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Pokud vysoké školy obor přímo nově nesestavují, 
využívají často JPD 3 k inovaci už zavedených oborů. 
Do téhle oblasti patří např. záměr VŠE. Za necelých 
2,7 milionů korun bude rozšiřovat akreditaci bakalář-
ského oboru „Daně a finanční kontrola“.

Třetí skupinu představují projekty, kdy se vysoké 
školy zaměřují mimo přímou práci se svými studenty. 
VŠCHT např. uspěla se záměrem vytvořit nové stu-
dijní opory pro hodiny chemie na středních školách, 
VŠE bude školit střední management veřejné správy 
v oblasti auditu veřejných výdajů.

Bližší informace o podpořených projektech a také 
rady, jak napsat svou vlastní kvalitní žádost o podpo-

ru z JPD 3, můžete nalézt na internetových stránkách 
hl. m. Prahy věnovaných JPD 3 na adrese www.praha-
mesto.cz/jpd3.

Kontaktní adresa:

Mgr. Kateřina Murlová
Odbor zahraničních vztahů a fondů EU
Magistrát hl. m. Prahy
Poštovní adresa: Mariánské nám. 2, 110 01  Praha 1
Kancelář: Rytířská 10, 110 01  Praha 1
Tel.: 236 003 959
Fax: 236 007 139
E-mail: katerina.murlova@cityofprague.cz
 - mur -

Dne 20. 5. 2005 se uskutečnila na Soukromé vysoké 
škole ekonomických studií, s.r.o., (SVŠES) v Praze-
-Libni mezinárodní konference na téma Bezpečnost 
v podmínkách organizací a institucí v ČR, která před-
stavovala setkání odborníků, zabývajících se na růz-
ných pozicích teorie a praxe zajišťováním bezpečnosti 
organizací a institucí.

Proč právě na naší škole a proč toto téma? Naše 
škola má jako jediná v České republice akreditovaný 
studijní program Bezpečnost a ochrana organizace se 
studijním oborem bezpečnostní management. V sou-
časnosti je vyučován v prezenční a v kombinované 
formě studia.

Bezpečnostní management na ekonomickou ško-
lu patří, neboť významně přispívá k zajištění vysoké 
efektivnosti podnikání organizací a zvyšování konku-
renceschopnosti. V době globalizace, kterou přinesl zá-
nik bipolárního světa a která v mnoha ohledech má na 
většinu lidstva blahodárné účinky, se musí organizace 
vyrovnávat s jejími negativními stránkami. Podnikání 

organizací je ohrožováno také bezpečnostními hroz-
bami. Ochrana před globálními hrozbami musí mít 
rovněž globální charakter. Znamená to, že se do ní 
musí zapojit celá společnost. Ani silný a dobře orga-
nizovaný stát sám o sobě nemůže zajistit naprostou 
bezpečnost subjektů a jejich úplnou ochranu proti 
globálním hrozbám. Všechny podnikatelské subjekty 
nebo instituce (národní i nadnárodní) musí zajišťovat 
bezpečnost produktů či služeb proti globálním hroz-
bám zejména svými vlastními silami.

Program konference byl rozčleněn do 4 tematických 
okruhů:

 bezpečnostní hrozby a rizika
 právní aspekty bezpečnosti
 technické aspekty zajišťování ochrany osob a ma-

jetku
 lidský faktor a bezpečnost organizace

V diskusi bylo mj. konstatováno, že SVŠES připra-
vuje odborníky schopné aplikovat principy manage-
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mentu do oblasti vytváření a řízení systému prevence, 
předvídat, analyzovat a řešit krizové a organizaci ohro-
žující situace a mimořádné události, narušující plynulé 
fungování ekonomických procesů v organizaci. Těmi 
jsou zejména selhání lidského faktoru, technologické 
poruchy, narušení bezpečnosti státu a ohrožení oby-
vatelstva, terorismus a ohrožení vyvolaná přírodní, 
průmyslovou či sociální katastrofou.

Z názorů vyslovených na konferenci vyplynulo, že 
absolvent tohoto oboru bude připraven k provádění 
efektivní prevence, dokáže plánovat, organizovat, 
vést a kontrolovat veškeré bezpečnostní činnosti 
organizace. Při výkonu funkce bezpečnostního ma-
nažera (specialisty) bude vyhodnocovat ekonomic-
ké, právní, technické, psychologické a jiné aspekty 
bezpečnosti.

Účastníky konference bylo oceněno, že studium 
oboru rozšiřuje vědomostní základ v oblasti bezpeč-
nosti organizací. Absolvent nalezne uplatnění v pod-
nicích s rizikovou výrobou, ve státních i soukromých 
firmách, v orgánech vykonávajících státní odborný 
dozor, v bankovních domech, pojišťovnách, makléř-
ských firmách, bezpečnostně auditorských firmách 
či ve složkách integrovaného záchranného systému. 
Profesní pozice bezpečnostního manažera se v České 
republice postupně vytváří, formuje a s aktuálně na-
růstajícími problémy v oblasti zajištění bezpečnosti 
organizace nabývá stále na větším významu.

Konference si vytkla za úkol seznámit odbornou 
veřejnost s aktuálními poznatky a novými trendy 
v oblasti zajišťování bezpečnosti v organizacích 
a institucích v České republice. Zároveň tuto proble-
matiku spojila s výměnou zkušeností na teoreticko-
-praktické úrovni a s podporou rozvoje studijního 
oboru bezpečnostní management vyučovaného na 
SVŠES v Praze. V neposlední řadě došlo k navázání 
osobních kontaktů mezi odborníky zainteresovanými 
ve sféře bezpečnostního managementu. Výsledky kon-
ference poslouží k formování vědecko-výzkumného 
úkolu, který bude rozvíjet studijní obor a který vytvoří 
nezbytný poznatkový základ, od něhož se v budouc-
nu může odvinout zpracování návrhu magisterského 
studijního programu.

Jednání zahájil rektor SVŠES Ing. Mgr. Miloslav 
Marek, který zároveň seznámil účastníky s charakte-
ristikou studijního oboru bezpečnostní management.

Program obohatili významní odborníci:

 ze Slovenska to byli prof. PhDr. Květoň Holcr, DrSc., 
doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc., prorektor Aka-
démie Policajného zboru v Bratislavě, Ing. Karol 
Lintner a PhDr. Milan Kožiak z Národní banky 
Slovenska,

 z Policejní akademie ČR dr.h.c. prof. JUDr. Ing. Vik-
tor Porada, DrSc., pplk. prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., 
doc. Ing. Roman Rak, Ph.D., RNDr. Josef Požár, CSc., 
doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc. aj.,

 z Právnické fakulty UK v Praze prof. JUDr. Dagmar 
Císařová, DrSc., prof. JUDr. Pavel Šturma,  DrSc., 
doc. JUDr. Vladimír Mikule,

 z Poslanecké sněmovny – výboru pro obranu a bez-
pečnost JUDr. Petr Ibl,

 z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TU Os-
trava prof. PhDr. Hana Vykopalová, CSc.,

 ze SVŠES prof. Ing. Zbyněk Pitra, DrSc., doc. JUDr. Jan 
Ondřej, CSc., doc. Ing. Michal Kavan, CSc., Mgr. Věra 
Hudečková a řada dalších.

Nosnými tématy byla vystoupení – Bezpečnost-
ní management nebo management bezpečnosti? 
(prof. Pitra), Bezpečnost, bezpečnostní hrozby a rizika 
(prof. Vykopalová), Bezpečnostní hrozby – součást spo-
lečenského vývoje? (JUDr. Ibl), Pohled na bezpečnostní 
hrozby v informatice a telekomunikacích na přelomu 
r. 2004/2005 (prof. Porada, doc. Rak), Bezpečnostní 
hrozby a rizika spojená s vývojem kriminality na 
Slovensku (prof. Holcr, doc. Holomek), Postmoderní 
problémy globální společnosti (doc. Zoubek), Trestně 
právní problematika bezpečnosti (prof. Císařová), Me-
zinárodní smlouvy proti terorismu (prof. Šturma), Sou-
časné trendy v loupežných přepadeních bank a dalších 
finančních ústavů (doc. Chmelík), Bezpečnostní audit 
v organizaci (JUDr. Seiler), Spisová služba – důleži-
tý aspekt právní a ekonomické ochrany organizace 
(Mgr. Schwaller), Kriminalistický a biomechanický 
aspekt identifikace osoby (prof. Straus), Efektivnost 
tržní ekonomiky závisí i na její soukromě-bezpeč-
nostní ochraně (JUDr. Brabec), Program bezpečná 
lokalita – spolupráce státního a nestátního sektoru 
(JUDr. Kocábek, JUDr. Koníček), Zkušenosti s posu-
zováním osobnostní způsobilosti v bezpečnostních 
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sborech (PhDr. Hájek), Zvládání zátěží v krizových 
situacích (Mgr. Hudečková).

Z praxe se zúčastnili zástupci Národní protidro-
gové centrály Policie České republiky, Ministerstva 
spravedlnosti, odboru prevence kriminality Minis-
terstva vnitra, Policejního prezidia (plk. doc. JUDr. Jan 
Chmelík, Ph.D.), Burzy cenných papírů, právních 
a bezpečnostních služeb, Generálního ředitelství 
cel (PhDr. Stanislav Hájek), Pojišťovací burzy, České 
komory detektivních služeb (JUDr. František Brabec), 
Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, Fa-
kultní nemocnice v Motole, Magistrátu hl. m. Prahy, 
Československé obchodní banky, České konsolidační 
agentury aj.

Konference naplnila zamýšlený cíl, přispěla k při-
blížení výchozích pozic potřebných pro další formo-
vání studijního oboru bezpečnostní management 
na SVŠES a bude poskytovat odborné veřejnosti 

profesionální základnu rozvoje činnosti v oblasti 
bezpečnostního a krizového managementu. V řadě 
vystoupení byl deklarován zájem o spolupráci s naší 
školou, náš program je posuzován jako zajímavý pro 
akademická pracoviště, ale i pro praxi, tedy organiza-
ce a instituce. Došlo k upevnění dosavadní a navázání 
nové spolupráce.

Sborník z konference lze nalézt na adrese www.sv-
ses.cz., vybraná sdělení byla postupně publikována 
v Magazínu Security, počínaje prázdninovým vydá-
ním v červenci a srpnu, kdy byly zveřejněny příspěvky 
prof. Ing. Z. Pitry, DrSc., na téma Bezpečnostní mana-
gement nebo management bezpečnosti? a JUDr. P. Ibla 
na téma Bezpečnostní hrozby – součást společenského 
vývoje? 

Dále jsou vybrané příspěvky uveřejňovány od září 
2005 v časopisu Kriminalistika a v příloze měsíčníku 
Policista.
        

   - stn -

Centrum pro otázky životního prostředí Univer-
zity Karlovy v Praze pořádalo ve dnech 5.–6. září 
2005 konferenci na téma „Co znamená udržitelnost 
pro univerzity“. Konference byla dalším výstupem 
dlouholeté spolupráce Fóra vysokoškolských učitelů 
na rozvíjení metod a obsahu univerzitního vzdělávání 
pro udržitelnou budoucnost. Návazným cílem setkání 
bylo připomenout možnosti univerzit při uplatnění 
tématu udržitelnosti ve výzkumu a při spolupráci uni-
verzit s praxí. Setkání vysokoškolských učitelů otevře-
lo prostor k reflexi existujících zkušeností, představení 
budoucích strategií a k diskusi o případných bariérách 
ovlivňujících jejich úspěšnou realizaci. Konference se 
zároveň stala příspěvkem české univerzitní sféry k De-
kádě pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji vyhlášené 
Spojenými národy na desetiletí 2005–2014.

Program dopolední části prvního dne konference 
měl za cíl připomenout obecný rámec pro začlenění 
udržitelného rozvoje do vzdělávání na vysokých ško-
lách. Ten vyplývá z mezinárodních závazků České re-
publiky, ze společného vědomí odpovědnosti za stav 
světa, ale také požadavků na trhu práce.

Konferenci zahájil prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., 
ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK, který 
ve svém vystoupení hovořil především o aktivitách 
oficiálních autorit vyzývajících k zapojení hlediska 
udržitelného rozvoje do činnosti vysokých škol, např. 
o plánu implementace ze Summitu Země v Johannes-
burgu, Lisabonském procesu, o Rámcových vzděláva-
cích programech aj. Zdůraznil, že vysoké školy mají 
důležitou roli při naplňování myšlenky udržitelného 
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