, a to pochopitelně ve srovnání s jinými 
procesními odvětvími. Studenti by měli získat základní přehled o stěžejních zásadách 
civilního práva procesního a subjektech civilního procesu, důraz bude dále kladen na 
rozlišení jednotlivých druhů civilního procesu (řízení sporného, zvláštních řízení 
soudních, exekučního řízení a řízení insolvenčního) a především na řízení v prvním stupni 
včetně potřebných praktických aspektů. Na řízení v prvním stupni naváže výklad o 
opravných prostředcích, se zvláštním důrazem na řízení odvolací a dovolací, následně 
bude v základních obrysech popsáno řízení exekuční a též insolvenční řízení. Pozornost 
bude rovněž věnována zvláštním řízením soudním, a to zejména těm řízením, s nimiž se 
lze v praxi nejčastěji setkat. Celý výklad bude rovněž obohacen o přiblížení role soudů a 
soudců při ochraně soukromých subjektivních práv.  
 
 
Základy řešení mimořádných událostí  
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními tématy bezpečnosti se zaměřením 
na vnitřní bezpečnost, zejména se jedná o problematiku mimořádných událostí, 
krizových stavů, sil a prostředků pro jejich řešení.  
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Základy sociologie 
 

Předmět obsáhne sociologii jako samostatnou vědní disciplínu od jejího vzniku v 
polovině 19. století až po současné trendy. Představena bude sociologická analýza 
přeměny tradiční společnosti v moderní a také budou představeny klasické sociologické 
teorie. V souvislosti s tím budou uvedeny hlavní osobnosti a jejich díla (A. Comte, 
K. Marx, E. Durkheim, H. Spencer, V. Pareto, M. Weber, R. K. Merton, A. Touraine, 
A. Giddens). Budou zmíněny základy společenskovědního výzkumu, objasněny klíčové 
sociologické pojmy a kategorie, které jsou nevyhnutelné pro rozvíjení navazujících 
odborných znalostí. Výuka předmětu bude formovat schopnost tvořivého a kritického 
sociologického myšlení při analýze aktuálních sociálních jevů a procesů v současné 
post moderní společnosti. 
 

 


