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A – Žádost o prodloužení akreditace vzdělávacího programu
Název školy

Vojenská
střední
škola
a
Vyšší
Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Sídlo školy

Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, 571 01

Zřizovatel školy

Ministerstvo obrany ČR

odborná

Právní forma právnické osoby Součást organizační složky státu - Ministerstvo obrany ČR
Název oboru vzdělání

Ochrana vojsk a obyvatelstva

Název vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Zaměření
programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

vzdělávacího

Specif. podm. zdrav. způsob.

ANO

Standardní délka

3 roky – 6 období

Vyučovací jazyk

Český

Platnost předchozí akreditace do 31. 8. 2021
Návrh doby platnosti nové
1. 9. 2021 – 31. 8. 2027
akreditace
Typ žádosti

Akreditace změny a prodloužení akreditace

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Dosažený stupeň vzdělání
Vyšší odborné vzdělání, diplomovaný specialista (DiS.)
a označení absolventa
Projednání ŠR dne

Nezřízena

Adresa www stránky

www.vsmt.cz

E-mail školy

info@vsmt.cz

Datum

23. listopadu 2020

Podpis velitele - ředitele školy

Velitel VSŠ a VOŠ MO
plukovník gšt. Ing. Zdeněk MACHÁČEK
973 274 201, 724 463 913
machacek@vsmt.cz
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Poznámky:
Ministerstvo obrany zřizuje v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školy a školská zařízení jako součásti
organizační složky státu.
Obor vzdělání 91-11-N/.. Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích má v souladu s přílohou č.
1 částí E2) Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě
oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
stanoveno zdravotní omezení 27. podle přílohy č. 2 k témuž nařízení vlády. Zdravotním omezením jsou
nemoci vylučující splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy pro výkon povolání, na
které bude uchazeč připravován v daném oboru vzdělání v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67
odst. 2 věta druhá školského zákona.
V souladu s § 172 odst. 8 školského zákona se na školách zřizovaných Ministerstvem obrany nezřizuje
školská rada.
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Ba – Návrh vzdělávacího programu – profil absolventa
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název
vzdělávacího
Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
programu
Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Vymezení výstupních znalostí a dovedností:
Profil absolventa
Absolvent nebo absolventka (dále jen absolvent) vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva
při krizových situacích je připraven pro výkon činností středního managementu v ozbrojených silách,
bezpečnostních sborech, veřejné správě a soukromém sektoru v oblasti spojené s ochranou vojsk
a obyvatelstva při řešení krizových situací a při zajišťování obrany a bezpečnosti státu. Je odborníkem pro
řízení ochrany obyvatelstva, má odpovídající teoretické znalosti a praktické dovednosti.
Absolvent
o dosáhne jazykové způsobilosti na úrovni SLP 1 či SLP 2 z anglického jazyka podle
standardizační dohody NATO STANAG 6001 Language Proficiency Levels (Úrovně
jazykových znalostí), odpovídající úrovni 2 podle Seznamu standardizovaných jazykových
zkoušek vydaných MŠMT k provedení Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních
úřadech, schválených usnesením vlády dne 30. listopadu 2005 č. 1542,
o umí pracovat s informacemi pro média a dokáže třídit podstatné informace z médií pro řešení
krizové situace,
o pracuje s osobním počítačem a běžně rozšířenými aplikacemi (MS Word, MS Excel, MS
Access, MS PowerPoint, webový prohlížeč a MS Outlook),
o formuluje své návrhy a rozhodnutí jasně a srozumitelně, dokáže je zdůvodnit,
o dokáže využít při řešení krizové situace modelování jejího pravděpodobného vývoje
na základě aktuálně užívaných programů,
o zvládá rozpoznat a formulovat rizikovou situaci, hledat možné varianty jejího řešení
a zvažovat jejich dopad vzhledem k daným podmínkám,
o dokáže analyzovat krizové situace s využitím všech dostupných informací a zvolit optimální
řešení krizové situace,
o je schopen na základě odborných znalostí a informací předjímat vývoj krizové situace včetně
přípravy možné reakce na ně,
o umí kvalifikovaně využívat dostupné informační systémy pro krizová řešení,
o je schopen pracovat podle vývoje konkrétní situace v různých realizačních týmech,
o je připraven nést za svá rozhodnutí osobní odpovědnost i s důsledky,
o je připraven podílet se po teoretické i praktické stránce na přípravě příslušníků ozbrojených sil,
bezpečnostních sborů, zaměstnanců veřejné správy a obyvatelstva k řešení krizových situací,
o zná fungování malých i velkých sociálních skupin, způsoby jejich analýzy, ovlivňování,
mechanizmy destabilizace a prostředky konsolidace,
o zná základy psychologie a umí je aplikovat při řešení krizových situací,
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o ovládá základy demografické statistiky a dokáže je využít pro přijímání reálných opatření a při
řízení činností souvisejících s řešením krizových situací,
o má schopnosti rozpoznat sociálně nežádoucí jev a přijmout účinná opatření v souladu
se stávající legislativou,
o zná povinnosti subjektů při obraně státu,
o je seznámen se základy veřejné správy,
o zná úkoly a použití ozbrojených sil České republiky,
o zná základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a obrany státu,
o orientuje se v mezinárodní právní úpravě bezpečnosti a obrany, včetně mezinárodního
humanitárního práva,
o je seznámen se strategickými a koncepčními dokumenty týkajícími se obrany a bezpečnosti
České republiky,
o zná způsoby zmírnění dopadů zvýšené fyzické a psychické zátěže při řešení složitých úkolů,
o je schopen operativně reagovat na jednotlivé typy živelních pohrom, druhy teroristických
ohrožení ve vztahu k eliminaci jejich následků,
o dokáže organizovat ochranu obyvatelstva při různých druzích ohrožení majetku, zdraví
a bezpečnosti,
o umí rozlišit jednotlivé druhy ohrožení, včetně jejich následků a odstraňování jejich dopadů,
o dokáže řídit krizové plánování za použití metod analýzy rizik,
o zná organizaci a techniku ochrany vojsk a obyvatelstva, systémy varování a vyrozumění,
způsoby a realizaci ukrytí, evakuace, individuální a kolektivní ochrany a nouzového přežití,
o je připraven po teoretické i praktické stránce na poskytnutí první pomoci osobám, které utrpěly
zranění.

Definice přidané hodnoty absolventa VOŠ MO:
Definice přidané hodnoty vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové vychází
z tříletého studijního období od zahájení studia do vykonání absolutoria z profilu absolventa, získaných
kompetencí během studia, obsahu výuky, charakteristiky odborné praxe a zkušeností z vývoje
nekognitivních charakteristik, znalostí
a praktických dovedností studentů v průběhu studia za období posledních 15 let, ověřovaných v průběhu
studia, hodnocením absolventských prací a úrovní znalostí při závěrečných zkouškách.
K nekognitivní přidané hodnotě patří:
o loajálnost k ozbrojeným složkám a záchranným sborům státu, ke státní správě a samosprávě
o připravenost k týmové spolupráci a vedení týmu
Ke kognitivní přidané hodnotě patří:
o znalost základů společenských věd, stávající legislativy týkající se prevence a řešení krizových
situací, způsobů a opatření vyplývajících z modelových a aktuálních krizových situací
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o znalost anglického jazyka k získání jazykové způsobilosti na úrovni 1 či 2 podle STANAG 6001
(Standardizační dohoda NATO Language Proficiency Levels – Úrovně jazykových znalostí)
alespoň ve dvou dovednostech a úrovně 1+ ve zbývajících dovednostech
o znalost podmínek realizace a posouzení vědeckého experimentu a zásad tvorby odborné vědecké
publikace
o orientace v působení hromadných sdělovacích prostředků na veřejnost
o základy znalostí v oboru vzdělávání dospělých
o schopnost samostatně sledovat legislativní změny a odbornou literaturu a přizpůsobovat nově
získaným informacím prevenci krizových situací i realizační opatření při jejich řešení
o schopnost samostatně připravit návrhy na řešení krizových situací nadřízeným a krizovým štábům
o schopnost využití výpočetní techniky a informačních technologií při prevenci a při řešení
krizových situací
Praktické dovednosti a znalosti:
o má základní znalosti zbraní zavedených v ozbrojených silách
o má možnost složit zkoušku k získání oprávnění držet a nosit zbraň (zbrojní průkaz)
o zná nejefektivnější způsoby práce s osobním počítačem a umí ho využít v praxi, má možnost
složit zkoušku ECDL s mezinárodním certifikátem
o zná počítačové programy užívané v oblasti krizového managementu
Absolvent je v profesním životě připraven pokračovat v celoživotním vzdělávání s možností
vysokoškolského vzdělání v rámci požadavku prostupnosti v terciárním vzdělávání.
Jako diplomovaný specialista dokáže rozumět hloubce problému svého oboru. Má všechny kompetence
být na pozici lídra i člena týmu.
Student ovládá systém manažerování včetně kritického, kreativního a krizového myšleni, vedení,
organizování, rozhodování, analyzování, velení, plánování, řízení, koordinace a systém evaluace
a kontroly. K tomu umně ovládá informační a komunikační technologie a dokáže pracovat s informacemi.
Rozumí fungování organizace a je schopný zajišťovat všechny činnosti pro její fungování.
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Bakalářské studijní programy v příbuzných oborech vzdělání:
Univerzita obrany v Brně
Fakulta vojenského leadershipu
Fakulta vojenského leadershipu zaměřuje svoji činnost na vysokoškolskou přípravu budoucích důstojníků
Ozbrojených sil České republiky. Jejich příprava na fakultě probíhá v akreditovaných studijních
programech v oblasti managementu a řízení zdrojů aplikovaných do sféry obrany
a bezpečnosti. Vedle přípravy budoucích důstojníků fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání studentům
civilního studia. Absolventi civilního studia jsou připravováni pro uplatnění na manažerských pozicích
spojených se zajišťováním bezpečnosti procesů v organizacích veřejného i soukromého sektoru.
Přehled oborů fakulty
Název oboru
Bezpečnost a obrana

Forma
prezenční

Řízení a použití ozbrojených sil

prezenční

Délka
Kód
6 semestrů 9
10
1
semestrů

Univerzita Jana Amose Komenského Praha
Katedra bezpečnostních studií
Katedra zajišťuje tříletý bakalářský studijní program, zaměřený na získání kvalifikace pro organizační
činnosti ve státních orgánech, v soukromé sféře a neziskových organizacích v oblasti bezpečnosti
společnosti i občana. Jako profilující jsou do studia zařazeny obsahové standardy: analýza rizik, krizový
management, bezpečnostní politika, prevence kriminality, ekonomika krizových situací, veřejné právo
atd. Studium probíhá v prezenční i kombinované formě.
Studium oboru Bezpečnostní studia směřuje k pochopení celé škály vojenských i nevojenských faktorů,
které ovlivňují bezpečnost jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Koncepce oboru vychází z usnesení
bezpečnostní rady státu v otázce vzdělávání odborníků v dané oblasti. Cílem studia je získat základní
orientaci ve strategických i taktických znalostech a v problematice řešení konfliktů. Absolventi získají
kvalifikaci pro organizační činnosti ve státních orgánech a neziskových organizacích (občanská sdružení,
veřejně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadace) v oblasti zajištění bezpečnosti.
Uplatnění absolventů
o
o
o
o
o

ve státní správě a diplomacii
v mezinárodních institucích
v nevládních organizacích a hnutích
ve vzdělávací sféře
v médiích
8

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství Technické univerzity Ostrava
Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí studium v několika bakalářských studijních programech,
zaměřených na bezpečnostní problematiku. Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studium
v bakalářských studijních programech VŠB – TU Ostrava.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Fakulta logistiky a krizového řízení – ochrana obyvatelstva
Studijní obor je zaměřen na výchovu vysokoškolsky vzdělaných odborníků, kteří mají znalosti nutné
pro výkon funkcí souvisejících s krizovým řízením a ochranou obyvatelstva na základních a středních
úrovních veřejné správy, bezpečnostního managementu a pracovníků složek IZS
Obor vychází ze současných potřeb, které vyplývají z možných ohrožení obyvatelstva zejména
v nevojenské oblasti:
o živelní pohromy
o průmyslové a dopravní havárie
o mezinárodní terorismus (sociopatogenní jevy – záškodnictví…)
Znalosti získané studiem přírodních a společenskovědních disciplín společně s odbornými profilujícími
předměty jsou zárukou pro výchovu profesně odborných pracovníků, schopných po ukončení studia
zastávat různé funkce, které svou náplní práce mají bezprostřední vztah k ochraně obyvatelstva:
o při mimořádných událostech
o prevenci mimořádných událostí
o hodnocení následků
o odstraňování následků

České vysoké učení technické v Praze
Fakulta biomedicínského inženýrství
Bakalářský studijní program: Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Cíl studia sleduje vysokou kompetenční manažerskou připravenost absolventů pro plnění multioborových
úkolů – analyzovat a rozhodovat o opatřeních v procesu řešení krizové či bezpečnostní situace, jakož
i výraznou míru jejich adaptability při měnících se podmínkách v široké množině subjektů zajišťujících
krizové řízení, ochranu obyvatelstva, vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek.

9

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Absolvent studijního programu získá potřebné znalosti o příčinách, prevenci, způsobech řešení
a následcích mimořádných událostí a krizových situací vzniklých v důsledku přírodních, technických,
ekonomických či společenských událostí. Pozornost je rovněž věnována přípravě studentů na řešení
následků havárií způsobených radiačními, radiologickými, chemickými a biologickými faktory, včetně
jejich dopadů na lidský organismus, flóru a faunu a možnostem jejich detekce a způsobů prevence.
Studenti jsou seznámeni s problematikou bezpečnostní politiky, terorismu, informatiky, psychologie
a dalšími důležitými obory nezbytnými pro zajištění ochrany obyvatelstva.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Fakulta zdravotně sociální
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva (KRA)
Katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva je součástí Zdravotně sociální fakulty. Od roku
2007 má bakalářský program Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE (chemické, biologické,
radiologické, nukleární a explosivní prostředky) a od roku 2008 magisterský program Civilní nouzová
připravenost.
Jsou akreditovány tyto bakalářské studijní programy: Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické,
biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny, Civilní nouzová připravenost.
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Bb – Návrh vzdělávacího programu – kompetence a možnosti uplatnění
absolventa
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Činnosti, pro které je absolvent připravován:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné události a krizové stavy
zajišťování krizového řízení, bezpečnosti práce nebo požární ochrany organizace
součinnost se složkami integrovaného záchranného systému
komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizaci se značným
rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně specializovaných prací - výbušniny,
jedy, munice
komplexní zajišťování ochrany utajovaných informací v organizaci
poskytování odborných a utříděných informací a provádění školení k přípravě zaměstnanců
k ochraně za krizových situací
spolupráce na aktivitách zajišťujících funkčnost systému řízení organizace
příprava podkladů pro komunikaci s externími subjekty
spolupráce na minimalizaci škod způsobených krizovými situacemi
zpracování opatření pro nouzový stav, stav ohrožení státu a válečný stav v určitém územním
celku
analýza hrozeb a bezpečnostních rizik, vyhodnocování krizových stavů a mimořádných
událostí
organizace, odborný dohled a vedení mužstva, poddůstojníků a praporčíků podřízených
organizačních celků a odborná pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči
o vojáka v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízenému
Ministerstvu obrany, velitelství Vojenské policie, brigádě, vojenskému útvaru brigádního typu,
pluku, základně letectva, leteckému křídlu nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii
preventivně výchovná a kontrolní činnost v oblasti administrativní bezpečnosti a spisové
služby vůči celé struktuře resortu obrany; řízení a plnění činnosti pomocného registru
zvláštního určení NATO ATOMAL
samostatné provádění odborně specializovaných činností v organizačním celku přímo
podřízeném Ministerstvu obrany
samostatné vykonávání a plnění vysoce specializovaných odborných úkolů v oblasti výcviku
samostatné vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva
obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství nebo Hlavním velitelství Vojenské policie
samostatné zajišťování a výkon činností při provádění speciální policejní přípravy, vzdělávací
činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel nebo při vykonávání
dalšího odborného vzdělávání vojenských policistů Hlavního velitelství Vojenské policie
zajišťování odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí starší
pracovník štábu)
zajišťování širšího souboru odborných prací na velitelství sil
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o samostatná obsluha, údržba a oprava speciálních technických prostředků nebo systémů
Vyšší praporčický kurz připravuje příslušníky praporčického sboru pro práci na systemizovaných místech
vedoucích starších pracovníků štábů, vedoucích starších instruktorů, náčelníků pracovišť a kurzů
a vrchních praporčíků brigád (pluků, základen apod.) a výše.
Základní praporčický kurz připravuje příslušníky poddůstojnického sboru pro práci nižších velitelů,
pracovníků štábů, vedoucích a vrchních praporčíků a instruktorů výcviku.
Hlavním úkolem přípravy příslušníků poddůstojnického sboru v základním praporčickém kurzu
je poskytnout jim znalosti a dovednosti, které je připraví na převzetí vyšší míry odpovědnosti v roli
zástupců (mentorů) důstojníků a příslušníků štábů. Absolvování základního praporčického kurzu
poddůstojníkům umožní změnit vnímání služby v ozbrojených silách z roviny čistě výkonné do roviny
řídící
a usměrňovací.

Možnosti uplatnění absolventa:
Veřejná správa, ozbrojené a bezpečnostní sbory, soukromý sektor.
Oblasti uplatnění absolventa školy:
o vojáci v činné službě v rámci rezortu MO na systemizovaných místech v hodnostním sboru
praporčíků
o úsek krizového řízení v ostatních podsystémech bezpečnosti státu – rezort MO
o v rámci ozbrojených bezpečnostních sborů (PČR) na úseku operačních středisek, ochrany
obyvatelstva atd.
o v rámci záchranných sborů (HZS, ZZS) na úseku operačních středisek atd.
o v řídících a organizátorských funkcích státní, městské a obecní policie
o na středním stupni úseku krizového řízení a ochrany obyvatelstva ve veřejné správě
o odborník v rámci právnických subjektů na úseku ochrany životního prostředí, civilního nouzového
plánování, mimořádných situací (především v podnicích kritické infrastruktury s vyšším stupněm
rizika vzniku mimořádných událostí)
o pracovník v různých poradenských či konzultačních organizacích či firmách zaměřených na oblast
krizového řízení a ochranu obyvatelstva
o odborný poradce v pojišťovnách zabývajících se pojišťováním pro případ vzniku mimořádných či
krizových situací
o odborník soukromých bezpečnostních služeb (firem)
o samostatný podnikatel na úseku zpracování dokumentů, prodeje speciální techniky pro krizové
řízení a ochranu obyvatelstva
Uplatnění absolventa školy:
Vojenské
o
o
o

vrchní inspektor Vojenské policie
vrchní praporčík
vedoucí starší pracovník štábu
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o
o
o
o

vedoucí starší instruktor-specialista
vedoucí starší specialista
hlavní praporčík Ministerstva obrany
vrchní specialista Ministerstva obrany

Civilní (NSP)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

bezpečnostní referent veřejné (státní) správy
manažer BOZP
samostatný bezpečnostní referent
samostatný bezpečnostní pracovník
samostatný instruktor výcviku
samostatný pracovník HZS
samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy
specialista bezpečnostního a krizového řízení
specialista pro integrovaný záchranný systém a bezpečnost
specialista pro krizové stavy
specialista pro prevenci havárií
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Bc – Návrh vzdělávacího programu – charakteristika vzdělávacího
programu
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Pojetí a cíle:
Cílem studia je připravit absolventy pro výkon náročných činností v ozbrojených a bezpečnostních
sborech a ve veřejné správě při řešení krizových situací. Jedná se především o činnosti teoreticky
i prakticky vybavených specialistů ochrany vojsk a obyvatelstva při řešení krizových situací, které
upravuje zákon 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR.
Vzdělávací program poskytuje svým absolventům odborné znalosti a dovednosti potřebné pro praktické
řešení krizových situací včetně předcházení a minimalizace jejich následků. Důraz je kladen na rozvoj
dovedností nezbytných k flexibilnímu využívání teoretických znalostí při praktickém řešení úkolů
ochrany vojsk a obyvatelstva v krizových situacích. Metody praktické přípravy se zaměřují i na zvýšení
odolnosti absolventů vůči psychické zátěži spojené s krizovými situacemi a na rozvoj dovedností řešit
úkoly/problémy podle konkrétní potřeby v týmu nebo samostatně a efektivně i ve stresových
podmínkách. Vzdělávací program je také zaměřen na získání odpovídajících dovedností pro využívání
informačních systémů při řešení krizových situací. Soustavná cílená pozornost je věnována vypěstování
pracovních a občanských dovedností pro výkon služby vojáků z povolání a státních zaměstnanců.
Vzdělávací program je zaměřen i na cílené prohloubení znalostí a dovedností studentů v oboru
psychologie a pedagogiky a na rozvoj kompetencí nezbytných pro participaci absolventů na výuce
a vzdělávání dospělých.
Důležitou součástí vzdělávacího programu je jazyková příprava anglického jazyka dle normy NATO
STANAG 6001 v rozsahu běžné komunikace, včetně znalosti odborné terminologie v souladu s RMO
č. 108/2014 Jazykové vzdělávání zaměstnanců v působnosti rezortu MO na získání úrovně 1 či 2 alespoň
ve dvou dovednostech a ve zbývajících dovednostech alespoň úrovně 1+.
Součástí vzdělávacího programu je také zvyšování fyzické zdatnosti.

Charakteristika vzdělávacího programu:
Ke splnění svého cíle, tj. aplikace poznatků a dovedností v praxi, je vzdělávací program založen
na provázanosti teoretické a praktické přípravy.
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Obsah výuky je strukturován do následujících oblastí: společenskovědní; všeobecná; veřejná správa
a mezinárodní vztahy; krizové řízení; odborná praxe. Na přípravu v teoretických disciplínách navazuje
praktická příprava, která je realizována především na letním a zimním soustředění.
V průběhu praktické přípravy získají studenti potřebné odborné dovednosti, dojde i ke zvýšení odolnosti
studentů vůči fyzické a psychické zátěži při řešení úkolů ochrany vojsk a obyvatelstva v krizových
situacích.
Po ukončení studia budou absolventi umět analyzovat rizika existenčního ohrožení obyvatelstva
a ozbrojených složek státu, organizovat účinnou prevenci těchto rizik, podílet se na efektivním řešení
mimořádných a krizových situací a následném obnovení normálního stavu. Pro tyto dovednosti připraví
škola studenty jak teoreticky, tak prakticky.

Úkoly jednotlivých vzdělávacích oblastí:
Obsah výuky je strukturován do následujících vzdělávacích oblastí:

1.

o

společenskovědní

o

všeobecná

o

veřejné správy ČR a mezinárodních vztahů

o

krizového řízení

o

praktické přípravy

Oblast společenskovědní

V úvodu se studenti seznámí se základy filozofie, které jim poskytnou nezbytné poznatky o morálních
aspektech lidského chování. Získané znalosti v tomto oboru zvýší schopnosti samostatného uvažování
studentů a usnadní samostatné získávání znalostí z jiných oborů. Zvláštní pozornost je věnována etice
a modernímu filozofickému vnímání světa.
V rámci výuky sociologie se studenti naučí hodnotit společenské prostředí a charakter společenských
skupin, osvojí si poznatky o fungování malých i velkých skupin, způsoby jejich analýzy, ovlivňování,
mechanizmy destabilizace a prostředky jejich konsolidace. Studenti si také osvojí základy sociologie
mravnosti a sociologie kultury.
Výuka psychologie je zaměřena na psychologii a vzdělávání dospělých. Studenti si rozšíří získané
středoškolské znalosti základů psychologie a pedagogiky, výuka se zaměří především na vybrané části
psychologie osobnosti a patopsychologie. Osvojí si základní poznatky o změnách chování v krizových
a extrémních situacích a způsobech předcházení psychickým traumatům, zmírnění nebo odstranění jejich
následků. Výuka jim poskytne základní orientaci v příčinách a důsledcích psychických selhání. Studenti
si osvojí základy didaktiky dospělých.
Základy demografické statistiky ve společenskovědních oborech umožní studentům, aby se orientovali
ve statistických údajích a využívali je pro objektivní závěry v rozhodovacím procesu.
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V rámci společenskovědního modulu si studenti osvojí také základy mediální komunikace a získají
základní poznatky o využití médií při řešení krizových situací.

2.

Oblast všeobecná

Tato oblast zahrnuje průřezové moduly zaměřené na využívání informačních technologií v oblasti
krizového řízení, na vojenství a na zdokonalení jazykových kompetencí.
V rámci výuky informačních technologií si studenti zvýší úroveň základních znalostí informačních
technologií, zdokonalí schopnosti pracovat s osobním počítačem a běžně rozšířenými aplikacemi jako
předpokladu pro jejich využití pří řízení krizových situací. Stěžejní část je věnována počítačovému
modelování, počítačovým sítím, zásadám psaní textů, tvorbě tabulek, grafů a databázových systémů.
Nedílnou součástí této oblasti je výuka anglického jazyka k získání jazykové způsobilosti na úrovni 2
podle STANAG 6001 (Standardizační dohoda NATO Language Proficiency Levels – Úrovně jazykových
znalostí) alespoň ve dvou dovednostech a úrovně 1+ ve zbývajících dovednostech. Dovednostmi jsou
poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a písemný projev.
V rámci této oblasti je u studentů formováno vojenskohistorické povědomí, rozšíří a prohloubí se jejich
vojensko-teoretické myšlení a vojensko odborný rozhled. Základem je studium národních dějin vojenství.

3.

Oblast veřejné správy ČR a mezinárodních vztahů

Studenti se v tomto bloku seznámí se základními právními předpisy upravujícími obranu a bezpečnost
České republiky, s organizací a řízením veřejné správy a s bezpečnostní politikou státu. Součástí této
oblasti je také právo Evropské unie a mezinárodní humanitární právo.
Prioritou je řešení vojenských, ekologických, ekonomických a společenských krizových situací.
4. Oblast krizového řízení (páteřní oblast oboru vzdělání)
Výuka je rozdělena do deseti modulů.
Ochrana vojsk a obyvatelstva je vstupním modulem do studia celé oblasti. Studenti se rámcově seznámí
se základy problematiky oboru.
Modul Živelní pohromy seznámí studenty s příčinami, průběhem a dopady živelních událostí. Teoretická
příprava je doplněna o praktickou přípravu předcházení těmto krizovým situacím.
Cílem výuky modulu Terorismus je naučit studenty hodnotit cíle teroristů, dopady teroristických činů na
obyvatelstvo a osvojit si způsoby předcházení tomuto nejzávažnějšímu nevojenskému riziku
a možnosti obrany vůči tomuto nebezpečí. Znát aktuální a potenciální ohniska terorismu ve světě.
V modulu Základy krizového řízení studenti zvládnou zásady řízení a plánování za krizových situací,
jejich modelování, metody a nástroje vhodné k jejich řešení. Budou umět analyzovat rizika vzniku
krizových situací. Naučí se řešit modelové krizové situace na trenažérech a při taktických cvičeních.
Studenti budou znát charakteristiky jednotlivých krizových situací a krizových stavů včetně mimořádných
událostí a mimořádných situací, jejich klasifikaci, druhy a typy jejich možných následků. Při řešení
krizových situací budou umět aplikovat typizované postupy. Jsou seznámeni se zásadami krizového
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plánování a řízení, nejčastěji používanými metodami analýzy rizik a organizací prevence, záchranných
a likvidačních prací. Studenti budou také znát organizaci a techniku ochrany vojsk a obyvatelstva,
systémy varování a vyrozumění, způsoby a realizaci ukrytí, evakuace, individuální a kolektivní ochrany
a nouzového přežití.
V modulu Psychologie krizového řízení se studenti seznámí s psychologickými charakteristikami
krizových situací, naučí se analyzovat psychické faktory komunikace a proces rozhodování v krizových
situacích a získají základní orientaci ve způsobech individuální personální konsolidace.
Moduly Metody a nástroje řešení krizových situací, Modelování a řešení krizových situací, Analýza rizik
vzniku krizových situací a Informační technologie a systémy krizového řízení studenti absolvují na
Univerzitě obrany Brno s využitím nejmodernějších didaktických prostředků.
Studenti se naučí znát metody a nástroje řešení krizových situací, použití jednotlivých metod a nástrojů
k získávání chybějících informací a následnému zpracování, ovládání počítačových programů užívaných
v oblasti krizového managementu a zpracování plánů činností. Dokáže identifikovat zdroje rizika pro
potřeby prevence vzniku a řešení krizové situace, zvládat odhad individuálního, skupinového nebo
společenského rizika konkrétního zdroje nebezpečí, efektivně spolupracovat při vypracovávání
havarijních i evakuačních plánů včetně bezpečnostní zprávy v oblasti managementu rizik. Dále ovládat
základní terminologii dané problematiky, znát jednotlivé metody zpracování informací, vznik a vývoj
informačních systémů a jejich klasifikaci, mít dostatek informací o vznikající informační technologii pro
Integrovaný záchranný systém, znát a v základech ovládat databázové systémy pro jejich použití
v informačních systémech.
Seminář k absolventské práci je modul, kde budou studenti připraveni k vytvoření absolventské práce.
V rámci semináře se studenti seznámí s vhodnými metodologickými postupy a také s vhodnými
metodami, které mohou ve své práci použít. Součást semináře tvoří požadavky na formální náležitosti
zpracování práce, a to členění práce, způsoby použití poznámek (pod čarou, na konci kapitoly, na konci
práce), schopnost využít odbornou literaturu, časopisy a noviny, citace literatury atd.
5.

Oblast praktické přípravy

Nauka o zbraních a střelbě je modul, kde studenti získají základní znalosti o zbraních v AČR, budou
schopni výtečně plnit zaměstnání v praktické střelbě z krátkých i dlouhých ručních zbraní a budou
schopni složit zkoušku k získání oprávnění držet a nosit zbraň.
Praktickou přípravu, především formou odborné praxe, studenti absolvují u vybraných vojenských útvarů
a zařízení ozbrojených sil České republiky vybavených špičkovou technikou pro ochranu vojsk
a obyvatelstva. Součástí praktických zaměstnání bude i pobyt u útvarů a v zařízeních Integrovaného
záchranného systému. Smyslem praktické přípravy je upevnit u studentů získané praktické návyky,
dovednosti, pracovní postupy a naučit je praktické týmové spolupráci. Plánované exkurze do špičkových
zařízení Integrovaného záchranného systému přispějí k hlubší orientaci v nejnovější technice a postupech
při odstraňování následků krizové situace. Odborná praxe formou soustředění poslouží k získání
praktických dovedností podle stanovených cílů.
Jedna část praktické přípravy formou soustředění poskytne studentům znalosti ze základů zdravovědy
a jejího praktického využití při záchraně lidských životů. Součástí je stáž u složek veřejné správy
a Integrovaného záchranného systému.
Druhá část je organizována formou stáže u subjektů Integrovaného záchranného systému (policie,
hasičského záchranného sboru, povodí, zdravotnické záchranné služby, vybraných vojenských útvarů
a zařízení ozbrojených sil České republiky).
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Třetí část praktické přípravy je zaměřena na organizaci záchranných operací v zimním období.
Závěrečná část praktické přípravy je organizována individuálně na základě dohovoru studentů především
v místě pracovního nebo služebního zařazení, v místě bydliště apod. Škola s domluveným subjektem
sepíše smlouvu o zabezpečení odborné praxe.

Organizace výuky:
Vzdělávání je poskytováno kombinovanou formou. Délka studia činí tři roky, tj. šest období.
V kombinované formě v prvním období studenti absolvují 128 hodin modulu informatika denní formou,
tj. 3,5 týdne. Ve druhém období je zařazen modul anglický jazyk v rozsahu 400 hodin formou denního
studia, tj. 12,5 týdne. Praktická příprava je organizována v pátém období studia v trvání 240 hodin v šesti
týdnech. Předpokládaná doba samostudia u modulů informatika a anglický jazyk je na jednu kontaktní
hodinu výuky (přednáška, seminář, cvičení) jedna hodina samostudia, u všech dalších modulů je
předpoklad na jednu kontaktní hodinu (přednáška, seminář, cvičení) tři hodiny samostudia. Konzultace
proběhnou v rámci plánovaných soustředění i mimo ně na základě dohovoru studenta s učitelem.

Metody a formy výuky:
V kombinované formě studia je využívána metoda úvodní přednášky k tematickému bloku, po níž
následuje samostatné studium a práce s literaturou. Semináře nebo cvičení jsou organizačně zabezpečeny
podle rozvrhu na dané období, konzultace na základě individuálního dohovoru studenta s vyučujícím.
Základní metodou komunikace mezi studenty a vyučujícími bude vedle klasických forem výuky
především forma elektronická (e-learning). Pro tuto formu vzdělávání mají studenti a škola odpovídající
zázemí. Důležitou formou uplatnění metody diskuse jsou semináře a cvičení. Na seminářích zadávají
vyučující zpracování seminárních písemných prací, které budou součástí průběžného hodnocení. V době
soustředění jsou pro studenty organizovány fakultativní výukové exkurze.

Bezpečnost a ochrana zdraví:
V souladu s ustanovením § 29 školského zákona škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech. Studenti jsou při zahájení vyučování ve školním roce
seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při vyučování, s požárním řádem, evakuačním
plánem a požárními poplachovými směrnicemi.
Při první vyučovací hodině příslušného modulu, resp. v okamžiku, kdy to situace vyžaduje, vyučující
seznámí studenty se specifickými pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studentů.
V případě vyučování na zařízeních nebo prostorách, pro které je vydán provozní řád, seznámí studenty
s pokyny vyučující nejpozději na začátku první vyučovací hodiny na tomto zařízení či v prostorách.
O poučení se provádí záznam v třídní knize.
Při akcích organizovaných školou mimo její prostory se studenti řídí právními předpisy, při využití služeb
jiných subjektů pak jejich provozními a bezpečnostními předpisy a pokyny určených pedagogických
pracovníků.

18

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Při praktické přípravě jsou studenti seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při jejím
zahájení s ohledem na pokyny stanovené pro dané pracoviště. O poučení se provádí záznam o poučení
v dokumentaci pracoviště.
O úrazu, k němuž došlo při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících činnostech, je vedena evidence
v souladu s ustanovením § 7 až 9 vyhlášky č. 220/2007 sb., kterou pro školy a školská zařízení zřizované
Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Přijímání uchazečů:
Ke studiu mohou být přijati uchazeči, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou, splnili
podmínky pro přijetí a zdravotní způsobilosti. Obor předchozího vzdělání není při přijímání studentů
limitující. Přihlášky ke studiu zasílají uchazeči na předepsaných tiskopisech v termínech stanovených
právními předpisy.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 15.
Studium je určeno pro:
o
o
o
o
o

vojáky z povolání
státní zaměstnance
zaměstnance ve správních úřadech
občanské zaměstnance ozbrojených sil
civilní studenty (přijetím ke studiu nejsou přijati do pracovního nebo služebního poměru
v rezortu Ministerstva obrany)

Ke vzdělávání lze přijmout uchazeče, který splňuje tyto podmínky:
o je občan České republiky nebo jiného státu EU
o je občansky bezúhonný (uchazeč, který není vojákem z povolání, doloží výpis z evidence
rejstříku trestů fyzických osob)
o dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou
o je zdravotně způsobilý
Zdravotní způsobilost:
Je stanovena podle bodu 27. přílohy č. 2 nařízení vlády č. 211/2010 Sb..
Lékařský posudek vydává uchazeči registrující poskytovatel zdravotních služeb podle zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Ca – Informace o vzdělávacím programu – rozsah
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název vzdělávacího
programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Členění
modulů
Počet modulů
Počet hodin
za celé
studium
Počet
kontaktních
hodin za celé
studium
Počet
nekontaktních
hodin za celé
studium
Podíl (%)
interních
pedagogů
Podíl (%)
externích
pedagogů
Přehled
využití týdnů
Kontaktní
výuka
Nekontaktní
výuka
Příprava a
vykonání
zkoušek
Absolutorium
Odborná
praxe
Rezerva
Celkem
Celkem za
studium

Veřejná
Společensko
správa ČR a Krizové
Všeobecné
vědní
mezinárodní řízení
vztahy
3
3
2
10

Praktická
příprava

Celkem

2

20

312

1200

168

952

288

2920

78

586

42

238

252

1196

234

614

126

714

36

1724

0

66,66

0

30

100

35

100

33,33

100

70

0

65

1/1

1/2

2/3

2/4

3/5

3/6

6

15

3

3

1

2

10

1

13

13

9

12

3

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

6

0

1
1
1
1
1
1
20
20
20
20
20
20
120 – 30 kontaktních, 58 nekontaktních, 18 příprava a vykonání zkoušek, 6 odborná
praxe, 2 absolutorium, 6 záloha

Pozn. Všechny moduly jsou povinné.
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Cb – Informace o vzdělávacím programu – hodnocení výsledků
vzdělávání studentů
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Hodnocení výsledků vzdělávání:
Student potřebuje k úspěšnému ukončení období splnit požadavky na ukončení modulů, jako jsou
zkoušky, klasifikované zápočty, zápočty.
V případě, že student nesplnil zkoušku, klasifikovaný zápočet nebo zápočet, postoupí do dalšího období
s tím, že je povinen splnit chybějící zkoušku, klasifikovaný zápočet nebo zápočet do konce tohoto období.
Podmínky postupu do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené akreditovaným
vzdělávacím programem VOŠ MO pro příslušný ročník.
Podmínkou absolvování modulu je splnění všech podmínek, které jsou uvedeny v charakteristice modulu.
Forma hodnocení
o Z – zápočet
o Kz – klasifikovaný zápočet
o Zk – zkouška
Moduly, které jsou nosné pro zaměření, tj. formují profil absolventa, jsou součástí absolutoria (A).
Zakončení vzdělávání
Vzdělávání se ukončuje absolutoriem. K absolutoriu je připuštěn student, který úspěšně ukončil všechny
moduly a dosáhl základních jazykových dovedností (poslech s porozuměním, četba s porozuměním,
mluvený a písemný projev) na středně pokročilé úrovni.
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Absolutorium
Termín, organizace a hodnocení absolutoria se řídí školským zákonem a § 35 až 37 vyhlášky č. 220/2007
Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení
školského zákona, ve znění vyhlášky č. 278/2012 Sb.

Absolutorium zahrnuje:
1. Obhajobu absolventské práce
2. Zkoušku z anglického jazyka (ústní)
a) Introduction
b) Questions
c) Role play
d) Monologue
e) Information Gathering Task
3. Zkoušku z krizového řízení
– část teoretická:
a) Základy krizového řízení
b) Psychologie krizového řízení
– část praktická:
Modelování a řešení krizových situací

15 min
2 min
4 min
3 min
2 min
3 min

15 min

15 min

Student, který úspěšně vykoná absolutorium, získá vyšší odborné vzdělání. Dokladem o jeho dosažení je
vysvědčení o absolutoriu a diplom. Absolvent je oprávněn užívat označení „DiS.“ („diplomovaný
specialista“), uváděné za jménem.
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Cc – Informace o vzdělávacím programu – obsah uspořádaný do modulů
a učební plán
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu

zkratka

rozsah*

zakončení

druh

dop. období

Filozofie 100

FIL

68 – 17/51

Kz

povinný

1. r - ZO

Sociologie 100

SOC

108 – 27/81

Z, Kz

povinný

1. r – LO

Psychologie a vzdělávání dospělých
PVD
020

136 – 34/102

Zk

povinný

2. r – ZO

Informatika 100

INF

256 – 128/128

Kz, Zk

povinný

1. r – ZO

Dějiny vojenství 100

DV

56 – 14/42

Z, Kz

povinný

1. r – ZO

Anglický jazyk 123 (A)

AJ

888 – 444/444

3x Z, 2x Zk

povinný

1. r – 3. r.

Základy práva 100

ZP

120 – 30/90

2x Z, Kz

povinný

1. r – ZO

Organizace veřejné správy ČR 003

OVS

48 – 12/36

Kz

povinný

3. r – LO

Ochrana vojsk a obyvatelstva 100

OVO

120 – 30/90

Z, Zk

povinný

1. r – LO

Základy krizového řízení
020 (A)

ZKR

120 – 30/90

Zk

povinný

2. r – ZO

Živelní pohromy 020

ZP

64 – 16/48

Zk

povinný

2. r – ZO

Terorismus 020

TER

76 – 19/57

Kz

povinný

2. r – ZO

Metody a nástroje řešení krizových
MNRKS
situací 020

80 – 20/60

Zk

povinný

2. r – LO

Praktická výuka řešení krizových
PVRKS
situací 020 (A)

140 – 35/105

Zk

povinný

2. r – LO

Analýza rizik
situací 020

ARVKS

100 – 25/75

Zk

povinný

2. r – LO

Psychologie krizového řízení 003 (A)

PKR

80 – 20/60

Zk

povinný

3. r - LO

Informační technologie
managementu 003

ITKM

100 – 25/75

Kz

povinný

3. r – LO

vzniku

krizových

krizového
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Nauka o zbraních a střelbě 003

NZS

48 – 12/36

Z, Zk

povinný

3. r – ZO

Seminář k absolventské práci 020

SAP

72 – 18/54

2xZ

povinný

2. r – ZaLO

Odborná praxe 003

OP

240

2x Z, 2x Kz

povinný

3. r – ZO

CELKEM 2920-1196/1724
UČEBNÍ PLÁN – kombinované studium
Název vzdělávacího programu

Kód a název kmenového oboru

Ochrana vojsk a obyvatelstva

91-11-N
.. Ochrana vojsk a obyvatelstva“

Ročník

1.

Období

1. ZO

2.
2. LO

Forma

3.

3. ZO

4. LO

5. ZO

6. LO

/ kombinované
studium
Hodiny
celkem
kont./nekont.

Povinné moduly
Oblast společenskovědní
Filozofie

17/51
Kz

68 - 17/51
27/81
Z/Kz

Sociologie
Psychologie
a vzdělávání dosp.

108 - 27/81
34/102
Zk

136 - 34/102

Oblast všeobecná
Informatika
Dějiny vojenství

128/128
Kz/Zk
14/42
Z/Kz

256 - 128/128
56 - 14/42
400/400
Zk

Anglický jazyk (A)

STANAG

8/8
Z

10/10
Z

14/14
Z

12/12
Zk

888 - 444/444

Oblast veřejné správy a mezinárodních vztahů
Základy práva

30/90
Z/Z/Kz

120 - 30/90

Organizace veřejné
správy ČR

12/36
Kz

48 - 12/36

Oblast krizového řízení
Ochrana vojsk
a obyvatelstva
Základy krizového
řízení
(A)
Živelní pohromy
Terorismus

30/90
Z/Zk

120 - 30/90
30/90
Zk
16/48
Zk
19/57
Kz

120 - 30/90
64 - 16/48
76 - 19/57

Metody a nástroje
řešení kriz. situací

20/60
Zk

80 - 20/60

Praktická
výuka
řešení
krizových
situací (A)

35/105
Zk

140 - 35/105
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Analýza
rizik
vzniku kriz. situací
Psychologie
krizového
řízení
(A)
Informační
technologie
krizového
managementu
Seminář
k absolventské
práci

25/75
Zk

12/36
Z

100 - 25/75
20/60
Zk

80 - 20/60

25/75
Kz

100 - 25/75

6/18
Z

72 - 18/54

Oblast praktické přípravy
Nauka o zbraních
a střelbě

12/36
Z/Zk
240
2xZ
2xKz

Odborná praxe
Celkem
kontaktních hodin
Celkem
hodin
odborné praxe
Celkem
kontaktních hodin
s praxí
Celkem
nekontaktních
hodin

Celkem hodin

48 - 12/36
240

189

457

119

96

26

69

956

0

0

0

0

240

0

240

189

457

119

96

266

69

1196

311

571

341

268

50

183

1724

500

1028

460

364

316

252

2920

LEGENDA:
o modul = předmět
o celkem hodiny - kontaktní hodiny/nekontaktní hodiny
▪
kontaktní hodiny - přednášky, cvičení, semináře, konzultace
▪
nekontaktní hodiny - samostatná příprava
o Z - zápočet / Kz - klasifikovaný zápočet / Zk - zkouška
o LO – letní období
o ZO – zimní období
o (A) – moduly zařazené do absolutoria
POZNÁMKY:
Student potřebuje ke splnění požadavků na úspěšné ukončení období splněné požadavky na ukončení
modulů, jako jsou zkoušky, klasifikované zápočty, zápočty.
V případě, že student nesplnil zkoušku, klasifikovaný zápočet nebo zápočet, postoupí do dalšího období
s tím, že je povinen splnit chybějící zkoušku, klasifikovaný zápočet nebo zápočet v tomto dalším období.
Ke splnění podmínek ukončení celého studia je nutné úspěšně vykonat absolutorium.
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Pro připuštění k absolutoriu musí student mít ukončeny všechny moduly a dosáhnout jazykové
způsobilosti z anglického jazyka minimálně na úrovni 1 podle normy NATO STANAG 6001.
Student musí vytvořit závěrečnou absolventskou práci v požadované kvalitě a rozsahu a odevzdat ji
do 30. 4. s hodnocením vedoucího práce.
Absolutorium:
o Obhajoba absolventské práce
o Anglický jazyk
o Zkouška z krizového řízení:
– část teoretická:
a) Základy krizového řízení
b) Psychologie krizového řízení
– část praktická:
Modelování a řešení krizových situací
Obhajoba závěrečné absolventské práce je s obrazovou prezentací.

Přehled počtu týdnů
Ročník
Období
Počet týdenních soustředění
Počet týdnů odborné praxe
ve škole
Počet týdnů odborné praxe
mimo školu
Absolutorium
Záloha
Celkem za období
Celkem za ročník
Celkem za studium

1.
1. - ZO
6

2. - LO
15

2.
3. - ZO
3

4. - LO
3

3.
5. - ZO
1

6. - LO
2

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

3

0

0
1
7
23
43

0
1
16

0
1
4
8

0
1
4

0
1
8
12

1
1
4

Počty zápočtů a zkoušek
Ročník
Období
Zápočet
Klasifik. zápočet
Zkouška
ECDL – zkouška
STANAG - zkouška
Zbroj. průkaz - zkouška

Obhajoba AP
Absolutorium
zkouška

1.
1. - ZO
3
4
0
1
0
0
0
0

2. - LO
2
1
1
0
1
0
0

2.
3. - ZO
2
1
3
0
0
0
0

0

0
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4. - ZO
2
0
3
0
0
0
0

3.
5. - LO
4
2
1
0
0
1
0

6. - ZO
0
2
2
0
0
0
1

Celkem
13
10
10
1
1
1
1

0

0

3

3

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Cd – Informace o vzdělávacím programu – charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

FILOZOFIE

Název modulu anglicky

Philosophy

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - ZO

FIL 100

Rozsah modulu (celk. hodin 68 hodin - 17/51
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Miloslav STEHLÍK, CSc.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů filozofie
a vedením při samostudiu na to, aby byl schopen:
o
o
o
o
o
o
o

základní orientace v kulturním evropském dědictví
částečné orientace ve světovém kulturním dědictví
samostatně hodnotit morální aspekty lidského chování
samostatně posuzovat výstupy hromadných sdělovacích prostředků
prosazovat pozitivní etické hodnoty
strukturovat lépe vlastní myšlení a snadněji se orientovat v látce při studiu jiných oborů
chápat odlišnosti uvažování lidí pocházejících z prostředí s různorodými národními
a kulturními tradicemi a přizpůsobovat jim krizová opatření

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky k vybraným obsahovým celkům
samostudium a interpretace doporučené literatury
plenární a skupinové diskuse k vybraným problémům
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Anotace modulu:
Vzhledem ke vzrůstající pestrosti národnostního složení obyvatelstva střední Evropy a možnému nasazení
doma i v zahraničí musí být budoucí specialista v oboru „Ochrana civilního obyvatelstva v krizových
situacích“ připraven na kontakt s různorodými národními a kulturními tradicemi. Nezbytným
předpokladem k jejich pochopení je znalost názorů na svět tlumočených mýty a filozofií. Výuka filozofie
poskytne zmíněnému specialistovi nezbytnou výbavu o morálních aspektech lidského chování. Získané
znalosti v tomto oboru zvýší schopnosti samostatného uvažování studentů a usnadní samostatné získávání
znalostí z jiných oborů.

Obsah modulu:
o Mýty a počátky filozofie
❖ funkce mýtu
❖ narativní a kultická forma mýtu
❖ mýty a současný svět
o Filosofie staré Indie a Číny
❖ indická filozofie
❖ Konfucius
❖ Lao´c
o Filozofie a náboženství
❖ judaismus a křesťanství
❖ buddhismus
❖ islám
o Středověká arabská a židovská filozofie
❖ arabská filozofie
❖ židovská filozofie
o Etika
❖ vývoj etiky
❖ etický relativismus
❖ morálka postmoderní dob
o Filozofický relativismus
❖ tvarová teorie
❖ historismus
❖ pragmatismus
o Fenomenologie
❖ krize evropských věd
❖ idea fenomenologie
o Existencialismus
❖ bytí
❖ existence
❖ transcendence
❖ mezní situace
o Neopozitivismus a analytická filosofie
❖ sémantika
❖ teorie vědy
❖ mozek a komputer

28

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
úspěšné splnění SPP - seminární práce v minimálním rozsahu 10 stran (4000 slov) a její
obhajoba (30 minut)
o Kz - úspěšné splnění - písemný test (45 minut)
- pohovor (30 minut)
o
o
o
o

Obsahovou náplní testů a pohovoru jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Kolektiv autorů. Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc s.r.o., Olomouc 2011.
Anzenbacher, Arno: Úvod do filozofie.Portál, Praha, 2010.
Balabán, Milan: Epos o Gilgámešovi.
Heer, F.: Evropské duchovní dějiny. Vyšehrad, Praha 2000.
Lipovetsky, Gilles: Soumrak povinnosti. Prostor, Praha 1999.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

SOCIOLOGOE

Název modulu anglicky

Sociology

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - LO

SOC 100

Rozsah modulu (celk. hodin 108 hodin - 27/81
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zápočet, klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Miloslav STEHLÍK, CSc.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů sociologie
a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

umět hodnotit společenské prostředí podle charakteru a kvality společenských skupin
analyzovat společenské skupiny a vztahy uvnitř skupin i mezi skupinami navzájem
analyzovat objektivitu zpráv šířených ve společnosti a ve skupinách
umět rozpoznávat destabilizující prvky ve fungování skupin a tlumit jejich negativní
dopady
hodnotit a řídit proces rozhodování
účinně působit na obyvatelstvo s cílem zlepšení morálního klimatu a lepší připravenosti
společnosti zvládat krizové situace
umět komunikovat s veřejnosti a medií
umět připravovat informace pro media
posuzovat hodnotové orientace a využívat jich pro zabezpečení trvale udržitelného vývoje
chápat význam demografické statistiky
dokázat analyzovat statistické ukazatele a prezentovat statistická data

Metody výuky:
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o
o

interaktivní přednášky k vybraným obsahovým celkům
samostudium a interpretace doporučené literatury
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o
o

plenární a skupinové diskuse k vybraným problémům
praktický výcvik z mediální komunikace

Anotace modulu:
Budoucí specialista v oboru „Ochrana vojsk a obyvatelstva v krizových situacích“ by měl znát fungování
malých i velkých sociálních skupin, způsoby jejich analýzy, ovlivňování, mechanismy destabilizace
a prostředky konsolidace. Měl by získat základní informace o šíření zpráv ve společnosti a rozhodovacích
procesech. Měl by být obeznámen s možnostmi a způsoby skupinového tréninku. Měl by být vybaven
znalostmi o úloze a významu kultury a mravnosti ve společnosti. Smyslem „Demografické statistiky“ je
seznámit studenty s elementárními statistickými pojmy, s možnostmi analýzy a prezentace statistických
dat. Naučí se chápat a využívat statistické údaje, seznámí se zásadami jejich sběru a zpracování, se
zásadami sestavování a čtení statistických tabulek a grafů a s interpretací popisných charakteristik
statistických souborů. Studenti se také naučí sestavovat časové řady, provedou jejich analýzu a využijí je
pro prognózování. Osvojí si základní pojmy z demografie, seznámí se s problematikou demografického
vývoje a jeho vlivu na sociální a ekonomickou politiku státu. Budou vedení k tomu, aby dokázali
poznatky z tohoto předmětu následně využívat ve své práci.
Studenti budou seznámení s důležitostí sdělovacích prostředků pro informovanost veřejnosti. Bude
objasněn způsob fungování těchto prostředků a důležitost akceptování jejich požadavků a potřeb.
Pro úspěšnou komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky bude prováděn praktický trénink
konkrétních modelových situací.

Obsah modulu:
o Společenská skupina
❖ klasifikace
❖ struktura
❖ interakce
❖ normy
❖ sociometrie
❖ referenční skupiny
❖ malá skupina
❖ destabilizace a konsolidace
o Sociologie žurnalistiky
❖ paradigma konkurence
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o

o

o

o

o

o

o

o

❖ paradigma dominance
❖ za hranicemi konkurence a dominance
❖ sociologie zdrojů
❖ poplašné zprávy
Panika
❖ vznik,
❖ průběh,
❖ aktuální dopady,
❖ dlouhodobé dopady,
❖ zmírnění dopadů.
Rozhodování ve skupině a společnosti:
❖ proces rozhodování
❖ podmínky rozhodování
❖ rozhodování v konfliktních a neurčitých situacích
❖ funkce státu
❖ politická strana
❖ autokracie a demokracie
❖ matematické modely
T - skupiny
❖ účel
❖ řízení
Sociologie mravnosti
❖ sociální funkce mravnosti
❖ psychická podmíněnost mravnosti
❖ mravnost a kultura
Kultura
❖ pojem
❖ složky
❖ funkce
Úvod do předmětu
❖ právní úprava periodického tisku a ostatních informačních prostředků
❖ vztah velitelů k pracovníkům odborné služby pro komunikaci
s veřejností
Poskytování informací pro sdělovací prostředky
❖ aktuální informace
❖ tiskové konference
❖ tiskové besedy
❖ interwiev
❖ účast v televizních a rozhlasových pořadech
❖ konzultace
❖ odborná zaměstnání
❖ odpovědi na dotazy novinářů
❖ oprava nepravdivých údajů, nebo informací
❖ společenské akce
Úvod do základů komunikace
❖ co je komunikace a proč se musí trénovat
❖ jaké cíle sleduje trénink komunikace
❖ základní pojmy komunikace
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o Hlavní zásady mluveného projevu
❖ metody a přístupy používané při přípravě projevu
❖ dialektika – umění disputovat
❖ řečnický výkon
o Dotazníky
❖ zásady tvorby dotazníků
❖ demografie
❖ statistické zpracování dat

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
úspěšné splnění SPP - seminární práce v minimálním rozsahu 10 stran (4000 slov) a její
obhajoba (15 minut)
Z
- písemný test z demografické statistiky (45 minut)
Kz
písemný
test
ze
sociologie
(45
minut)
- ústní prověrka ze sociologie (20minut)

Obsahovou náplní testů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Giddens, A. Sociologie, ARGO 2013.
Keller, Jan. Úvod do sociologie, SLON, 2001.
Bedrnová, Novotný. Psychologie a sociologie řízení, Management Press 2002.
McNair. Sociologie žurnalistik, Portál 2004.
Říchová. Úvod do současné politologie, Portál 2002.
Burda, Z. Statistika pro obchodní akademie Statistická ročenka ČR.
Maříková, a kol. Demografie (nejen) pro demografy; Slon, Praha 1998.
Roubíček, V. Úvod do demografie (1997).
Reichel, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Grada, 2009.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

PSYCHOLOGIE A VZDĚLÁVÁNÍ
DOSPĚLÝCH

Název modulu anglicky

Psychology and Adult Education

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. r - ZO

PVD 020

Rozsah modulu (celk. hodin 136 hodin - 34/102
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Miloslav STEHLÍK, CSc.

Cíle modulu:
o Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
psychologie a vzdělávání dospělých a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

být schopen samostatného studia psychologie
znát vývojové etapy osobnosti, její krizové stavy a regrese
být schopen odhadnout motivaci chování a jeho emoční projevy v extrémních podmínkách
rozpoznávat varovné příznaky psychické destabilizace a umět na ně vhodně reagovat
umět předvídat možné psychické následky krizových situací a katastrof a čelit jejich
důsledkům
umět pomáhat zmírňovat post krizová psychická traumata
znát způsoby usnadnění spolupráce mezi lidmi, kteří se vzájemně neznají, ve ztížených
podmínkách
umět využívat poznatků z andragogiky, psychologie a sociologie při vzdělávání dospělých
aplikovat při vzdělávání dospělých didaktické testy
umět zabezpečit dostatečnou efektivitu procesu učení v krizových situacích

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky k vybraným obsahovým celkům
samostudium a interpretace doporučené literatury
plenární a skupinové diskuse k vybraným problémům
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Anotace modulu:
Budoucí specialista v oboru „Ochrana civilního obyvatelstva v krizových situacích si rozšíří
středoškolské znalosti o základech psychologie, získá základní informace o změnách chování v krizových
a extrémních situacích a způsobech předcházení psychickým traumatům, zmírnění nebo odstranění jejich
následků. Výuka mu poskytne základní orientaci v psychické normě a patologii, příčinách a důsledcích
psychických selhání. Bude připraven strukturovat mezilidské vztahy ke zvýšení efektivity vzájemné
pomoci a užitečnosti. Bude znát základy andragogiky a didaktického testování a umět tyto znalosti
společně se znalostmi z oboru sociologie a psychologie využívat k optimalizaci procesu učení dospělých
v podmínkách stabilních i krizových situací. Získané znalosti bude moci student využít ke zvýšení
odolnosti ohrožených osob při masových pohromách a zmírnění negativních psychických dopadů
pohrom. V nastalých krizových situacích a post krizových obdobích využije tyto znalosti ke snížení nebo
odstranění nevhodných forem chování postižených a snížení negativních dopadů morálních, duševních
a ekonomických.

Obsah modulu:
o Úvod do psychologie
❖ vývoj psychiky, vnímání, pozornost a paměť, myšlení a řeč
o Osobnost a motivace
❖ osobnost a její sociální, duchovní a předmětné prostředí existence
❖ chápání osobnosti v hlavních psychologických školách
❖ potřeby
❖ motivy
o Vývoj osobnosti, vývojové krize a regrese
❖ vývojové etapy osobnosti
❖ normální, akcelerovaný a inhibovaný vývoj osobnosti
❖ význam a zvládání vývojových krizí
❖ příčiny a důsledky přechodné a dlouhodobé vývojové regrese
o Zóna možného vývoje
❖ aktuální a potenciální znalosti
❖ míra orientace v podmínkách vlastní činnosti
❖ akcelerační nástroje učení
❖ etapové formování intelektu
o Patopsychologie
❖ poruchy vědomí
❖ poruchy osobnosti
❖ poruchy vnímání
❖ poruchy paměti
❖ poruchy myšlení
❖ hraniční stavy a situační psychózy
❖ sugesce, psychická nákaza a indukce
o Základy andragogiky
❖ vývoj a základní pojmy
❖ osobnost dospělého v procesu vzdělávání
❖ organizace vzdělávání dospělých
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o Didaktické a psychologické testy
❖ charakteristika testů
❖ význam a druhy testů
❖ konstrukce testů
❖ využití výsledků psychologických testů v praxi
❖ etika testování.
o Život s psychickým traumatem
❖ kompenzace a dekompenzace
❖ vypořádání
❖ uvolnění
❖ životní perspektivy
o Altruismus
❖ užitečnost
❖ nezištnost
❖ odezva dobra a zla

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Zk
- písemný test (45 minut)
- ústní přezkoušení (30 minut)

Obsahovou náplní testů a zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Noel-Hoeksema et al. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda, Portál 2012.
Hill. Moderní psychologie, Portál 2004.
Vondráček, Holub. Fantastické a magické z hlediska psychiatrie, Columbus 1993.
Matt, Ridley. Původ ctnosti, Portál 2000.
Čírtková, Ludmila. Policejní psychologie Portál 2000.
Beneš, Milan. Andragogika, Eurolex Bohemia 2003.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

INFORMATIKA

Název modulu anglicky

IT

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - ZO

INF 100

Rozsah modulu (celk. hodin 256 hodin - 128/128
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Klasifikovaný zápočet, zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

RNDr. Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
informatiky a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o mít základní znalosti o hardware, software a přehled o bezpečnosti a právních problémech
souvisejících s počítačem
o dokázat využívat základní funkce počítače a operačního systému
o znát základní i pokročilejší funkce spojené s tvorbou, formátováním a úpravou textového
dokumentu
o rozumět základní koncepci tabulkového procesoru a umět jej používat zejména pro tvorbu
tabulky, výpočty s použitím vzorců a funkcí, tvorbu grafu a diagramu
o umět vytvořit jednoduchou databázi a z existující databáze dokázat získat informace
pomocí nástrojů databázového programu
o být schopen vytvořit prezentaci pro distribuci a předvedení, pro různé studenty a situace
o dokázat používat elektronickou poštu, vyhledat potřebné informace na internetu
a zpracovat je pro další využití
o znát nejefektivnější způsoby práce s osobním počítačem a uměl je využívat v praxi
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Metody výuky:
o

interaktivní výuka spojená s plněním praktických úkolů

o

doplnění teoretických informací z doporučené literatury a internetu

Anotace modulu:
Smyslem předmětu je zvýšení úrovně základních znalostí informačních technologií a schopností pracovat
s osobním počítačem a s běžně rozšířenými aplikacemi. Výuka poskytne studentům přehled znalostí
a dovedností, aby byli schopni složit mezinárodní testy počítačové gramotnosti ECDL (European
Computer Driving Licence). Výuka předmětu je zaměřena též na prohloubení získaných dovedností
a možnosti jejich využití v dalších předmětech a v praxi. Vyučování je prováděno formou cvičení
v odborné učebně výpočetní techniky.

Obsah modulu:
I. Tématické okruhy (moduly ECDL):
Základy práce s počítačem a správa souborů
Textový procesor
Tabulkový procesor
Databáze/systémy pro úschovu dat
Prezentace
Základy práce s internetem a komunikace
Bezpečené používání informačních technologií
II.
Rozšířené funkce vybraných programů
III.
Klasifikovaný zápočet
IV.
Aplikace znalostí na příkladech z praxe

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Kz - formou obhajoby zápočtové práce s využitím textového editoru a prezentačního
programu
Zk ECDL - dle závazných pravidel ECDL testování (viz www.ecdl.cz)

Obsahovou náplní testů a zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.
Zájemci mohou získat mezinárodní certifikát ECDL
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Studijní literatura a pomůcky:
ECDL: PRŮVODCE PŘÍPRAVOU NA TESTY, kolektiv autorů, Computer Press, a.s., Brno, 2012, 200 str.
ISBN 978-80-251-3144-2, prodej např. http://www.albatrosmedia.cz/tituly/10616811/ecdl/
BARVÍŘ, Tomáš, Jiří HAMPL a Šárka MELIŠOVÁ. ECDL – základy práce s počítačem a
kancelářskými programy: manuál pro začátečníky a příprava ke zkouškám. Praha: Grada, 2011. Průvodce
(Grada). ISBN 978-80-24-3686-0, prodej např. https://www.alza.cz/media/ecdl-zaklady-prace-s-pocitacea-kancelarskymi-programy-d5185462.htm

Další literatura bude doplněna vyučujícím.

40

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

DĚJINY VOJENSTVÍ

Název modulu anglicky

Military History

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - ZO

DVO 100

Rozsah modulu (celk. hodin 56 hodin - 14/42
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zápočet, klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Karel HLAVÁČEK

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů dějin
vojenství a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
dokázat samostatně hodnotit jevy a události z vojenské minulosti lidstva
objasňovat úlohu a místo jevů a událostí v kontextu s vývojem společnosti
přispět k rozšíření a prohloubení vojensko-teoretického myšlení
rozšířit a prohloubit vojensko-odborný rozhled vojenských profesionálů v souladu
s potřebami a požadavky rozvoje vojenství
být schopen tvořivě využívat poznatky a zkušenosti z vojenských dějin našeho národa
k pěstování a rozvíjení mravních a etických hodnot i postojů v souladu s místem
a posláním armády v demokratické společnosti

o
o
o
o
o

Metody výuky:
o
o
o
o

přednášky k tematickým celkům osnovy
samostudium a písemné zpracování doporučené literatury
úvodní vystoupení studentů k zadaným tématům na seminářích
diskuse v plénu k vybraným problémům
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Anotace modulu:
Studium dějin vojenství představuje objektivně důležitou součást komplexní přípravy vojenských
profesionálů AČR. Je to dáno kromě jiného tím, že současné poznatky vojenské vědy v oblasti výstavby
armády, vývoje vojenského umění a přípravy vojenských profesionálů k obraně svobody, demokracie,
státní samostatnosti a plnění závazků vůči spojencům v NATO se významnou měrou opírají o bohaté
historické zkušenosti. Odpovídající znalost minulosti vojenství patří a i v minulosti patřila ke konstantním
hodnotám společenské, kulturní a politické vzdělanosti vojenského profesionála. Je žádoucí, aby vojenský
profesionál byl vojenskohistoricky přiměřeně vzdělaný, aby znal v potřebných proporcích minulost své
profese.

Obsah modulu:
o Úvod do předmětu dějiny vojenství
❖ význam studia vojenských dějin pro vojenského profesionála
❖ vliv vývoje zbraní, bojové techniky a organizační výstavby armád na způsoby
vedení bojové činnosti
o Vojenství od 7. do 16. století
❖ organizace, výzbroj a technické vybavení vojsk
❖ vývoj vojenského umění
❖ vojenství českého státu a vojenství husitského období
❖ charakteristika hlavních válek, tažení a bitev.
o Vojenství od roku 1600 do roku 1914
❖ vojenská organizace a materiálně-technické vybavení armád
❖ vojensko-teoretické myšlení a vojenské umění
❖ charakteristika třicetileté války, válek napoleonského období a rusko – japonské
války roku 1905
o Vojenství v 1. světové válce
❖ vojenská organizace a materiálně-technické vybavení hlavních válčících armád
❖ vojenské umění hlavních válčících armád a charakteristika tažení v létech 1914
1915, 1916, 1917, 1918
❖ vznik a působení čs. legií v Rusku, Francii a Itálii
o Vznik a vývoj čs. armády v meziválečném období
❖ obsazování čs. pohraničí, Slovenska, bojové akce na Těšínsku
❖ unifikace čs. armády a materiální zabezpečení
❖ reakce na ohrožení republiky
❖ plány výstavby opevnění
❖ urychlená modernizace armády
o Vznik a průběh 2. světové války
❖ periodizace
❖ charakteristické rysy bojové činnosti armád SSSR, Francie, Velké Británie, USA
a Německa
❖ průběh bojové činnosti v jednotlivých etapách 2. sv. v.
❖ vznik a účast čs. vojenských jednotek na bojové činnosti v Polsku, Francii,
Středním východě, Anglii a SSSR
o Vojenství po roce 1945
❖ NATO a Varšavská smlouva
❖ zkušenosti z bojové činnosti v lokálních válkách
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•
•
•
•
•
•
•

korejská válka 1950-1953
vietnamská válka 1964-1973
izraelsko-egyptská válka 1967, 1973
afgánská válka
Pouštní bouře
Trvalá svoboda
1. a 2. čečenská válka

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Z - aktivní účast na seminářích
Kz - seminární písemná práce z dějin vojenství v rozsahu pěti stran (2000 slov)
- ústní přezkoušení z dějin vojenství
- písemný test z demografické statistiky (45 minut)

Obsahovou náplní seminární práce a ústního přezkoušení jsou tematické okruhy uvedené v anotaci
modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Kolektiv. Vojenské dějiny Československa, I-IV-díl, Praha 1985-1988.
Dvořan, Jiří, Doc.dr. a kol. Československá armáda 1918-1938, FMO Praha 1991.
Čejka, Eduard, Dr.,CSc. Československý odboj na západě. I.-II. díl, FMO Praha 1991.
Richter Karel, Dr.,CSc. Československý odboj na východě, FMO Praha 1992.
Mikšovský, Jiří. Vývoj vojenství od starověku do konce první světové války, VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové, 2007.
Mikšovský, Jiří. Vývoj vojenství od vzniku Československých legií v 1 sv. v. do konce 2. sv. v., VSŠ a VOŠ
MO v Moravská Třebová, 2008.
Krejčí, Oskar, prof. PhDr., CSc. Válka. 2. vyd. Professional Publishing, Praha, 2011.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ANGLICKÝ JAZYK

Název modulu anglicky

English language

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - LO, 2. ročník - ZaLO, 3. ročník - ZaLO

AJ 123

Rozsah modulu (celk. hodin 888 hodin - 444/444
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

3x zápočet, 1x zkouška, jazyková zkouška podle normy NATO
STANAG 6001 úroveň 2

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Mgr. Karel VOSTRÝ

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
anglického jazyka a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

komunikovat v běžném a společenském styku
porozumět základním faktům mluveného projevu obecného charakteru
srozumitelně a samostatně se vyjadřovat na dané téma
oponovat, vyjádřit a podepřít svůj názor
zapojit se do konverzace, správně reagovat na otázky
porozumět rozhovoru, diskusi a projevu v cílovém jazyce a rozlišit názory a postoje
mluvčích
v úředním styku číst texty se společenskou, politickou nebo obecně vojenskou tématikou
vyhledávat potřebné informace v psaném textu
identifikovat hlavní myšlenky textu
rozpoznat klíčová fakta a informace
komunikovat písemně – soukromá i služební korespondence v kontextu společenském
a obecně vojenském
vést služební korespondenci, psát oznámení, tvořit mapy, letáky, návody
aktivní zvládnutí všech základních mluvnických struktur
pasivní zvládnutí složitějších struktur, které se používají v autentických textech
umět přeložit pasáže vojenského textu do mateřského jazyka
spolupracovat se zahraničními jednotkami a působit v zahraničních misích
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o
o

odhadovat logicky významy neznámých slov a gramatických struktur na základě
předchozích znalostí
adekvátně a plynule reagovat na dané situace

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky k vybraným obsahovým celkům
samostudium a interpretace doporučené literatury
plenární a skupinové diskuse a práce k vybraným problémům (hry, besedy, ankety,
prezentace)

Anotace modulu:
Ve výuce anglického jazyka navázat na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole nebo
v jazykových kurzech. Sleduje prohloubení jazykových znalostí, aby studenti mohli jazyka pohotově
a bezpečně používat jak při vojenských operacích, tak i v soukromém životě. Preferuje se komplexní
pojetí výuky k dosažení základních jazykových dovedností (poslech s porozuměním, četba
s porozuměním, mluvený a písemný projev) na středně pokročilé úrovni. Výuka probíhá ve skupině
s maximálním počtem 15 studentů.

Obsah modulu:
o
o
o
o
o
o
o
o

ústní a písemná komunikace na základě stanovených témat
dialog, diskuse, prezentace, skupinová a individuální práce
stanovení krátkodobých a dlouhodobých úkolů
využití audiovizuálních a multimediálních prostředků (jazykové laboratoře) pro nácvik
poslechu, vyhledávání a zpracování informací v cílovém jazyce (forma Web-Questů)
důraz je kladen na aktivitu studenta a jeho pravidelnou individuální přípravu
využití samostudia na vybavené studovně AJ (Self-Access Centre)
průběžné hodnocení, analýza
zpětná vazba

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o 70% účast ve stanoveném období
o aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
o plnění úkolů v rámci samostudia
o 3x Z - 3x seminární práce
o Zk - písemný test
- ústní zkouška
o
Zk – jazyková zkouška podle normy NATO STANAG 6001 úroveň 1 či 2
Obsahovou náplní testů a zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.
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Studijní literatura a pomůcky:
L.,J., Soars. New Headway Intermediate, Upper- Intermediate
Murphy: Essential Grammar in Use
Simon, Mellor-Clark, Yvone, Baker. Campaign-English for the Military
PET tests
FCE tests
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ZÁKLADY PRÁVA

Název modulu anglicky

Law Basics

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - ZO

ZPR 100

Rozsah modulu (celk. hodin 120 hodin - 30/90
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

2x zápočet, klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

npor. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů základů
práva a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o

o

pochopit fenomén práva a jeho principy, porozumět pojmu a struktuře právní normy
využít základní teoretická východiska zkoumání subjektivního a objektivního práva
pozitivního a přirozeného práva, veřejného a soukromého práva v praxi
vnímat tuzemské právo a každodenní činnost státních orgánů optikou mezinárodních
a vnitrostátních lidskoprávních institutů
interpretovat a aplikovat jednodušší ustanovení právních a vnitřních předpisů v okruhu
působnosti Ministerstva obrany
rozumět principům mezinárodního práva humanitárního a práva ozbrojeného konfliktu
(včetně Rules of Engagement)
zvládnout praktickou aplikaci pravidel chování tak, aby se tato pravidla stala automatickou
součástí jednání každého zaměstnance s důrazem na řešení krizových situací způsobených
v důsledku vojenských, ekologických, ekonomických nebo sociálně politických
událostí
samostatně formulovat jednoduché právní výroky či stanovit procesy při respektovaní
mezinárodních závazků, ústavního pořádku, právních a vnitřních předpisů
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Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky k vybraným obsahovým celkům
samostudium a interpretace doporučené literatury
plenární a skupinové diskuse k vybraným problémům

Anotace modulu:
V tematickém celku – Teorie práva - se student seznámí s fenoménem práva, s rozlišením subjektivního
a objektivního práva, veřejného a soukromého, pozitivního a přirozeného. Dále se obeznámí s pojmem
a strukturou právní normy, módy normativnosti, právními principy. Student bude dále informován
o pramenech práva, subjektech práva, o jeho interpretaci a realizaci. Závěrem bloku bude vysvětlena
podstata právního vztahu, právního jednání a právní skutečnosti.
V dalším tematickém celku - Základy ústavního práva - se student seznámí se základními teoretickými
pojmy ústavního práva, bude informován o genezi pojetí lidských práv, o Všeobecné deklaraci lidských
práv a mezinárodních lidskoprávních smlouvách s důrazem na vysvětlení praktické realizace
lidskoprávních vztahů v krizových situacích. Závěrem tohoto bloku se student obeznámí s Ústavou České
republiky a Listinou základních práv a svobod tak, aby byl s to pochopit základní principy, na kterých je
postavena současná demokracie – princip legální licence, princip enumerativnosti veřejnoprávních
pretenzí, princip právního státu, princip legality, princip dělby moci.
Ve třetím tematickém celku - Právo a ozbrojené síly ve vnitrostátním a mezinárodním kontextu – bude
student informován o základních právních předpisech upravujících problematiku obrany a bezpečnosti
– ústavní zákon o bezpečnosti, branný zákon, zákon o ozbrojených silách, zákon o zajišťování obrany,
zákon o vojácích z povolání, krizový zákon. Z mezinárodního pohledu se student seznámí s ustanoveními
Washingtonské smlouvy, s evropským pohledem na problematiku obrany a bezpečnosti, s rozlišením
pojmů ius in bello a ius ad bellum.
V posledním tematickém bloku - Mezinárodní humanitární právo – se studenti seznámí s pojmem
a významem mezinárodního humanitárního práva, s úsobnosti norem mezinárodního humanitárního
práva, s právní úpravou vedení bojových operací, s ochranou obětí válečného konfliktu, s právní úpravou
vedení vnitřních konfliktů, se vztahem mezinárodního humanitárního práva.
Ve všech tematických celcích bude vyučující klást důraz na objasnění základních postulátů, na vysvětlení
vazeb mezi jednotlivými právními instituty a spolu se studenty bude řešit modelové situace typických
právních jednání. Vyučující bude vést studenty k formulování jednoduchých právních závěrů.
Nabytých znalostí, dovedností a schopností musí student využít zejména ve skupině odborných předmětů
Krizové řízení, s důrazem na tematický celek Metody a nástroje řešení krizových situací.

Obsah modulu:
o Tematický celek 1 – Teorie práva
o právo jakožto systém
o právo objektivní a právo subjektivní
o právo přirozené a právo pozitivní
o právní norma, definice a rysy
o struktura právní normy
o působnost právní normy
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o
o
o
o

módy normativnosti
prameny práva
subjekty práva
právní vztah, právní jednání, právní skutečnost

o Tematický celek 2 – Základy ústavního práva
o teoretické otázky ústavního práva
o teoretické otázky lidských práv
o lidská práva v kontextu historie
o mezinárodní dimenze ochrany lidských práv
o evropská dimenze ochrany lidských práv
o geneze ústavnosti v České republice
o Ústava České republiky
o legislativní proces
o Listina základních práv a svobod
o Tematický celek 3 - Právo a ozbrojené síly ve vnitrostátním a mezinárodním kontextu
o ústavní základy bezpečnosti
o právní úprava postavení ozbrojených sil a zajišťování obrany
o branný zákon
o právní úprava služebního poměru vojáka z povolání
o právní úprava krizového řízení
o Washingtonská smlouva (Severoatlantická smlouva)
o evropské právo ve vztahu k ozbrojeným silám
o Ius in bello a Ius ad bellum
o Tematický celek 4 - Mezinárodní humanitární právo
o pojem a význam mezinárodního humanitárního práva
o působnost norem mezinárodního humanitárního práva
o právní úprava vedení bojových operací
o ochrana obětí ozbrojených konfliktů
o právní úprava vedení vnitřních konfliktů
o mezinárodní humanitární právo a mírové operace
o provádění závazků mezinárodního humanitárního práva

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují
požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
průběžně úvodní slova v seminářích
Z - písemný test (15 min)
Z - úspěšné splnění – zpracování seminární práce v minimálním rozsahu 8 stran
(3000 slov) + její obhajoba (15 minut)
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o

Kz - ústně dvě zkušební otázky, po jedné z každého tematického celku mimo otázek
z tematického celku seminární práce

Obsahovou náplní testů a zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Tematický celek Teorie práva:
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Páté vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009.
308 s. ISBN 978-80-7380-233-2.
BOGUSZAK, Jiří. ČAPEK, Jiří. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Druhé vydání. Praha: ASPI, 2004.
ISBN 80-7357-030-0.
Tematický celek Základy ústavního práva:
KLÍMA, Karel. Ústavní právo. Čtvrté rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2010. 786 s. ISBN 978-80-7380-261-5.
KLÍMA, Karel. Praktikum českého ústavního práva. Třetí vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, 2009. 614 s. ISBN 978-80-7380-173-1.
KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. Druhé vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2009. 1448 s. ISBN 978-80-7380-140-3.
PAVLÍČEK, Václav. HŘEBEJK, Jiří. Ústava a ústavní řád ČR. Komentář. I. díl Ústavní systém., II. díl
Práva a svobody. Druhé vydání. Praha: Linde, 2002. 1164 s. ISBN 80-7201-391-2.
ČESKÁ REPUBLIKA. Ústava České republiky. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 1993,
částka 1 ze dne 28. prosince 1992, ústavní zákon č. 1, s. 2-16. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Listina základních práv svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 1993,
částka 1 ze dne 28. prosince 1992, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, s. 17-23. ISSN 12111244.
Tematický celek Právo a ozbrojené síly ve vnitrostátním a mezinárodním kontextu:
ČESKÁ REPUBLIKA. Ústavní zákon o bezpečnosti. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 1998,
částka 39 ze dne 29. května 1998, ústavní zákon č. 110, s. 5386-5387. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). In Sbírka zákonů,
Česká republika. Ročník 2004, částka 201 ze dne 29. listopadu 2004, zákon č. 585, s. 10934-10945. ISSN
1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o ozbrojených silách České republiky. In Sbírka zákonů, Česká republika.
Ročník 1999, částka 76 ze dne 12. října 1999, zákon č. 219, s. 3693-3703. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení
a o některých právních poměrech vojáků v záloze. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 1999,
částka 76 ze dne 12. října 1999, zákon č. 220, s. 3704-3721. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o vojácích z povolání. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 1999,
částka 76 ze dne 12. října 1999, zákon č. 221, s. 3722-3754. ISSN 1211-1244.
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ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o zajišťování obrany České republiky. In Sbírka zákonů, Česká republika.
Ročník 1999, částka 76 ze dne 12. října 1999, zákon č. 222, s. 3755-3774. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.
In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 2000, částka 73 ze dne 9. srpna 2000, zákon č. 240, s. 34613474. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). In Sbírka
zákonů, Česká republika. Ročník 2000, částka 73 ze dne 9. srpna 2000, zákon č. 240, s. 3475-3487. ISSN
1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republice
k Severoatlantické smlouvě. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 1999, částka 26 ze dne 9. dubna
1999, sdělení č. 66, s. 2243-2244. ISSN 1211-1244.
Tematický celek Mezinárodní humanitární právo:
DE MULINEN, Frédéric. Příručka mezinárodního humanitárního práva pro ozbrojené síly. První vydání,
Praha: Magnet-Press, 1991. ISBN 80-85434-30-X.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ORGANIZACE
SPRÁVY ČR

Název modulu anglicky

Public Administration: Organization

Typ modulu / dopor. období

Povinný/3. ročník - LO

VEŘEJNÉ
OVS 003

Rozsah modulu (celk. hodin 48 hodin - 12/36
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

npor. Mgr. Michaela MACOUNOVÁ

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
organizace veřejné správy a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o

pochopit pojem veřejná správa, odlišit jej od pojmu státní správa a formulovat vztah mezi
státní správou a samosprávou
orientovat se v základních pramenech správního práva
umět formulovat podstatu administrativně právního vztahu, včetně jeho prvků
prezentovat ústavní základy organizace veřejné správy a rozumět principům její výstavby
vnímat systém organizace veřejné správy v České republice optikou zajišťování obrany
a bezpečnosti, zvládnout praktickou realizaci některých činností veřejné správy (např.
tvorbu individuálního správního aktu nebo veřejnosprávní smlouvy)

Metody výuky:
o
o

o

přednášky – úvod k vybraným obsahovým celkům a stanovení problémových okruhů
k samostudiu a do seminářů
samostudium doporučené literatury
semináře k problémovým okruhům (řízená diskuse)
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Anotace modulu:
Student se v průběhu studia předmětu seznámí se základními pojmy v oblasti veřejné správy, bude s to
rozlišit pojem státní a veřejná samospráva, bude s to pochopit podstatu administrativně právních vztahů.
Dále bude schopen prezentovat systém organizace veřejné správy v České republice, přičemž bude s to
odlišit pojem subjekt a vykonavatel veřejné správy. Dále pak pochopí roli státu v organizaci veřejné
správy, roli územních samosprávných jednotek (obec, kraj). Důraz bude kladen na organizaci státní
správy v oblasti obrany a bezpečnosti jakož i v oblasti krizového řízení. Na základě posledního
tematického celku bude student s to rozlišit normativní správní akt od individuálního správního aktu,
pochopí podstatu veřejnosprávních smluv a faktických úkonů a zvládne praktickou realizaci některých
činností veřejné správy.
Ve všech tematických celcích bude vyučující klást důraz na objasnění základních postulátů, na vysvětlení
vazeb mezi jednotlivými právními instituty a spolu se studenty bude řešit modelové situace typických
právních jednání subjektů veřejné správy. Vyučující bude vést studenty k formulování jednoduchých
závěrů.
Nabytých znalostí, dovedností a schopností musí student využít zejména ve skupině odborných předmětů
Krizové řízení, s důrazem na tematický celek Metody a nástroje řešení krizových situací.

Obsah modulu:
Tematický celek č. 1 - Veřejná správa a správní právo
o základní pojmy (organizace, správa, včetně její evropské dimenze, veřejná moc)
o obecné vymezení veřejné správy
o státní správa jakožto součást veřejné správy a její charakteristické rysy
o samospráva jakožto součást veřejné správy a její charakteristické rysy
o obecné vymezení správního práva
o prameny a normy správního práva
o subjekty správního práva a správně právní (administrativně právní) vztahy
Tematický celek č. 2 - Organizace veřejné správy
o organizace veřejné správy obecně (subjekty a vykonavatelé veřejné správy
veřejnoprávní korporace, organizační principy veřejné správy)
o organizace veřejné správy v České republice (ústavní základy, kompetenční zákon
ministerstva a jiné správní úřady, obecní zřízení, krajské zřízení, zájmová
samospráva)
Tematický celek č. 3 - Činnost veřejné správy
o obecně o činnosti veřejné správy
o normativní správní akty
o individuální správní akty
o veřejnosprávní smlouvy
o faktické úkony

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
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Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
průběžně úvodní slova a vystoupení při skupinové diskusi na seminářích
Kz - úspěšné splnění - písemné testy k jednotlivým problémům (15 min)
- pohovor (30 minut)

Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
POMAHAČ, Richard. Organizace veřejné správy. E-learningová výuková opora. [online]. c2011, [cit.
2014-05-01]. Dostupné z http://nf.vse.cz/wp-content/uploads/organizace-vs.pdf.
POMAHAČ, Richard. VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejná správa. První vydání. Praha: C. H. Beck 2002. 278
s. ISBN 80-7179-748-0.
HENDRYCH, Dušan. Základy správní vědy. První vydání. Praha: Aleko 1992. 137 s. ISBN 80-85341-301.
HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. Osmé vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. 792 s.
ISBN 978-80-7179-254-3.
ČESKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České socialistické republiky. In Sbírka zákonů, Česká socialistická republika. Ročník 1969,
částka 1 ze dne 8. ledna 1969, zákon České národní rady č. 2, s. 16-19. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Správní řád. In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník 2004, částka 174 ze dne
24. září 2004, zákon č. 500, s. 9782-9827. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o obcích (obecní zřízení). In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník
2000, částka 38 ze dne 15. května 2000, zákon č. 128, s. 1737-1764. ISSN 1211-1244.
ČESKÁ REPUBLIKA. Zákon o krajích (krajské zřízení). In Sbírka zákonů, Česká republika. Ročník
2000, částka 38 ze dne 15. května 2000, zákon č. 129, s. 1765-1782. ISSN 1211-1244.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

OCHRANA VOJSK
A OBYVATELSTVA

Název modulu anglicky

Civilians and Troops Protection

Typ modulu / dopor. období

Povinný/1. ročník - LO

OVO 100

Rozsah modulu (celk. hodin 120 hodin - 30/90
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zápočet, zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Josef NYKODÝM

Cíle modulu:
Bezpečnost státu je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, k jehož úspěšnému
uplatnění je nezbytné zajistit funkčnost dotčených orgánů státní správy a samosprávy, právnických
a podnikajících fyzických osob a rozvíjení procesů a nástrojů, které slouží k posilování bezpečnosti
a ochrany obyvatelstva. Jedná se tedy o plnění úkolů v souvislosti s ochranou života, zdraví,
majetku a životního prostředí při mimořádných událostech a krizových situacích jak nevojenského,
tak vojenského charakteru.
Student by měl být připraven:
o
orientovat se v základní terminologii týkající se problematiky ochrany vojsk a osob
o
v dané oblasti pracovat s krizovou legislativou
o
komplexně pochopit vytvořený systém zajišťující ochranu vojsk a osob
o
disponovat základními odbornými znalostmi v oblasti havarijního, krizového řízení a
ochrany obyvatelstva
o
získaných odborných znalostí prakticky využít při organizování kolektivní ochrany
(varování, vyrozumění, evakuace, ukrytí, nouzové přežití, prostředky individuální ochrany)
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Metody výuky:
o
o
o
o

interaktivní přednášky ke stanoveným tématickým celkům
seminární diskuse k jednotlivým částem probrané problematiky
samostudium zadané problematiky
praktická stáž u jednotlivých složek IZS prvků havarijního a krizového řízení

Anotace modulu:
Ochrana vojsk a obyvatelstva představuje plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu
činnosti za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové stavy a
jejich řešení. Ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany. Studenti se tak seznámí se
vznikem a historií ochrany obyvatelstva, klasifikací vojenských a nevojenských ohrožení a se základy
krizového řízení. Plnění úkolů ochrany obyvatelstva za stavu ohrožení státu a válečného stavu se zásadně
neliší od plnění úkolů za mírového stavu.
Struktura tématického plánu bude koncipována v několika okruzích zakončených seminární diskusí. V
samostatné části předmětu budou studentům poskytnuty základní informace i v oblasti ochrany
obyvatelstva v rámci EU.
Obsah modulu:
o
o
o

o

o

o
o
o

historické počátky ve vývoji ochrany obyvatelstva
základní pojmy v problematice ochrany vojsk a obyvatelstva
základní legislativa týkající se problematiky ochrany vojsk a obyvatelstva
❖ zákon o krizovém řízení
❖ zákon o integrovaném záchranném systému
vojenská ohrožení
❖ s použitím konvenčních zbraní
❖ s použitím zbraní hromadného ničení
nevojenská ohrožení
❖ živelní pohromy
❖ průmyslové a ekologické havárie
❖ teroristické akce
❖ vznik a šíření epidemií
❖ rozsáhlé migrační vlny apod.
prostředky a způsoby ochrany vojsk a obyvatelstva
ochrana obyvatelstva ve vybraných státech Evropy
aktuální koncepce ochrany obyvatelstva

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují
požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
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Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia;
2x písemné přezkoušení (v polovině a na konci semestru, vždy 45 minut, splnit min.
na 50 %
o Z – 2x vystoupení na cca 15 minut na zadané téma s pomocí PowerPointové prezentace
a následné diskuse k tématu
o Zk - ústní pohovor na zadané téma (30 min. příprava + 30min. zkouška)
o
o
o
o

Obsahovou náplní testů a zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Listina základních lidských práv a svobod
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (případná novelizace)
Ženevské úmluvy z 12. 8. 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů
Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS
Zákonč č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
JUKL, Marek. Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly, Praha 2005, ISBN 80-254-1792-1 (stav
k 5/20104)
HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Praha: Linde Praha, a. s. 2001,
464 s., ISBN 978-80-7201-827-7
MARTÍNEK, P. Ochrana člověka za MU, Praha: MV-GŘ-HZS ČR, 2003: ISBN 80-86640-08-6
LINHART, P. Studijní materiály ke komunikaci při mimořádných událostech. Praha: UK, 2008.
HORÁK, R., KELLNER, J. Bezpečnost a ochrana obyvatelstva. Brno: UO Brno, 2005, ISBN 80-7231013-5.
LINHART, P. et al. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168869-X.
MARTÍNEK, P. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2003. ISBN 8086640-08-6.
HORÁK, Rudolf, Lenka DANIELOVÁ, Jan KYSELÁK a Ladislav NOVÁK. Průvodce krizovým
plánováním pro veřejnou správu. Praha: LINDE Praha, a.s, 2011, 464 s. ISBN 978-80-7201-827-7.
VÍŠEK, J. a KOVAŘÍK, Z. Krizové řízení I. 1. vyd. Praha: Policejní akademie, 2002, 108 s. ISBN 807251-078-9.
PACINDA, Štefan a Ján PIVOVARNÍK. Kolektivní ochrana obyvatelstva. Praha: MV - GŘ HZS ČR,
120 s. ISBN 978-80-86640-67-9.
Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Sbírka zákonů ČR.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ZÁKLADY KRIZOVÉHO
ŘÍZENÍ

Název modulu anglicky

Introduction to Crisis Management

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník - ZO

ZKR 020

Rozsah modulu (celk. hodin 120 hodin - 30/90
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Zvládnutí předmětu ochrana vojsk a obyvatelstva

Vyučující

Ing. Josef NYKODÝM

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů základů
krizového řízení a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o

zvládnout základy krizového řízení v nezbytném rozsahu pro pochopení problematiky
zabezpečení ochrany obyvatelstva před účinky krizových situací vojenského
a nevojenského charakteru
umět pracovat se základními pojmy v oblasti krizového řízení
znát druhy krizových stavů a situací
orientovat se v problematice krizového managementu se zaměřením na jeho strukturu
a činnost jednotlivých orgánů, především pak Integrovaného záchranného systému
ovládat krizová opatření v různých oblastech a disponovat dostatečnými znalostmi pro
spolupráci při zpracovávání krizových plánů, plánů krizové připravenosti a obdobných
dokumentů

Metody výuky:
o
o

o

přednášky – úvod k vybraným obsahovým celkům a stanovení problémových okruhů
k samostudiu a do seminářů
samostudium doporučené literatury
semináře k problémovým okruhům (řízená diskuse)
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Anotace modulu:
Předmět základy krizového řízení bude navazovat na výchozí znalosti v oblasti ochrany vojsk
a obyvatelstva získané v prvním ročníku. V rámci výuky předmětu budou studenti seznámeni
se základními pojmy týkajícími se krizového řízení, budou jim definovány druhy krizových stavů
situací a bude jim objasněna problematika krizového managementu se zaměřením na strukturu a popis
jednotlivých orgánů.
V druhé části předmětu bude pozornost směrována na činnosti orgánů krizového managementu za
krizových situací, a to s podrobnějším výkladem o složkách Integrovaného záchranného systému.Poslední
část předmětu bude zaměřena na krizová opatření za krizových stavů, zpracovávání krizových plánů,
plánů krizové připravenosti a obdobných dokumentů a výhled na úseku krizového řízení.

Obsah modulu:
vymezení základních pojmů v oblasti krizového řízení
krizový management
druhy krizových stavů
činnosti orgánů krizového managementu za krizových situací
činnosti krajských úřadů při krizovém řízení
Integrovaný záchranný systém
❖ jejich místo a úloha
❖ základní a ostatní složky
o krizová opatření za krizových stavů
❖ vojenského charakteru
❖ nevojenského charakteru
❖ hospodářského charakteru
❖ finančního a měnového charakteru
❖ informačního charakteru
o zpracovávání krizových plánů, plánů krizové připravenosti a obdobných dokumentů
❖ metodika zpracování krizových plánů
❖ civilní nouzové plánování
o výhled na úseku krizového managementu
o
o
o
o
o
o

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují
požadavky platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
50% splnění písemného přezkoušení
plnění úkolů v rámci samostudia
vystoupení na cca 15 minut na zadané téma s pomocí PowerPointové prezentace
a následná diskuse k tématu
o Zk - ústní pohovor na zadané téma (30 min. příprava + 30min. zkouška)
o
o
o
o
o
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Obsahovou náplní zkoušek jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Ministerstvo vnitra ČR - Odbor bezpečnostní politiky. Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového
řízení a plánování obrany státu. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2004. 91 s.
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR.
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR. Sbírka zákonů ČR.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Sbírka zákonů ČR.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Sbírka zákonů ČR.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Sbírka zákonů ČR.
Bezpečnostní strategie České republiky. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR 2011, ISBN 978-807441-005-5.
Obranná strategie ČR, Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2012.
Koncepce přípravy občanů k obraně státu, Praha: Ministerstvo obrany ČR, 2013.
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030, Praha: MV – GŘ HZS ČR.
HORÁK, Rudolf, Lenka DANIELOVÁ, Jan KYSELÁK a Ladislav NOVÁK. Průvodce krizovým
plánováním pro veřejnou správu. Praha: LINDE Praha, a.s, 2011, 464 s. ISBN 978-80-7201-827-7.
URBAN, R., BAKOŠ E. Veřejná správa a její fungování v krizových situacích. Brno: UO Brno.
VÍŠEK, J. a KOVAŘÍK, Z. Krizové řízení I. 1. vyd. Praha: Policejní akademie, 2002, 108 s. ISBN 807251-078-9.
ŠENOVSKÝ, M. a ADAMEC, V. Základy krizového managementu. 1. vyd. Praha: Edice SPBI
Spektrum, 2000, 104 s. ISBN 80-86111-95-4.
Dokumenty z oblasti krizového řízení Ministerstva vnitra - generální ředitelství HZS ČR, dostupné online na www: http://www.hzscr.cz/clanek/dokumenty-ke-stazeni.aspx
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ŽIVELNÍ POHROMY

Název modulu anglicky

Natural Disasters

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník - ZO

ZP 020

Rozsah modulu (celk. hodin 64 hodin - 16/48
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Karel HLAVÁČEK

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů živelních
pohrom a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o

mít komplexní přehled v oblasti živelních pohrom
znát klasifikaci a jednotlivé příčiny vzniku katastrof
orientovat se v nejvýznamnějších katastrofách světa a ČR a jejich dopadech
umět pracovat s legislativními normativy pro prevenci a likvidaci katastrof
znát procesy využívání jednotlivých protiživelních opatření
znát na velmi dobré úrovni zásady využití sil a prostředků IZS při záchranných
a likvidačních pracích

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky ke stanoveným tematickým celkům
seminární diskuse k jednotlivým částem probrané problematiky
samostudium zadané problematiky
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Anotace modulu:
Předmět živelní pohromy bude podávat stručné informace o živelních pohromách, které postihují lidskou
populaci a vytvářejí mimořádné a krizové situace. Bude členěn do deseti tematických okruhů, v nichž
budou rozebrány živelní pohromy způsobené atmosférickými, geologickými a jinými vlivy,
nejvýznamnější katastrofy u nás i ve světě a normativy pro prevenci a likvidaci katastrof. Dále bude
zaměřena pozornost na analýzu rizik a krizové plány pro řešení živelních pohrom, informační podporu
v prevenci a likvidaci katastrof, jednotlivá protiživelní opatření a síly a prostředky pro řešení
mimořádných a krizových situací.

Obsah modulu:
o klasifikace katastrof
o příčiny vzniku katastrof
❖ katastrofy vyvolané atmosférickými změnami
❖ katastrofy vyvolané geologickými změnami
❖ katastrofy vyvolané jinými vlivy
o významné katastrofy ve světě a v ČR
o legislativní normativy pro prevenci a likvidaci katastrof
o řízení rizika živelních katastrof
o protiživelní opatření
❖ meteorologická
❖ vodohospodářská
❖ krajinotvorná
❖ agrotechnická
❖ lesnická
o síly a prostředky pro řešení mimořádných a krizových situací

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Zk - písemný test (v polovině semestru, 45 min.)
- ústní pohovor na zadané téma (30 min. příprava + 30 min. zkouška)

Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.
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Studijní literatura a pomůcky:
DVOŘÁK, J. a spol. Živelní pohromy. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 2003, 126 s. ISBN 80-7231-108-5.
REICHARDT, H. Přírodní katastrofy. Praha: Amfora, 1994.
KUKAL, Z. Přírodní katastrofy. Praha: Horizont, 1983, 264 s.
POLEDNE, A. Největší katastrofy 20. století. Praha: Volvox Globator, 2001.
KOUKAL, Z. POŠMURNÝ, K. Přírodní katastrofy a rizika. MŽP, 2005.
SKŘEHOT, P.:Stručné základy bouřek. Meteorologická Operativní Rada (MOR), 2004.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

TERORISMUS

Název modulu anglicky

Terrorism

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník - ZO

TER 020

Rozsah modulu (celk. hodin 76 hodin - 19/57
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Karel HLAVÁČEK

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů terorismu
a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o
o

definovat nejrůznější pojmy týkající se terorismu
znát základní cíle terorismu a ovládat klasifikaci jeho jednotlivých forem
znát historii vzniku a vývoje terorismu a dobře se orientovat v jeho členění
mít přehled o dopadech terorismu, dělení předních teroristických organizací a skupin
orientovat se v oblasti protiteroristických jednotek a jejich operací a mít znalosti v oblasti
protiteroristických jednotek a jejich operací
znát i současný stav v oblasti terorismu v České republice a základní prvky Národního
akčního plánu boje proti terorismu
znát aktuální a potenciální ohniska terorismu ve světě

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky ke stanoveným tematickým celkům
seminární diskuse k jednotlivým částem probrané problematiky
samostudium zadané problematiky
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Anotace modulu:
V rámci předmětu budou studenti detailněji seznámeni s problematikou terorismu, který je v současně
době řazen mezi přední nevojenská ohrožení. Koncepce tematického plánu bude podřízena nutnosti
přiblížení signifikantních oblastí, které poskytují informace nejen o fundamentech terorismu (historie,
členění, cíle, formy, dopady atd.) a působení samotných teroristických organizací a skupin, ale
i o přístupech zabývajících se bojem proti terorismu (vytváření mezinárodních konvencí, činnosti
protiteroristických jednotek, postoje nadnárodních organizací atd.). V rámci výuky budou seznámeni
i s problematikou terorismu ve vztahu k České republice a s tím souvisejícím Národním akčním plánem
boje proti terorismu. Pozornost bude věnována i aktuálním a potencionálním ohniskům terorismu ve
světě.

Obsah modulu:
o vymezení nejvýznamnějších definic terorismu
o historie vzniku a vývoje terorismu
o členění terorismu
❖ podle působnosti
❖ podle cíle
❖ podle použitých zbraní
o cíle terorismu
❖ reklamní cíl
❖ strategický cíl
❖ jednorázový násilný akt
o formy terorismu
❖ konvenční terorismus
❖ ultraterorismus (s použitím zbraní hromadného ničení)
❖ nekonvenční terorismus (cyberterrorism, psychologický terorismus)
o dopady terorismu
o klasifikace předních teroristických organizací a skupin
o reakce na terorismus a ochrana před ním
❖ protiteroristické jednotky a jejich nejvýznamnější operace
❖ nejvýznamnější mezinárodní protiteroristické konvence
o přístupy a postoje nadnárodních organizací a mocností
o terorismus a Česká republika
❖ vývoj a současný stav
❖ trestné činy se znaky terorismu
❖ Národní akční plán boje proti terorismu
o aktuální a potencionální ohniska terorismu ve světě
❖ svět na počátku 21. století, nebezpečí terorismu
❖ přehled krizových oblastí a analýza příčin
❖ hodnocení oblastí na mapě světa
❖ účast AČR při řešení situace v krizových oblastech

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
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Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Kz - písemný test (v polovině semestru, 45 min.)
- ústní pohovor na zadané téma (30 min. příprava + 30min. pohovor)

Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
KOLEKTIV AUTORŮ. Terorismus a my. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2001, 240 s. ISBN 80-7226584-9, EAN 978-80-7226-584-8.
MIKA, O. J. Současný terorismus. 1. vyd. Praha: Existencialia, 2003, 92 s. ISBN 80-7254-409-8.
BRZYBOHATÝ, M. Terorismus I. 1. vyd. Praha: Police History, 1999, 152 s. ISBN 80-902670-1-7.
BRZYBOHATÝ, M. Terorismus II. 1. vyd. Praha: Police History, 1999, 205 s.
Eichler, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. Století. Praha MO ČR, 2006, 303 stran.
BONANATE, L. Mezinárodní terorismus. Praha: Columbus, 1997, 190 s.
MINISTERSTVO VNITRA. Terorismus a další dokumenty z resortu Ministerstva vnitra. Internet:
http://www.mvcr.cz/2003/dokument_info.html
EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. Století. MO ČR Praha 2006.
ŠLACHTA, M. Ohniska napětí ve světě. 1. vyd. Praha: NČGS, 2007, 192 stran.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

METODY A NÁSTROJE ŘEŠENÍ
KRIZOVÝCH SITUACÍ
MNRKS 020

Název modulu anglicky

Methods and ToolsforCrisis Management

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník - LO

Rozsah modulu (celk. hodin (kontaktních/nekontaktních))

80 hodin - 20/60

Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Jiří BARTA, Ph.D.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů metod a
nástrojů k řešení mimořádných událostí a krizových situací a vedením při samostudiu na to, aby
byl s to:
o
znát klasifikaci metod a nástrojů k řešení mimořádných událostí a krizových situací, které
jsou využívány k podpoře činností krizového managementu
o
znát základní principy a oblasti použití jednotlivých metod a nástrojů
o
umět tyto metody a nástroje využívat nejen k získávání chybějících informací, ale i
k jejich následnému zpracování a předání pro potřeby nižšího managementu

Metody výuky:
o interaktivní přednášky ke stanoveným tematickým celkům
o seminární diskuse k jednotlivým částem probrané problematiky
o samostudium zadané problematiky

Anotace modulu:
Předmět seznamuje studenty s problematikou informační podpory v rámci procesů krizového
managementu. Zaměřuje se na oblasti přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací a
možnosti využití informačních systémů krizového managementu. Předmět metody a nástroje řešení
krizových situací bude studentům poskytovat informace o jednotlivých metodách a nástrojích užívaných
v rámci činností krizového managementu. Metody a nástroje jsou klasifikovány do několika skupin dle
nejrůznějších oblastí jejich využití. Jedná se zejména o informační podporu při plánování v krizovém
managementu na základě analýzy rizik, modelování a simulace hrozících krizí, rozhodování při řešení
mimořádných událostí a krizových situací.
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Obsah modulu:
o
o
o
o
o
o

informační podpora rozhodování při řešení mimořádných událostí a krizových situací
analýzy v krizovém managementu
plánování v krizovém managementu
využití geografických informačních systémů v krizovém managementu
modelování krizového scénáře s důrazem na simulaci procesů a optimalizaci činností
modelování krizového scénáře mimořádných událostí a krizových situací

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o 70% účast ve stanoveném období
o aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
o plnění úkolů v rámci samostudia
o písemný test (v polovině semestru, 45 min.)
o Zk – ústní pohovor na zadané téma (30 min. příprava + 30min. zkouška)
Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2013. SPBI Spektrum. Modrá řada. ISBN 978-80-7385-139-2.
BARTA, J., LUDÍK T.Krizový scénář – modelové řešení havárie. Brno: Univerzita obrany, 2012, 47 s.
RICHTER, R. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, 2018, 156 s. ISBN 978-80-87544-91-4
JURENKA, M., MALACHOVÁ, H., URBAN, R. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany,
2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)
KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana obyvatelstva a krizové řízení. Skripta. Praha: MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, 2015, 329 s. ISBN 978-80-86466-62-0. (vybrané kapitoly)
DVOŘÁK, D., KALIŠ, J. Microsoft Project 2013. Brno: ComputerPress, 2013. 208 s. ISBN 978-80-2513819-9.
RAPANT, P.: Geoinformatika a geoinformační technologie [online]. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006.
513 str. ISBN 80-248-1264-9.
KRÁL, J. Informační systémy: specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science, 1998. 358 s.
ISBN 80-86083-00-4.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k
provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých
zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27
odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový
zákon), ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Ministra vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu
kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
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Prezentace z přednášek předmětu.

Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

PRAKTICKÁ VÝUKA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH
SITUACÍ
PVRKS 020

Název modulu anglicky

PracticalTeaching of Crisis Management

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník - LO

Rozsah modulu (celk. hodin (kontaktních/nekontaktních))

140 hodin – 35/105

Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Jiří BARTA, Ph.D.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
praktického řešení krizových situací a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o znát počítačové programy a informační systémy užívané v oblasti krizového managementu
o umět ovládat modularitu vybraných programů, která spočívá ve vedení okamžitých
přehledů o situaci a jejím vývoji, o zdrojích rizika na území či objektu, o silách a
prostředcích, popis teritoria, areálů, objektů a budov z hlediska rizik, odolnosti, obsazení,
vybavení a dalších aspektů
o zvládnut geografický informační systém a využít internet pro zpracování krizové
dokumentace
o znát principy krizové komunikace

Metody výuky:
o
o
o
o

interaktivní přednášky ke stanoveným tematickým celkům
praktická cvičení zaměřená na činnost s jednotlivými počítačovými programy
praktické cvičení zaměřené na činnost krizového štábu
samostudium zadané problematiky

Anotace modulu:
Studijní předmět praktická výuka řešení krizových situací svým zaměřením navazuje a doplňuje
problematiku vyučovanou v předmětu metody a nástroje řešení krizových situací. V rámci prakticky
orientovaného studia budou studenti formou cvičení seznámeni s konkrétními počítačovými programy
užívanými v oblasti krizového managementu. Budou se učit získávat a vkládat potřebná data do
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jednotlivých modulů, ovládat programové vybavení pro tvorbu krizových plánů pro řešení mimořádné
události nebo krizové situace. Současně jim bude přiblížena problematika geografických informačních
systémů a možnosti využití internetu pro získávání relevantních informací o aktuální situaci a vyřešení
mimořádné události.

Obsah modulu:
o podpora plánovacích procesů v rámci přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových
situací
o analýzy v krizovém managementu
o modelování úniků nebezpečných látek a dalších mimořádných událostí
o monitorovací informační systémy
o využití geografického informačního systému v krizovém managementu
o podpora rozhodovacích procesů při řešení mimořádných událostí a krizových situací
o simulace vývoje a řešení mimořádných událostí a krizových situací
o získávání relevantních informací z internetu při řešení krizových situací

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o 70% účast ve stanoveném období
o aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
o plnění úkolů v rámci samostudia
o průběžně úvodní slova a vystoupení při skupinové diskusi na seminářích
o Zk–praktické řešení modelové krizové situace s využitím probraného softwarového
vybavení (90 min.)
Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf; BARTA, Jiří; NAVRÁTIL, Josef.
Simulace pro výcvik aktérů krizového řízení. Praha: powerprint s. r. o., 2017, 150 s. ISBN 978-80-7568066-2.
BARTA, Jiří; SVOBODA, Oldřich; URBÁNEK, Jiří; URBÁNEK, Jiří. Krizová interoperabilita. Brno:
Univerzita obrany, 2015, 89 s. ISBN 978-80-7231-428-7.
RICHTER, R. Slovník pojmů krizového řízení. Praha: Ministerstvo vnitra - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR, 2018, 156 s. ISBN 978-80-87544-91-4
JURENKA, M., MALACHOVÁ, H., URBAN, R. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany,
2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)
URBÁNEK, Jiří; BARTA, Jiří; KRÁL, David; MACH, Oldřich; RACLAVSKÁ, Jitka; SRNÍK, Albert;
ŠIFFEROVÁ, Olga; URBAN, Roman; VONLEHMDEN, Jaroslav. CrisisScenarios. Brno: University
ofDefence, 2013, 240 p. ISBN 978-80-7231-934-3.
BARTA, J., LUDÍK T.Krizový scénář – modelové řešení havárie. Brno: Univerzita obrany, 2012, 47 s.
ADAMEC, Vilém. Krizové štáby veřejné správy. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního
inženýrství, 2013. SPBI Spektrum. Modrá řada. ISBN 978-80-7385-139-2. základní doporučená literatura
BARTA, J., LUDÍK T.ALOHA – modelování a simulace. Brno: Univerzita obrany, 2012, 39 s.
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Program pro modelování úniku nebezpečných látek ALOHA, vyvinutý společnostmi EPA & NOAA.
Dostupné z: https://www.epa.gov/cameo/aloha-software
BARTA, J., LUDÍK T.TerEx – modelování a simulace. Brno: Univerzita obrany, 2012, 29 s.
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Prezentace z přednášek předmětu.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ANALÝZA RIZIK VZNIKU
KRIZOVÝCH SITUACÍ

Název modulu anglicky

Risk of Emergency Situations Analysis

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník - LO

ARVKS 020

Rozsah modulu (celk. hodin 100 hodin – 25/75
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Hana VLACHOVÁ, Ph.D.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů analýzy
rizik vzniku krizových situací a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o

o
o

identifikovat zdroje rizika pro potřeby prevence vzniku a řešení krizové situace
a plánovacího procesu
zvládat odhad individuálního, skupinového nebo společenského rizika konkrétního
zdroje nebezpečí s akcentem na běžnou činnost u útvarů a vojenský výcvik, ale parciálně
též v ekonomických subjektech, institucích veřejné správy a regionu, včetně posouzení
jeho akceptovatelnosti
v kooperaci s dalšími experty navrhovat opatření k minimalizaci rizik v rámci komplexu
zdrojů nebezpečí a z nich vybrat optimální opatření v relaci k jeho účinnosti,
proveditelnosti a nákladům na jeho realizaci
efektivně spolupracovat při vypracovávání havarijních i evakuačních plánů včetně
bezpečnostní zprávy v oblasti managementu rizik

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky ke stanoveným tematickým celkům
seminární diskuse k jednotlivým částem probrané problematiky
samostudium zadané problematiky
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Anotace modulu:
Předmět bude studentům poskytovat informace potřebné k orientaci v systému analýzy rizik vzniku
krizových situací. Budou jim vytyčeny legislativní požadavky na prevenci mimořádných událostí v České
republice, naučí se zpracovávat registr zdrojů nebezpečí a ohrožených aktiv, hodnotit pravděpodobnost
aktivace zdrojů nebezpečí a úroveň ohrožených aktiv, využívat kvalitativní a kvantitativní (indexové)
metody k odhadu úrovně rizik a posoudit jejich přijatelnost. Současně budou seznámeni s principy a
nástroji užívanými k prevenci rizika, informováni o postupu návrhu opatření k jejich minimalizaci, se
zásadami výběru optimálních opatření z navržených variant a se základními způsoby monitoringu rizik.
Pozornost přitom bude koncentrována především na technologická rizika, rizika v armádě a rizika
rezultující ze vzniku mimořádných přírodních událostí.

Obsah modulu:
o
o
o
o
o
o

legislativa a terminologie managementu rizika a klasifikace rizik
obecný postup analýzy rizika, stanovení rozsahu a cílů analýzy rizik a metody sběru
stupních dat
identifikace a hodnocení úrovně nebezpečí a ohrožených aktiv
kvalitativní a kvantitativní odhad rizika
stanovení přijatelnosti a monitoring rizik
zásady, principy, nástroje a postupy při návrhu a výběru opatření k prevenci
a minimalizaci rizik

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
zpracování případové studie na zadané téma
absolvování závěrečného test se souborem teoretických otázek a dvou příkladů na
výpočet rizika
Zk - sestávající u ústního pohovoru na zadané téma (30 min. příprava + 30min. zkouška)

Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.
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Studijní literatura a pomůcky:
BOŽEK, F., Urban. R. Management rizika. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 145 s.
ISBN 978-80-7231-259-7.
SMEJKAL, V., Rais. K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. vyd. Praha: Grada Publishing,
2013. 488 s. ISBN 80-247-0198-7.
BABINEC, F. Management rizika. 1. vydání. Opava: Slezská Univerzita v Opavě, 2005. 93 s.
Tichý, M. Ovládání rizika: Analýza a management. 1. vyd. Praha: Beck, 2006. 396 s.
ISBN 978-80-7179-415-5.
BOŽEK, F. et al. Regional Risk Assessment. In Olej, V., Obršálová, I., Křupka, J. (Eds.). Environmental
Modeling for Sustainable Regional Development: System Approaches and Advanced Methods.
[Monograph]. 1st Ed. Hershey-New York: IGI Global, 2011, pp. 65-90. ISBN 978-1-60960-156-0.
BATE, R. 1997. What Risk? 1st Ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1997. 328 pp.
ISBN 0-7506-4228-9.
COVELLO, V. T., Merkhofer, M. W. Risk Assessment Methods. Approaches for Assessing Health and
Environmental Risks. London: Plenum Press, 1993. 334 pp. ISBN 0-306-44382-1.
LEES, F. P. Loss Prevention in the Process Industry: Hazard Identification, Assessment and Control. 2nd
Ed. Vol. 1-14. Oxford: Butterworth-Heinemann, Linacre House, Jordan Hill, 1996. ISBN 0-7506-1547-8.
National Institute of Standards and Technology (NIST). 2002. 1st Ed. Computer Security. Gaithersburg:
NIST, 2002. 50 p.
VOSE, D. Risk Analysis. A Quantitative Guide. 3rd Ed. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. 2008.
735 pp.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

PSYCHOLOGIE KRIZOVÉHO
ŘÍZENÍ

Název modulu anglicky

Psychology of Crisis Management

Typ modulu / dopor. období

Povinný/3. ročník - LO

PKR 003

Rozsah modulu (celk. hodin 80 hodin - 20/60
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Miloslav STEHLÍK, CSc.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
psychologie krizového řízení a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o

využít psychologické znalosti pro řízení krizových situací
umět optimalizovat individuální a skupinový výkon
být připraven hodnotit subjektivní a interpersonální deformace informačních toků
být vybaven psychologickými dovednostmi pro včasné a optimální rozhodování
umět základním způsobem konsolidovat vlastní psychický stav

Metody výuky:
o
o
o

interaktivní přednášky k vybraným obsahovým celkům
samostudium a interpretace doporučené literatury
plenární a skupinové diskuse k vybraným problémům
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Anotace modulu:
Budoucí specialista v oboru „Ochrana vojsk a obyvatelstva v krizových situacích„ získá informace
o psychologických charakteristikách krizových situací, naučí se je využívat při jejich analýze a také
při řízení krizových situací. Bude umět posoudit psychický výkon, jeho předpoklady a podmínky a na
základě těchto zjištění omezit vliv chyb a optimalizovat individuální i skupinový výkon. Bude připraven
základním způsobem analyzovat psychické faktory komunikace a využívat tyto znalosti zejména při
vlastní činnosti. Naučí se profesionálně hodnotit psychologické charakteristiky rozhodovacího procesu
a bude umět využívat tyto poznatky při vlastním rozhodování. Seznámí se základními způsoby psychické
konsolidace a naučí se je využívat ke zvýšení vlastní výkonnosti a zlepšení kvality svého působení
v krizových situacích.

Obsah modulu:
o Psychologická charakteristika krizových situací
❖ veřejné mínění
❖ vliv
❖ důvěryhodnost
❖ existenční obavy
❖ kooperace
o Výkon:
❖ fáze
❖ únava
❖ stres
❖ chyby
❖ optimalizace
o Psychické faktory komunikace
❖ dominance
❖ akceptace
❖ subjektivizace
❖ interpersonální deformace
o Rozhodování v krizových situacích
❖ orientace v informačním poli
❖ zpětné vazby
❖ preference
o Způsoby psychické konsolidace
❖ odpočinek
❖ autogenní trénink
❖ asertivní přístup
❖ restrukturalizace psychického pole

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o

70% účast ve stanoveném obdob
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o
o
o

aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
zpracování seminární práce v minimálním rozsahu 10 stran (4000 slov) a její obhajoba
(30 minut)

o

Zk - písemný test (45 minut) a ústní zkouška (30 minut)

Obsahovou náplní testů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie,Grada, Praha, 2018.
VYMĚTAL Š. Krizová komunikace. Praha. Grada 2009.
O´BRIEN, P.. Pozitivní řízení. Praha, Managment Press 2003.
DE VITO, J. A. Základy mezilidské komunikace. Praha. Grada 2001.
PILAŘOVÁ, I.. Základy psychologie práce a organizace pro policejní manažery.Praha, Managment
Press 2004.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstvapři krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE KRIZOVÉHO
MANAGEMENTU
ITKM 003

Název modulu anglicky

Information Technologies in Crisis Management

Typ modulu / dopor. období

Povinný/3. ročník - LO

Rozsah modulu (celk. hodin (kontaktních/nekontaktních))

100 hodin – 25/75

Forma hodnocení

Klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Ing. Jiří BARTA, Ph.D.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů v oblasti
informačních technologií využívaných v procesech krizového managementu a vedením při
samostudiu na to, aby byl s to:
o ovládat základní terminologii dané problematiky
o znát jednotlivé metody zpracování informací, vznik a vývoj informačních systémů a jejich
klasifikaci
o uvědomovat si význam informačních technologií a systémů pro krizový management
a orientovat se v možnostech jejich použití v České republice
o mít dostatek informací o informačních technologiích, které využívá Integrovaný záchranný
systém
o znát a v základech ovládat databázové systémy pro jejich použití v informačních systémech
krizového managementu

Metody výuky:
o interaktivní přednášky ke stanoveným tematickým celkům
o seminární diskuse k jednotlivým částem probrané problematiky
o samostudium zadané problematiky

Anotace modulu:
Předmět poskytuje studentům základní poznatky o informačních technologiích a jejich prostřednictvím
vytvářených informačních systémech v oblasti krizového managementu. V první části je pozornost
orientována na obecné informace týkající se dané problematiky, kterými jsou základní terminologie,
metody zpracování informací, vznik a vývoj informačních systémů a jejich klasifikace. Druhá část
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předmětu je již zaměřena na vztah informačních technologií a systémů a krizového řízení. Jedná se
především o význam informačních a komunikačních technologií pro krizový management,
nejpoužívanější informačních a komunikačních technologií v České republice, informační technologie pro
Integrovaný záchranný systém a jejich použití v krizovém managementu.

Obsah modulu:
o
o
o
o
o
o
o

základní terminologie informačních systémů
metody zpracování informací
vznik a vývoj informačních systémů
klasifikace informačních systémů
význam informačních technologií a systémů pro krizové řízení
nejpoužívanější informační technologie v České republice
informační technologie pro krizové řízení

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o 70% účast ve stanoveném období
o aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
o plnění úkolů v rámci samostudia
o písemný test (v polovině semestru, 45 min.)
o Kz - ústní pohovor na zadané téma (30 min. příprava + 30min. pohovor)
Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
BARTA, Jiří; SVOBODA, Oldřich; URBÁNEK, Jiří; URBÁNEK, Jiří. Krizová interoperabilita. Brno:
Univerzita obrany, 2015, 89 s. ISBN 978-80-7231-428-7.
OULEHLOVÁ, Alena; MALACHOVÁ, Hana; URBAN, Rudolf; BARTA, Jiří; NAVRÁTIL, Josef.
Simulace pro výcvik aktérů krizového řízení. Praha: Powerprint s. r. o., 2017, 150 s. ISBN 978-80-7568066-2.
JURENKA, M., MALACHOVÁ, H., URBAN, R. Krizové řízení I. Skripta. Brno: Univerzita obrany,
2016, 129 s. ISBN 978-80-7231-379-2. (vybrané kapitoly)
HROMADA, M., HRŮZA, P., KADERKA, J., LUŇÁČEK, O., NEČAS, M., PTÁČEK, B., SKORUŠA,
L., SLOŽIL, R. Kybernetická bezpečnost: teorie a praxe. Praha: Powerprint s.r.o., 2015. 250 s. ISBN 97880-87994-72-6.
ŠPAČEK, J. Informační systémy ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomickosprávní fakulta, 2004. 124 s. ISBN 80-210-3503-X.
JAŠEK, R., LUKÁŠ, M. Informatika ve veřejné správě. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2003. 216 s.
ISBN: 80-7318-147-9.
DUPLINSKÝ, J. Komunikace ve veřejné správě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 72 s. ISBN 807194-653-2.
URBAN, R., BAKOŠ, E. Veřejná správa a její fungování v krizových situacích. Brno: UO Brno, 2012.
KRÁL, J. Informační systémy: specifikace, realizace, provoz. 1. vyd. Veletiny: Science, 1998. 358 s.
ISBN 80-86083-00-4.
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Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
Prezentace z přednášek předmětu.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

SEMINÁŘ K ABSOLVENTSKÉ
PRÁCI

Název modulu anglicky

Graduating Thesis Seminar

Typ modulu / dopor. období

Povinný/2. ročník – Z+LO

SAP 020

Rozsah modulu (celk. hodin 72 hodin – 12/36 - ZO, 6/18 - LO
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

2x zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Jiří MIKŠOVSKÝ, RSDr.

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů
organizace semináře k absolventské práci a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dokázat odlišit téma od problému
být schopen formulovat a analyzovat problém
dokázat formulovat cíl práce a navrhnout odpovídající metody
umět různým způsobem zpracovat získaná data
dokázat získaná data vhodně interpretovat
dokázat shrnout získané výsledky a vytvořit obecné závěry
být schopen využívat odbornou literaturu a odborné časopisy
znát a respektovat požadavky státních norem na uvádění citací a bibliografických údajů
dokázat posoudit svou práci, uvést její klady a zápory, zdůvodnit výběr tématu formulace
problému a cíle, výběr metod, zdůvodnit a zhodnotit závěry své práce

Metody výuky:
o

seminář
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Anotace modulu:
Smyslem předmětu je připravit studenty k vytvoření absolventské práce. V rámci semináře se studenti
seznámí s vhodnými metodologickými postupy a také s vhodnými metodami, které mohou ve své práci
použít. Součást semináře tvoří požadavky na formální náležitosti zpracování práce, a to členění práce,
způsoby použití poznámek (pod čarou, na konci kapitoly, na konci práce), schopnost využít odbornou
literaturu, časopisy a noviny, citace literatury atd. Průběžná pozornost se ve výuce věnuje rozvoji
a prohloubení dovedností potřebných k úspěšné obhajobě práce, jako je schopnost v diskusi formulovat
a věcně obhájit svůj názor, podpořit jej vhodnou argumentací atd.

Obsah modulu:
o
o
o
o
o
o
o
o

účel absolventské práce
výběr tématu
metodologický postup
struktura práce
vybrané metody
formální náležitosti
zopakování základů statistiky pro potřeby absolventské práce
obhajoba absolventské práce

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Z - písemný test (20 minut) - ZO
Z - předložení tématu a cíle/ů závěrečné absolventské práce - LO

Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
ČSN ISO 690:Bibliografické citace. Obsah, forma a struktura. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut
1996.
ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části.
Boldiš, Petr.: Doporučení pro psaní diplomových prací. Studijní a informační centrum Česká zemědělská
univerzita v Praze.
Synek, M. Sedláčková, H. Vávrová,H.: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. VŠE v Praze, 2002.
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Informace o vzdělávacím programu - charakteristika modulu
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

NAUKA O ZBRANÍCH A STŘELBĚ

Název modulu anglicky

Weapons and Shooting Science

Typ modulu / dopor. období

Povinný/3. ročník - ZO

NZS 003

Rozsah modulu (celk. hodin 48 hodin – 12/36
(kontaktních/nekontaktních))
Forma hodnocení

Zápočet, zkouška

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

Miloslav PAŘÍZEK

Cíle modulu:
Cílem modulu je připravit studenta podáním komplexního výkladu vybraných problémů nauky
o zbraních a střelivu a vedením při samostudiu na to, aby byl s to:
o
o
o

mít základní znalosti zbraní v AČR
být schopen výtečně plnit zaměstnání v praktické střelbě z krátkých i dlouhých ručních
zbraní
být schopen složit zkoušku k získání oprávnění držet a nosit zbraň

Metody výuky:
o
o
o
o

přednášky k tematickým celkům
samostudium a písemné zpracování doporučené literatury
diskuse k vybraným problémům
praxe.

Anotace modulu:
Studium zbraní a munice je důležitou součástí komplexní přípravy vojenských profesionálů AČR.
Nedílnou součásti nauky je i praktická střelba, zdravověda, znalost příslušných zákonů týkajících se
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použití zbraně. Studenti budou připraveni k provedení zkoušek k získání zbrojního průkazu. Je žádoucí,
aby vojenský profesionál byl přiměřeně vzdělaný v oboru zbraní a aby byl schopen splnit praktická
zaměstnání ve střelbě z různých typů zbraní.

Obsah modulu:
o úvod do předmětu nauka o zbraních a střelbě
❖ význam studia zbraní, munice a praktické střelby pro vojenského profesionála
❖ způsob využití získaných vědomostí a oprávnění
o nauka o zbraních
❖ rozdělení zbraní
❖ nauka o krátkých zbraních-konstrukce
❖ nauka o dlouhých zbraních-konstrukce
o nauka o munici
❖ rozdělení munice
❖ nauka o munici pistolové a puškové
❖ konstrukce náboje
o zdravověda
❖ poskytování první pomoci
❖ rozlišení a rozsah zranění
o nauka zákonů
❖ nauka zákonů o zbraních a munici
❖ porovnání zákona s vojenskými předpisy
o praktické střelby
❖ střelba z krátké zbraně
❖ střelba z dlouhé zbraně

Forma a váha hodnocení:
Obsah a způsob hodnocení studentů jsou definovány v klasifikačním řádu školy a respektují požadavky
platných právních dokumentů o vyšším odborném vzdělávání.
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o

70% účast ve stanoveném období
aktivní spolupráce v kontaktních hodinách
plnění úkolů v rámci samostudia
Z - ústní přezkoušení
Zk - praktické přezkoušení

Obsahovou náplní testů a pohovorů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.
Pro zájemce bude organizována zkouška k získání oprávnění držet a nosit zbraň.

Studijní literatura a pomůcky:
Zákon 119/2002 o střelných zbraních a střelivu ve znění pozdějších předpisů
Vševojsk 4-2, Zákl-1, Učebnice základního výcviku
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Ce – Informace o vzdělávacím programu – charakteristika modulu
odborná praxe
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

Název modulu a kód modulu

ODBORNÁ PRAXE

Název modulu anglicky

Professional Experience

Typ modulu / dopor. období

Povinný/3. ročník - ZO

OP 003

Rozsah modulu (celk. hodin 240 hodin – 120+120
(školní +mimoškolní))
Forma hodnocení

2x zápočet, 2x klasifikovaný zápočet

Vstupní požadavky na studenta

Žádné

Vyučující

pplk. Ing. Břetislav ŠTĚPÁNEK, PhD.

Cíle a pojetí modulu odborné praxe:
Cílem modulu je připravit studenta školní a mimoškolní odbornou praxí na to, aby byl s to:
o upevnit získané znalosti a dovednosti na konkrétním pracovišti
o seznámit se základním posláním, funkcemi a činnostmi útvarů a zařízení AČR, IZS
a pracovištích veřejné správy
o seznámit se s organizační strukturou jednotlivých pracovišť
o prakticky uplatnit vědomosti získané v teoretické přípravě na konkrétním pracovišti
o získat dovednosti ve vykonávání činností v ochraně vojsk a obyvatelstva v krizových
situacích
o vykonávat odborné činnosti zaměřené na ochranu vojsk a obyvatelstva u konkrétního útvaru
nebo zařízení
o samostatně řešit situace za dohledu odborného instruktora a získání schopností samostatně
řešit dílčí problémy krizové situace
o procvičit a upevnit sociální komunikaci na odborném pracovišti
o upevnit techniky a způsoby velení při psychické i fyzické zátěži při řešení krizových situací
o procvičit schopnosti komunikovat při řešení úkolů v anglickém jazyce
o získat praktické dovednosti pro práci na vodě, v její blízkosti a ovládání malých plavidel
o uplatnit teoretické znalosti ze základů zdravovědy a jejích praktické využití při záchraně
lidských životů
o ověřit fyzickou kondice pro vícedenní činnost v členitém terénu v zimních podmínkách
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o procvičit základní dovednosti pro činnost v denní a noční době za nízkých teplot
o prověřit si orientační schopnosti a praktické využívání stop na sněhu pro správnou analýzu
situace
o prakticky použít specifickou zdravotní přípravou v zimě
o utřídit si studijní materiály a podklady pro zpracování absolventské práce

Obsah modulu:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

způsoby plánování a velení v jednotlivých specializovaných útvarech a zařízeních
využití ženijních prostředků při odstraňování následků mimořádných událostí a krizové
situace
úkoly, poslání a využití chemické jednotky při likvidaci následků krizové situace
zásady pro přípravu a organizační zabezpečení evakuace obyvatelstva
zásady organizace a zabezpečení humanitární pomoci
úkoly a konkrétní činnost VP při řešení krizové situace
úkoly a činnost jednotlivých součástí IZS
práce na vodě a v její blízkosti – praktické soustředění
činnost v členitém zimním terénu – praktické soustředění

Forma organizace odborné praxe, návrhy pozic a pracovišť:
Odborná praxe ve škole (OPŠ) – 120 hodin
Škola zabezpečí odbornou praxi pro studenty v terénu, u specializovaných útvarů a zařízení AČR,
u složek IZS a na pracovištích veřejné správy s důrazem na:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

možnosti, techniku a úkoly ženijního vojska
možnost, techniku a úkoly chemického vojska
možnosti, techniku a úkoly útvarů civilní obrany
úkoly sekce logistické a zdravotnické podpory
úkoly regionálních finančních oddělení
úkoly IZS a používanou techniku
zdravovědu
práci na vodě a v její blízkosti – praktické soustředění
činnost v členitém zimním terénu – praktické soustředění
student srovnává vlastní poznatky s teoretickými vědomostmi získanými ve škole
a shromažďuje podklady pro závěrečnou práci.

Příklady pracovišť:
o
o
o
o
o
o

Institut ochrany obyvatelstva (IOB) Lázně Bohdaneč
Krajské operační a informační středisko (KOPIS) Hasičského záchranného sboru (HZS)
Pardubice
KOPIS Záchranné zdravotnické služby (ZZS) Pardubice
KOPIS HZS Hradec Králové
KOPIS ZZS Hradec Králové
Krajské vojenské velitelství (KVV) Pardubice
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

KVV Hradec Králové
KVV Olomouc
Povodí Labe Hradec Králové
HZS – Územní odbor (ÚO) Svitavy
HZS – ÚO Moravská Třebová
Policie České republiky (PČR) Svitavy – krizové řízení
PČR Ústí nad Orlicí – krizové řízení
Městský úřad Ústí nad Orlicí – krizové řízení
Městský úřad Moravská Třebová – krizové řízení
Obecní úřad Deštné v Orlických horách – krizové řízení
Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Deštné v Orlických horách
Horská záchranná služba Deštné v Orlických horách
Magistrát města Olomouc – Odbor ochrany obyvatelstva
Magistrát města Pardubice – Odbor ochrany obyvatelstva
Správa státních hmotných rezerv (SSHR) ČR Olomouc
Odbor biologické ochrany (OBO) Těchonín
153. ženijní prapor Olomouc
Společné operační centrum Ministerstva obrany (SOC MO) Praha
Vojenský ústav OPZHN Vyškov
Centre of Excellence Vyškov
Střední chemické cvičiště – Kamenná chaloupka Vyškov

Odborná praxe mimo školu – externí (OPE) – 120 hodin
Studenti mají možnost vybrat si pracoviště dle svých možností, nejlépe v místě bydliště. V případě, že
student nenajde vhodné pracoviště ve svém okolí, je mu nabídnuta možnost konání odborné praxe
v některé ze spolupracujících organizací.
Student srovnává vlastní poznatky s teoretickými vědomostmi získanými ve škole. Odbornou praxi
využívá na shromažďování podkladů pro závěrečnou práci.
Popis řízení praxe a vyhodnocování
o
o
o
o
o

vedoucí učitel praxe (případně jiný učitel) kontroluje studenta na pracovišti, se kterým
student uzavřel smlouvu
vedoucí učitel provádí kontrolu existence společnosti, se kterou škola uzavřela smlouvu
o odborné praxi
student po ukončení školní odborné praxe zpracuje a odevzdá zprávu z OPŠ v rozsahu
minimálně 4 stran A4
student po ukončení externí odborné praxe odevzdá neprodleně potvrzení o konání OPE
a připraví si prezentaci o získaných zkušenostech
vedoucí učitel praxe kontroluje odevzdání zprávy o OPŠ a potvrzení o konání OPE
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Hodnocení studenta:
Podmínkami úspěšného ukončení modulu jsou:
o
o
o
o
o
o
o
o

85% účast na OPŠ
85% účast na OPE
aktivní práce při odborné praxi
plnění úkolů v rámci odborné praxe
Z - aktivní absolvování OPŠ
Z - doklad o účasti na OPE
Kz - zpráva z OPŠ (min. 4 strany A4)
Kz -ústní prezentace o OPE ( 30 min) s pomocí PowerPointové prezentace

Obsahovou náplní testů jsou tematické okruhy uvedené v anotaci modulu.

Studijní literatura a pomůcky:
Odborné předpisy, směrnice a nařízení pro činnost specializovaných útvarů a zařízení AČR a IZS.
Vojenské rozhledy, odborný časopis AČR.
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Cf – Informace o vzdělávacím programu – charakteristika modulu
odborná praxe – letní soustředění
Praktické soustředění

PRÁCE NA VODĚ A V JEJÍ BLÍZKOSTI

Rozsah

16 hodin

Vstupní požadavky na studenta

Základy plavání

Vyučující

mjr. Mgr. Ing. Petr TATALÁK

Cíle soustředění:
o získání praktických dovedností pro práci na vodě a v její blízkosti
o procvičení hodnocení stupně nebezpečnosti vodního toku s ohledem na možné zatopení
okolní krajiny
o procvičení budování některých prvků logistické a zdravotní podpory s důrazem na výběr
vhodného místa
o získání základních dovedností a návyků při ovládání malých plavidel
o procvičení hodnocení stupně obtížnosti vodního toku ve vztahu k použití plavidla pro
záchrannou akci
o procvičení činností souvisejících s přepravou a údržbou plavidel
o získání teoretických znalostí ze základů zdravovědy a jejích praktické využití při záchraně
lidských životů

Metody výcviku:
o
o

praktické zaměstnání s procvičováním prvků jednotlivých činností
seminární diskuse v rámci teoretických i praktických částí soustředění

Anotace soustředění:
Praktické zaměstnání, v jehož průběhu se studenti seznámí se všemi druhy vodních hladin a toků, jejich
posuzováním, stupni nebezpečnosti a zásadami chování na vodě a v její blízkosti, včetně záchrany osob
a materiálu.
Součástí zaměstnání je používání základních druhů plavidel, způsob ovládání, přeprava a údržba,
vhodnost k záchranným akcím, ovladatelnost.
Návazně se studenti procvičí v hodnocení nejbližšího okolí vodního toku a vodní hladiny z hlediska
bezpečnosti pro ubytování, přípravu stravy a rozvinutí logistického a zdravotního zázemí.

Obsah soustředění:
o Nebezpečí
❖ vodní hladiny a toky a možnosti ohrožení okolní krajiny
❖ obtížnost vodního toku
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❖ nebezpečí za normálního stavu toku a při rozvodnění
o Výběr místa na břehu
❖ pro příjezd s plavidly
❖ pro táboření
❖ pro vybudování prvků logistické a zdravotní podpory
❖ zátopové oblasti
❖ s ohledem na zásobování
o Plavidla
❖ kanoe a kajak
❖ pramice
❖ raft
❖ nouzové využití materiálů v okolí pro záchranu na hladině
❖ pádlo, veslo a základní prvky jejich použití
❖ přeprava, skladování, kotvení, údržba, spouštění na vodu
❖ stabilita plavidla a vhodnost pro záchrannou akci
o Doplňkové vybavení
❖ bezpečnost (plovací vesty, házecí pytlíky, přilby)
❖ uložení materiálu (vaky, barely, způsob uložení)
❖ materiál pro údržbu (lepení, pumpy, kotevní provazy)

Studijní literatura a pomůcky:
Jahodová. Vodácká abeceda. DITA Praha 1995.
Bílý, Kračmar, Novotný. Kanoistika. Grada Praha 2001.
Špaček, Mrzena, Vít. Jedeme na vodu. MF Praha 1990.
Kolektiv. Vodácký průvodce. Shocart 2004.
Tomlinson. Encyklopedie extremních sportů. Egmont 2000.
Vyškovský. Turistika a sporty v přírodě. Masar.univ.1997.
Kvaka, Zdenko, a kol. Vybrané kapitoly z teorie tělesné přípravy pro studenty VVŠ PV Vyškov VVŠ PV.
Vyškov 1999.
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Cg – Informace o vzdělávacím programu – charakteristika modulu
odborná praxe – zimní soustředění
Praktické soustředění

ČINNOST V ČLENITÉM ZIMNÍM TERÉNU

Rozsah

24 hodin

Vstupní požadavky na studenta

-

Vyučující

mjr. Mgr. Ing. Petr TATALÁK

Cíle soustředění:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ověření fyzické kondice pro vícedenní činnost v členitém terénu v zimních podmínkách
získání návyků pro pobyt a činnost v přírodě v zimě
procvičení základních dovedností pro činnost v denní a noční době za nízkých teplot
získání návyků pro přípravu výstroje a materiálu pro pobyt v zimní krajině
provedení nácviku komunikace ve složitých přírodních podmínkách, v členitém terénu
a s různými technickými možnostmi s ověřením vlivu nízkých teplot na funkci
technických prvků zabezpečení
prověření orientačních schopností studentů a problematika využívání stop na sněhu pro
správnou analýzu situace
procvičení simulované průzkumné akce v členitém terénu
získat návyky ve čtení krajiny a hodnocení nebezpečí působením počasí
seznámení se specifickou zdravotní přípravou v zimě

Metody výcviku:
o
o

praktické zaměstnání s procvičováním prvků jednotlivých činností
seminární diskuse v rámci teoretických i praktických částí soustředění

Anotace soustředění:
V průběhu soustředění studenti prakticky procvičí základní prvky pohybu a pobytu v přírodě, v různě
exponované krajině, v denní a noční době se specifikou zimního období, tj. nízkých teplot, sněhové
pokrývky, ztížené orientace za špatné viditelnosti. Získají základní návyky pro výběr trasy, zpracování
časových harmonogramů, výběr místa k odpočinku a přenocování. Procvičí otázky materiální přípravy na
přesun v zimních podmínkách, výstroj a další potřebné pomůcky k přežití specifika materiálního
zabezpečení v zimě. Součástí soustředění budou základy meteorologie s důrazem na hodnocení možného
nebezpečí vyplývajícího se změn počasí.
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Obsah soustředění:
o Úvod
❖ krajina, typologie, zvláštnosti zimního období
❖ počasí v nížinách a v horském terénu, extrémní vlivy
❖ zásah do krajiny lidskou činností
o Hodnocení nebezpečí
❖ podle ročních období (v zimě vánice, extrémní mráz, laviny)
❖ podle typu krajiny (teploty, sněhová pokrývka, svahy)
❖ zvláštnosti (prudké svahy, horské řeky zamrzající a nezamrzající, krajina narušená
vlivem člověka)
o Fyzická příprava
❖ význam pro práci záchranáře
❖ způsoby udržování fyzické kondice, životní styl profesionála
❖ otužování a návyky pro práci za každého počasí
❖ praktická prověrka připravenosti
❖ zvýšené nároky na fyzickou kondici v zimě
o Výbava pro činnost v přírodě
❖ oblečení a obutí
❖ doplňkové vybavení, ochrana proti mrazu, sněhu a namrzajícímu dešti
❖ zavazadla, vhodnost pro konkrétní činnosti
❖ nocování v přírodě
❖ využití přírodních materiálů k nouzovému pobytu
o Hygiena a zdraví
❖ možnosti hygieny v přírodě za zimního období a za složitých
klimatických podmínek
❖ nachlazení a virová onemocnění
❖ úrazy, omrzliny, umrznutí
o Komunikace v přírodě
❖ bez technických pomůcek
❖ technické komunikační prostředky, zásady použití v zimě
o Orientace v terénu
❖ bez pomůcek, pomocí slunce a rostlin
❖ mapa
❖ topografický materiál

Studijní literatura a pomůcky:
Vyškovský. Hry a sporty v přírodě. Masarykova univ.1993.
Vyškovský. Turistika a sporty v přírodě. Masarykova univ.1997.
Tomlinson. Encyklopedie extremních sportů. Egmont 2000.
ToPo- 4- 3. Mapové značky map 1:25000 až 1: 100 000.
ToPo-57-2. Metodika výcviku vojenské topografie.
ToPo-57-4. Mapové značky vojenských map.
ToPo-57-6. Vojenská topografie.
Zdrav-6-6. Zdravotní zabezpečení vojsk v hornatém a lesnatém terénu.
Zprav-54-2/1. Metodika taktické přípravy průzkumných jednotek.
Zprav-54-3. Zásady sebezáchovy v týlu nepřítele.
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D – Personální zabezpečení vzdělávacího programu – souhrnné údaje
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské
Třebové

Název
vzdělávacího Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
programu
Forma
vzdělávání

Kombinovaná
celkem

přepoč.

interních

interních

externích

externích

fyz. osob

osob

fyz. osob

přepoč.

fyz. osob

přepoč.

PhD.(CSc.)
Int./ext.

43

1

34

1

9

0

0/3

Z toho
35
střední škola

0

33

0

2

0

0/0

Vyšší
odborná
škola

12

1

4

1

8

0

1/3

Předkládaný
vzdělávací
12
program

1

4

1

8

0

1/3

Škola
celkem

U VOŠ MO je tabulkově jedno systemizované místo – Metodik pro vzdělávání, který je přímo podřízen
náčelníku oddělení vzdělávání VSŠ a VOŠ MO.
Metodik pro vzdělávání kompletně řídí činnost VOŠ MO.
Odpovídá za:
o
o
o
o
o
o
o

koncepční, metodickou a obsahovou přípravu vzdělávání VOŠ MO
tvorbu metodiky a koncepce výuky u VOŠ MO
plánování finančních prostředků na školní rok pro VOŠ MO
zajištění a řízení smluvních pedagogických pracovníků pro VOŠ MO
organizaci přijímacího řízení VOŠ MO
organizaci absolutoria závěrečného ročníku VOŠ MO
zpracování hlášení pro MO a MŠMT

Metodik pro vzdělávání zabezpečuje kurzy a exkurze, organizuje a řídí praktické soustředění.
Informatika je vedena učiteli informatiky VSŠ a VOŠ MO.
Výuku anglického jazyka provádí učitelé VSŠ a VOŠ MO.
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Na výuku ostatních modulů jsou smluvně zajišťováni odborníci z Univerzity obrany Brno, z rezortu MO
a spolupracujících organizací.
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Eb – Personální zabezpečení – interní – v pracovním poměru s úvazkem
na VOŠ nižším než 0.7
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

podplukovník Břetislav
ŠTĚPÁNEK

Rok narození

1978

Praktická příprava

Školní odborná praxe

Tituly

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Ing., PhD.
Do kdy

počet hodin

80

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2009 - 2013
Univerzita

obrany

v

Brně,

doktorský

studijní

program

Ekonomika

a

management

Údaje o praxi od VŠ:
2002 - 2004
starší důstojník skupiny cenového marketingu oddělení veřejných zakázek osobního štábu 6.
zabezpečovací základny MO v Praze
2004 - 2006
náčelník ekonomické skupiny štábu 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu v Pardubicích
2006 - 2015
náčelník ekonomické skupiny ředitelství Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ve Vyškově
2015
starší důstojník skupiny rozpočtu a financování ekonomického oddělení velení 22. základny
vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou
2015 - 2017
náčelník organizačního a plánovacího oddělení VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové
od 1. 1. 2018
v současném služebním zařazení

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
ŠTĚPÁNEK, Břetislav. Perspektivy implementace mezinárodních účetních standardů pro veřejný sektor
do prostředí mezinárodních vojenských organizací Centresof Excellence. In Sborník mezinárodní vědecké
konference „CBRN PROTECT 2015“. Editoři P. Otřísal, S. Florus. [CD-ROM]. Brno : Univerzita obrany,
22.-23.4.2015. ISBN 978-80-7231-996-1.
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ŠTĚPÁNEK, Břetislav. Some significant Approaches to Repression against CBRN Terrorism. In Zborník
vedeckých prác VIII. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečnostné fórum 2015“ – II. Svazek.
Editoři J. Ušiak, D. Kollár. Bánská Bystrica : Fakulta politických vied a medzinárodnýchvzťahov,
Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici, 11.-12.2.2015, s. 677-682. ISBN 978-80-557-0850-8.

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Externí pedagogická činnost na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně.

Zahraniční stáže:
Služební stáž v rámci sítě mezinárodních vojenských organizací NATO Centre of Excellence u CivilMilitary Cooperation Centre of Excellence v Nizozemí.

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
2014 - 2016
Univerzita Palackého v Olomouci, doplňující pedagogické studium

Eb – Personální zabezpečení – interní – v pracovním poměru s úvazkem
na VOŠ nižším než 0.7
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

major Petr TATALÁK

Rok narození

1975

Praktická příprava

Školní odborná praxe

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Tituly

Mgr. Ing.
Do kdy

počet hodin

40

Nejvyšší dosažené vzdělání:
01. 09. 2004 - 14. 05. 2010 Univerzita Karlova Praha
Stupeň vzdělání
Vysokoškolské magisterské vzdělání
Obor studia
Tělesná výchova a sport
23. 08. 1994 - 17. 07. 1998 Vojenská akademie Brno (693501)
Stupeň vzdělání
Vysokoškolské inženýrské vzdělání
Obor studia
Vojenská technika strojní
01. 09. 1989 - 30. 06. 1993 Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
Stupeň vzdělání
Úplné střední všeobecné vzdělání
Obor studia
Gymnázium
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Údaje o praxi od VŠ:
VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
01. 09. 2017 - doposud
náčelník učební skupiny managamentu a tělesné výchovy
01. 10. 2015 - 31. 08. 2017 vedoucí starších učitelů učební skupiny managamentu a tělesné výchovy
4. brigáda rychlého nasazení, Žatec
01. 09. 2011 - 30. 09. 2015 vedoucí starší důstojník, náčelník tělovýchovy 4. brn
01. 01. 2011 - 31. 08. 2011 důstojník, náčelník tělovýchovy 4. brn
01. 09. 2008 - 31. 12. 2010 náčelník tělovýchovy 41. mpr
Výcviková základna ve Vyškově
01. 01. 2008 - 31. 08. 2008 náčelník skupiny
01. 07. 2006 - 31. 12. 2007 náčelník tělovýchovy
Výcviková základna vzdušných sil v Přerově
01. 07. 2001 - 30. 06. 2006 náčelník tělovýchovy
01. 04. 2001 - 30. 06. 2001 chemický náčelník
Vojenská policie, Olomouc
01. 10. 2000 - 31. 03. 2001 Starší důstojník
Spojovací brigáda v Lipníku nad Bečvou
01. 04. 2000 - 30. 09. 2000 velitel čety
určení do dispozice z důvodů § 10, odst. 2, pís. a - není možné rozhodnout o služebním zařazení
01. 01. 2000 - 31. 03. 2000
7. mechanizovaná brigáda, Přáslavice
01. 10. 1998 - 31. 12. 1999 zástupce velitele roty
03. 08. 1998 - 30. 09. 1998 velitel čety

Přehled o publ. a další tvůrčí činnost za posledních 5 let:
Podílel se na tvorbě výukových materiálů pro potřeby VSŠ a VOŠ MO.
Podílel se na tvorbě výukových a výcvikových materiálů ve speciální tělesné přípravě, boj zblízka pro
potřeby AČR.

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Vedoucí instruktor boje zblízka pro AČR.
Instruktor vojenského plavání.
Instruktor základů přežití.
Instruktor sebeobrany pro státní ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a IZS, akreditováno MŠMT.
Vedoucí 4. armádního klubu M MCS v Moravské Třebové.
Instruktor lyžování.
Trenér ragby, licence B.
Euro
projekt
Moderní
formy
výuky
na
vojenské
škole,
Registrační
CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016287 – Řešení krizových situací.
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Zahraniční stáže:
9. 3. – 20. 3. 2009
31. 1. – 17. 2. 2011

Kurz horské přípravy, Slovinsko (Slovinský armádní kurz)
Mountainsurvival, G. A. M. Modane, Francie (Francouzský armádní kurz

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
12. 10. – 16. 10. 2009
18. 1. – 22. 1. 2010
23. 2. – 27. 2. 2015
11. 1. 2017
20. 1. – 24. 11. 2018

kurz vedoucích instruktorů speciální tělesné přípravy AČR
základní kurz první pomoci v poli (PPP), FVZ UO Brno
kurz první pomoci pro tělovýchovné pracovníky, FVZ UO Brno
kurz ESSS DEFENCE – Ref.
kurz pro instruktory sebeobrany pro státní ozbrojené síly, bezpečnostní
sbory a IZS, akreditováno MŠMT
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Eb – Personální zabezpečení – interní – v pracovním poměru s úvazkem
na VOŠ nižším než 0.7
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ

Rok narození

1960

Přednášky v modulu

Informatika

počet hodin

40

Cvičení v modulu

Informatika

počet hodin

88

Tituly

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

RNDr.
Do kdy

Nejvyšší dosažené vzdělání:
1980 – 1984 - Vysokoškolské vzdělání – Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

Údaje o praxi od VŠ:
STŠ MO / VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
01. 09. 1984 – doposud

SM:

učitelka

01. 09. 2003 – 31. 12. 2011 SM:

zástupce vedoucího skupiny

01. 01. 2012 – 31. 03. 2018 SM:

vedoucí učební skupiny základních odborných předmětů

01. 04. 2018 – doposud

zástupce náčelníka učební skupiny základních odborných předmětů

SM:

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Nejsou

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Není

Zahraniční stáže:
Nekonány
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Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Kurz
ECDL,
zkouška
ECDL
certifikát
0107CZ04000083
získání certifikátu o akreditaci testera pro ECDL testování – ID: CZT0133
Vektorový grafický editor Zoner Callisto
Školení ECDL – modul M12

2001
2002
2003
2014

Eb – Personální zabezpečení – interní – v pracovním poměru s úvazkem
na VOŠ nižším než 0.7
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

nadporučice Michaela
MACOUNOVÁ

Rok narození

1991

Přednášky v modulu

Základy práva

počet hodin

25

Seminář v modulu

Základy práva

počet hodin

5

Přednášky v modulu

Organizace veřejné správy ČR

počet hodin

10

Seminář v modulu

Organizace veřejné správy ČR

počet hodin

2

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Tituly

Mgr.
Do kdy

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2012 – 2017 – Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
obor: Právo

Údaje o praxi od VŠ:
VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
01. 04. 2019 – doposud

SM: Starší právník velení Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy
MO v Moravské Třebové

01. 11. 2017 – 31. 3. 2019

Referent společné státní správy a samosprávy VSŠ a VOŠ MO v Moravské
Třebové
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Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Nejsou

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Není

Zahraniční stáže:
Nekonány

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
2018
2018
2019
2019

Seminář ke zvládnutí GDPR
Školská legislativa a její aplikace do praxe
STANAG 6001 z anglického jazyka – SLP 2
Odborný kurz kontrolního pracovníka
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Ec – Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Zařízení

OSVČ

Jméno a příjmení

Karel VOSTRÝ

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

OSVČ

Typ smlouvy na
DPP
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

---

Přednášky v modulech

Anglický jazyk – úroveň 1 a 2

počet hodin

100

Seminář v modulech

Anglický jazyk – úroveň 1 a 2

počet hodin

300

Mgr.

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2008 – 2011 Západočeská univerzita Plzeň, Pedagogická fakulta, anglický jazyk pro III. stupeň
1996 – 2001 Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, německý jazyk pro II. stupeň, získaný
titul Mgr.

Údaje o praxi od VŠ:
Od 2020 výuka anglického jazyka na VOŠ Moravská Třebová
2014 – 2019 výuka anglického a německého jazyka na volné noze
2007 – 2014 výuka anglického jazyka v kurzech Stanag Ministerstva obrany při Vojenské škole
v Moravské Třebové
2006 – 2007 výuka německého jazyka ve Velké Británii ve městě West Huntspill
2003 – 2005 výuka anglického jazyka v kurzech Stanag Ministerstva obrany při Vojenské škole
v Moravské Třebové

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Nejsou

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Není
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Zahraniční stáže:
Nekonány

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Nebyly

Ec – Personální zabezpečení – ostatní
Personální zabezpečení – ostatní
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího
programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

Jiří BARTA

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

Univerzita obrany v Brně

Typ smlouvy na
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

Kounicova 65, 662 10 Brno

Rok narození

1977

Přednášky v modulu

Metody a nástroje řešení krizových
situací

počet hodin

14

Cvičení v modulu

Metody a nástroje řešení krizových
situací

počet hodin

6

Přednášky v modulu

Praktická výuka řešení krizových
situací

počet hodin

3

Cvičení v modulu

Praktická výuka řešení krizových
situací

počet hodin

32

Přednášky v modulu

Informační technologie krizového
managementu

počet hodin

12

Cvičení v modulu

Informační technologie krizového
managementu

počet hodin

13

Rozsah pr. vztahu na VOŠ
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Ing., Ph.D.
DPP

Do kdy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2010 – 2014 Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu – Doktorský studijní program Ochrana
vojsk a obyvatelstva, studijní obor Ochrana obyvatelstva
2008 – 2010 Univerzita obrany - studium v programu celoživotního vzdělávání „Doplňkové studium k
získání pedagogické způsobilosti“
2003
CEMC – Certifikát interního auditora EMS
1996 – 2001

Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Fakulta ekonomiky a managementuMagisterský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika obrany
státu

1994 – 1996

Soukromá střední škola podnikání a ekologie - Podnikání v oboru mechanizace

Údaje o praxi od VŠ:
2020 – nyní
2018 – 2019
2014 – 2018
2004 – 2014
2003 – 2004
2000 – 2009

Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského leadershipu - Akademický pracovník
skupiny krizového řízení katedry teorie vojenství
Univerzita obrany v Brně, Fakulta vojenského leadershipu - Akademický pracovník
skupiny krizového řízení katedry vojenského umění
Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu- Akademický pracovník katedry
krizového řízení
Univerzita obrany, Fakulta vojenského leadershipu - Akademický pracovník skupiny
ochrany obyvatelstva katedry ochrany obyvatelstva
Vysoká vojenská škola pozemního vojska, Fakulta ekonomiky a managementu,
vysokoškolský učitel
Podnikatelská činnost, pojišťovnictví – majetkové poradenství

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
BARTA, Jiří, KALENDA, Jiří. Vývoj komunikačního prostředí simulátoru na podporu řešení krizových
situací. Krízovýmanažment, 2020, 2020(2). ISSN 1336-0019.
BARTA, Jiří, VAŠKOVÁ, Michaela, BEŇOVÁ, Petra. Identifikace rizik informační bezpečnosti. In:
Kybernetická bezpečnosťako nový prvok v realizáciíopatreníkrízovéhomanažmentu. Bratislava:
AkadémiaPolicajnéhozboru v Bratislave, 2018, s. 17-21. ISBN 978-80-8054-750-9.
BARTA, Jiří, KINCL, Pavel. Simulační prostředky využitelných pro výcvik rozhodovacích procesů
krizového managementu kritické infrastruktury. In: Monitorování cizorodých látek v životním
prostředí XX. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2018, s. 9-17. ISBN 978-80-7560-154-4.
VAŠKOVÁ,
Michaela,
NÁPLAVOVÁ,
Magdaléna,
BARTA,
Jiří.
Awareness
and
preparationofthepopulationforemergencies. In: Safety and Reliability - SafeSocieties in a
ChangingWorld. London: Taylor& Francis Group, 2018, p. 45-52. ISBN 978-0-8153-8682-7.
OULEHLOVÁ, Alena, MALACHOVÁ, Hana, URBAN, Rudolf, BARTA, Jiří, NAVRÁTIL, Josef.
Simulace pro výcvik aktérů krizového řízení. Praha: powerprint s. r. o., 2017. 150 s. Neuveden. ISBN
978-80-7568-066-2.
VAŠKOVÁ,
Michaela,
BARTA,
Jiří,
JOHANIDESOVÁ,
Jitka.
Possibilitiesofcriticalinfrastructureprotectionagainstterrorism. In: Risk, Reliability and Safety:
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InnovatingTheory and Practice. London: Taylor& Francis Group, 2017, p. 556-562. ISBN 978-1-13802997-2.
URBÁNEK,
Jiří,
JOHANIDESOVÁ,
Jitka,
URBÁNEK,
Jiří,
BARTA,
Jiří.
Operationalimprovementofsystems and processesatcriticalinfrastructuredetectionchecksites. In: Risk,
Reliability and Safety: InnovatingTheory and Practice. London: Taylor& Francis Group, 2017, p.
1831-1835. ISBN 978-1-138-02997-2.
VAŠKOVÁ, Michaela, BARTA, Jiří. Trainingofthecriticalinfrastructureemployees. In: Safety and
Reliability - Theory and Applications - Čepin&Briš (Eds). London: Taylor& Francis Group, 2017, p.
1913-1918. ISBN 978-1-138-62937-0.
URBÁNEK, Jiří, BARTA, Jiří, URBÁNEK, Jiří. Crisisinterfacesinvestigationatprocess model
ofcriticalinfrastructuresubject. In: Safety and Reliability - Theory and Applications - Čepin&Briš
(Eds). London: Taylor& Francis Group, 2017, p. 91-96. ISBN 978-1-138-62937-0.
BARTA,
Jiří,
NAVRÁTIL,
Josef.
Support
for
Management
ProcessesoftheExercisesoftheCrisisStaffsofCriticalInfrastructureEntities. In: EuropeanSimulation and
Modelling Conference 2017. Kaunas: EUROSIS-ETI Publication, 2017, p. 143-147. ISBN 9789492859-00-6.
OULEHLOVÁ, Alena, MALACHOVÁ, Hana, BARTA, Jiří, NAVRÁTIL, Josef, URBAN, Rudolf.
Výcvikové řešení pro společný výcvik složek kritické infrastruktury. Funkční vzorek číslo TA04021582
- SIMEX, příloha k závěrečné zprávě 2017. 2017.
BARTA,
Jiří.
ComparisonofSimulatorsUsedforEducation
and
PracticalTrainingoftheCriticalInfrastructureStaff. E-learning, 2017, 2017(vol. 9), 279-293. ISSN 24513644.
BARTA, Jiří, ŘEZÁČ, David. Simulační prostředky využitelné pro výcvik rozhodovacích procesů
krizového managementu kritické infrastruktury. In: Riešeniekrízovýchsituácií v špecifickomprostredí.
Žilina: EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2016, s. 38-46. ISBN 978-80-554-1213-9.
JURENKA, Miroslav, KRAHULEC, Josef, BARTA, Jiří. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany státu
na základních školách. In: Crisis management - Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla
Engliše, a. s., 2016, s. 161-170. ISBN 978-80-86710-87-7.
BARTA, Jiří, VAŠKOVÁ, Michaela, URBÁNEK, Jiří. EvaluationofSimulationProgramsApplicable to
the Support ofDecision-MakingProcesses in Crisis Management ofCriticalInfrastructure. International
JournalofEducation and Learning Systems, 2016, 2016(1), 74-80. ISSN 2367-8933.
BARTA, Jiří, SVOBODA, Oldřich, URBÁNEK, Jiří, URBÁNEK, Jiří. Krizová interoperabilita. Brno:
Univerzita obrany, 2015. 89 s. první. ISBN 978-80-7231-428-7.
OULEHLOVÁ,
Alena,
BARTA,
Jiří,
MALACHOVÁ,
Hana,
URBÁNEK,
Jiří.
Requirementengineeringforemergencysimulations. In: IFIP Advances in Information and
Communication Technology. Melbourne, Australia: Springer New York LLC, 2015, p. 388-396. ISSN
1868-4238. ISBN 978-3-319-15993-5.
Ing. Jiří BARTA, Ph.D. je autorem vice než 85 publikací v odborných časopisech a sbornících
konferencí.

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
V současnosti je Ing. Jiří Barta, Ph.D. spoluřešitelem projektu institucionální podpory na rozvoj
výzkumné organizace Ministerstva obrany s názvem Rozvoj schopností a udržitelnosti systémů logistické
podpory (ROZVOLOG).
Ing. Jiří Barta, Ph.D. je také spoluřešitelem projektu institucionální podpory na rozvoj výzkumné
organizace Ministerstva obrany s názvem Rozvoj obecné a aplikované teorie vojenského umění a výzkum
vojenské historie v období moderních a postmoderních válek (ROZUM).
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Přehled ukončených projektů v oblasti výzkumu a vývoje:
V letech 2014 – 2017 byl Ing. Jiří BARTA, Ph.D. spoluřešitelem projektu Technologické agentury ČR s
názvem Výzkum a vývoj simulačních prostředků pro výcvik součinnosti aktérů krizového řízení u
subjektů kritické infrastruktury s označením (TA04021582).
Dále byl Ing. Jiří BARTA, Ph.D. v letech 2015 – 2017 řešitelem specifického výzkumu (číslo SV15FVL-K106-09-LUD) Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany na téma Zdokonalení
účinnosti procesů krizového řízení pomocí počítačové simulace
V letech 2011 – 2012 byl Ing. Jiří BARTA, Ph.D. zapojen do projektu PRINCIP - Analyzátor výbušnin
na mikrofluidním principu pro polní podmínky, identifikační číslo OVUOFEM200904. Poskytovatelem
projektu je Ministerstvo obrany, projekt je zařazen do programu OV – Rozvoj dosažených operačních
schopností ozbrojených sil České republiky 2008 – 2012, hlavní obor KA – Vojenství.
Byl řešitelem specifického výzkumu (číslo SV12-FEM-K106-05-BAR) Fakulty ekonomiky
a managementu Univerzity obrany na téma Interoperabilita pracovišť, podporující výuku bezpečnostního
managementu počítači v síti v letech 2011 – 2012. Dále byl v letech 2015 - 2017 spoluřešitelem projektu
Využití simulačních metod a modelového aparátu pro zjištění kontinuity organizace z hlediska societální
bezpečnosti (SV14-FEM-K106-07-KRA).
V letech 2008 – 2011 byl spoluřešitelem projektu obranného výzkumu ADAPTIV - Návrh a uplatnění
nových adaptivních technologií pro simulace a maskování v operačním prostředí ozbrojených sil ČR
a pro ochranu infrastruktury číslo OVUOFEM 200 801. V POV ADAPTIV se věnoval návrhu, realizacia
testování kamuflážního systému pro technologii BaselineCAMouflage.
V letech 2009 - 2010 byl Ing. Jiří BARTA, Ph.D. zapojen do řešení výzkumného záměru Ministerstva
obrany, identifikační kód MO0FEM0000401, vojenské a ekonomické aspekty procesu výstavby
profesionální AČR a perspektiva jejího dalšího rozvoje (2004 – 2010), kategorie VaV NV – Aplikovaný
výzkum s výjimkou průmyslového výzkumu (tzv. „neprůmyslový výzkum“), hlavní obor KA –
Vojenství. Výzkumný záměr byl zahájen 01. 05. 2004 a ukončen 31. 12. 2010.
V letech 2005, 2007, 2009, 2011 byl spoluvystavovatelem produktů vědecko-výzkumné práce řešených
projektů v rámci expozice Univerzity obrany na Mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky
IDET v Brně.

Zahraniční stáže:
09/2012

vědecko-výzkumný pobyt: Litevská republika - The General Jonas Zemaitis Military
Academy of Lithuania

12/2006

vědecko-výzkumný pobyt: Spolková republika Německo - LandesanstaltfurUmwelt,
MessungenundNaturschutz Baden-Wurttemberg

106

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Účast a vedení sekcí na konferencích “World Academyof Science, Engineering and Technology”, „World
Scientific and Engineering Academy and Society“ a celé další řadě zahraničních a tuzemských akcí.
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Ec – Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

Hana VLACHOVÁ

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

Univerzita obrany

Typ smlouvy
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

Kounicova 65, 662 10 Brno

Rok narození

1983

Přednášky v modulu

Analýza rizik vzniku krizových situací

počet hodin

11

Cvičení v modulu

Analýza rizik vzniku krizových situací

počet hodin

14

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Ing. Ph.D.
na

DPP

Do kdy

Nejvyšší dosažené vzdělání:
2008 – 2011

doktorský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika obrany
státu na Univerzitě obrany v Brně

2006 – 2008

navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, studijní obor
Ekonomika obrany státu, studijní modul Ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany
v Brně

2003 – 2006

bakalářský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Ekonomika obrany
státu, studijní modul Ochrana obyvatelstva na Univerzitě obrany v Brně

Údaje o praxi od VŠ:
1. 1. 2012 – 31. 8. 2014

referent správy výzkumu a vývoje, Fakulta ekonomiky a managementu,
Univerzita obrany v Brně

1. 9. 2014 – 31. 8. 2014

vedoucí studijního oddělení, Univerzita obrany v Brně

1. 1. 2015 – dosud

vedoucí studijního oddělení/ odborný asistent, Univerzita obrany v Brně

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
VLKOVSKÝ, Martin, VLACHOVÁ, Hana. Securing Cargo During Transport on
RoadsofDifferentQuality. In: VEHITS 2019 – Proceedingsofthe 5th International Conference on
Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems 2019. Heraklion: SCITEPRESS, 2019, p. 25-32.
ISBN 978-989758374-2.
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VLKOVSKÝ, Martin, VLACHOVÁ, Hana. CargoSecuring and AccidentRate in The Armyof The
Czech Republic. In: The 23rd International Conference The Knowledge-BasedOrganization: APPLIED
TECHNICAL SCIENCES AND ADVANCED MILITARY TECHNOLOGIES. Sibiu: NicolaeBalcescu
Land ForcesAcademyPublishing House, 2017, p. 148-154. ISSN 1843-682X. ISBN 978-973-153-2752.
VLKOVSKÝ, Martin, IVANUŠA, Teodora, NEUMANN, Vlastimil, FOLTIN, Pavel, VLACHOVÁ,
Hana. Optimizating Cargo Security During Transport Using Dataloggers.
JournalofTransportationSecurity, 2017, 10(3-4), 63-71. ISSN 1938-7741.
VLKOVSKÝ, Martin, VLACHOVÁ, Hana, KRAHULEC, Josef, POCHOBRADSKÁ, Kateřina.
TRANSPORTATION IN THE SPECIFIC CONDITIONS. Economics and Management, 2016,
(1/2016), 69-75. ISSN 1802-3975.
VLKOVSKÝ, Martin, VLACHOVÁ, Hana. UPEVŇOVÁNÍ NÁKLADU NA VOJENSKÝCH
NÁKLADNÍCH VOZIDLECH – PŘEPRAVNÍ EXPERIMENT. CredeExperto: transport, society,
education, language, 2016, 4(11). ISSN 2312-1327.

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
2009 – 2011 hlavní řešitel projektu specifického výzkumu Ekonomické aspekty terorismu a jejich vliv
na leteckou dopravu, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany v Brně
2012 – 2014 řešitel v DZRO Ekonomická laboratoř, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita
obrany v Brně

Zahraniční stáže:
srpen – září 2009

stáž v rámci doktorského studia v International Institute forCounter-Terrorism,
Interdisciplinary Center, Herzeliya, Izrael

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
2009
2010

2011

2009

2010
2017
2019

8th European Conference of Young Research and Scientific Workers, TRANSCOM, Žilina,
Slovensko
15. ročník mezinárodní konference Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí,
Žilina, Slovensko
Nové přístupy k zabezpečení obrany: 5. ročník doktorandské konference, Fakulta
ekonomiky a managementu, Univerzita obrany v Brně
Nové přístupy k zabezpečení obrany: 6. ročník doktorandské konference, Fakulta
ekonomiky a managementu, Univerzita obrany v Brně
Základní kurz statistiky I s programem STATISTICA
Základní kurz statistiky II s programem STATISTICA
Časové řady a predikce v programovém systému STATISTICA
Data Mining v programovém systému STATISTICA
Základní kurz statistiky III s programem STATISTICA
Ochrana osobních údajů versus informační povinnost správních orgánů (jednodenní
seminář)
Řízení o právech a povinnostech studenta a správní řád (jednodenní seminář)
Umění diagramování (jednodenní seminář)
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Ec – Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

František HLAVÁČEK

Název hl. zaměstnavatele

Centrum zabezpečení munice Týniště Typ smlouvy
nad Orlicí
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

Týniště nad Orlicí, 517 21

Rok narození

1965

Přednášky v modulu

Dějiny vojenství

počet hodin

10

Seminář v modulu

Dějiny vojenství

počet hodin

4

Přednášky v modulu

Terorismus

počet hodin

14

Seminář v modulu

Terorismus

počet hodin

5

Přednášky v modulu

Živelní pohromy

počet hodin

11

Seminář v modulu

Živelní pohromy

počet hodin

5

Tituly

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Ing.
na

Do kdy

Nejvyšší dosažené vzdělání:
1984 – 1988 Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, obor ženijní
2002
VA Brno – brigádní štábní kurz
2004
jazykový kurz – STANAG 2
2006 – 2007 VA Brno – kurz generálního štábu

Údaje o praxi od VŠ:
2018 – doposud technický pracovník –Centrum zabezpečení munice Týniště n. Orlicí
2000 – 2017
ředitel krajského vojenského velitelství Pardubice, člen bezpečnostní Rady
Pardubického kraje
2008 – 2009
náčelník operační sekce Velitelství sil podpory a výcviku Stará Boleslav
2003 – 2007
náčelník štábu Ústřední základny munice Týniště nad Orlicí
2000 – 2002
velitel 5. praporu bojového zabezpečení Stará Boleslav
1989 – 1999
velitel ženijní čety , roty, náčelník štábu 5. spojovacího střediska atd.. Posádky
Litoměřice, Unhošť, Stará Boleslav, Dolní Bousov.
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Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Sborník v rámci ÚO – závěrečné práce posluchačů KGŠ

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Nebyly

Zahraniční stáže:
Nekonány

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Nebyla
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Ec - Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

Miloslav STEHLÍK

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

CASRI PO MO

Typ smlouvy
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

Podbabská 3, Praha 6

Rok narození

1952

Přednášky v modulu

Filozofie

počet hodin

10

Seminář v modulu

Filozofie

počet hodin

7

Přednášky v modulu

Sociologie

počet hodin

16

Seminář v modulu

Sociologie

počet hodin

11

Přednášky v modulu

Psychologie a vzdělávání dospělých

počet hodin

14

Seminář v modulu

Psychologie a vzdělávání dospělých

počet hodin

20

Přednášky v modulu

Psychologie krizového řízení

počet hodin

12

Seminář v modulu

Psychologie krizového řízení

počet hodin

8

CSc.
na DPP

Do kdy

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Nejvyšší dosažené vzdělání:
1980 – Psychologická fakulta Moskevské státní university - magisterské studium
1983 – Katedra klinické psychologie Psychologické fakulty Moskevské státní university – vědecká
aspirantura

Údaje o praxi od VŠ:
2013 – doposud: externí učitel kurzu Psychologie aktivního života na vysoké škole Palestra, který je
zaměřen převážně na problematiku aktivizace seniorů
2007 – doposud: externí učitel Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové pro obor
Ochrana vojsk a obyvatelstva v krizových situacích
2001 – doposud: vedoucí psychologické laboratoře CASRI. Aktuálně jsem zároveň odpovědným
řešitelem projektu obranného výzkumu Vliv emoční zátěže na taktické rozhodování
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pilotů „EMOZA“
1997 – 2000: na Ministerstvu vnitra s nejvyšším zařazením jako zástupce ředitele sekce organizace
a řízení
1993 – 1996: vedoucí odboru marketingu státního podniku Orbis v Praze
1992 – 1993: koordinátor prevence HIV/AIDS v Národním centru podpory a ochrany zdraví v Praze
1991 – 1992: řízení soukromé firmy v oboru alternativní medicíny
1988 – 1990: vedoucí odborný pracovník – klinický psycholog v Okresním ústavu národního zdraví
v Chomutově
1986 – 1988: vedoucí vědecký pracovník na Korsakovově psychiatrické klinice v Moskvě
1985:
klinický psycholog v Okresním ústavu národního zdraví v Karlových Varech
1983 – 1984: vojenská základní služba v Mikulově na Moravě
1980 – 1983: vědecká aspirantura na katedře klinické psychologie Moskevské státní university
Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z. Metamorfózy násilí. In Zvládání extrémních situací: sborník článků
z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference, která se konala ve dnech 18. - 20. listopadu 2015 v Praze.
Praha: CASRI, 2015, s. 17-18. ISBN 978-80-254-5909-6.
STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z., STEJSKAL. P. Vliv rozumových schopností na psychický výkon při
tělesné zátěži. In Zvládání extrémních situací: sborník článků z 2. ročníku mezinárodní vědecké
konference, která se konala ve dnech 18. - 20. listopadu 2016 v Praze. Praha: CASRI, 2016, s. 38-39.
ISBN 978-80-254-5909-6.
STEHLÍK, M., STEJSKAL, P. Impact of abilities and fitness on duality of live perception at professional
soldiers. In Health Education and Duality of Life II: sborník článků z mezinárodní vědecké konference,
která se konala ve dnech 8. - 10. října 2016 v Hluboké nad Vltavou, Česká republika. České Budějovice:
Jihočeská Univerzita České Budějovice, 2016, s. 158-159. ISBN 978-80-7394-180-2.
STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z., LANDA, P. Výběr a příprava vojáků v armádách NATO.
In Manažment teoria, výučba a prax 2017: sborník článků z mezinárodní vědecko-odborné konference,
která se konala ve dnech 29.9.-1.1.2017 v Liptovském Mikuláši, Slovenská republika. Liptovský Mikuláš:
Akademia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánka v Liptovském Mikuláši, 2017, s. 351359. ISBN 978-80-8040-404-8.
STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z., LANDA, P., STEJSKAL. P. Vliv zkušeností na kýžený tělesný
a psychický stav vojáků. In Manažment teoria, výučba a prax 2018: sborník článků z mezinárodní
vědecko-odborné konference, která se konala ve dnech 29.9.-1.10.2018 v Liptovském Mikuláši,
Slovenská republika. Liptovský Mikuláš: Akademia ozbrojených síl Generála Milana Rastislava Štefánka
v Liptovském Mikuláši, 2018, s. 360-370. ISBN 978-80-8040-404-8.
LANDA, P., STEHLÍK, M. Kladivo na lapálie při sportu v přírodě. In Zvládání extrémních situací:
sborník článků z 3. ročníku mezinárodní konference, která se konala ve dnech 22. - 26. listopadu 2019
v Praze. Praha: CASRI, 2019, s. 7. ISBN 978-80-254-8493-7.
STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z., KOSINA, V. Modifikace metodiky piktogramů pro skupinové
zjišťování životních s orientací. In Zvládání extrémních situací: sborník článků ze 4. ročníku mezinárodní
konference, která se konala ve dnech 21. - 25. listopadu 2020 v Praze. Praha: CASRI, 2019, s. 53-54.
ISBN 978-80-905084-0-8.
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STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z. Popis metody AUQUUS. In Zvládání extrémních situací: sborník
článků ze 4. ročníku mezinárodní konference, která se konala ve dnech 21. - 25. listopadu 2018 v Praze.
Praha: CASRI, 2018, s. 85. ISBN 978-80-905084-0-8.
NĚMEČKOVÁ, Z., STEHLÍK, M. Metoda piktogramů jako nástroj při diagnostikování nedůvěry
k lidem. In VZKAS: konference PhD studentů. [4. – 5. 4. 2011, Regionální centrum Olomouc]. Olomouc:
Palackého univerzita, 2018.
NĚMEČKOVÁ, Z., STEHLÍK, M. TEST EFEKT. International Applied Military Psychology Symposium
[23. – 27.5.2016, Vídeň], dostupné z http://www.iamps.org/.
NĚMEČKOVÁ, Z., STEHLÍK, M. Význam sociální podpory při válečném nasazení vojáků AČR v rámci
ISAF. In Ochrana životních podmínek obyvatelstva: sborník článků 7. Mezinárodní konference,
Conference Proceedings, která se konala ve dnech 13. - 14. června 2019 v Brně. Brno: VŠKE, 2019,
s. 388-399. ISBN 978-80-86710-57-0.
STEHLÍK, M., NĚMEČKOVÁ, Z. Změny duševního zdraví a tělesné zdatnosti oso vyslaných do války
v Afganistánu. In Ochrana životních podmínek obyvatelstva: sborník článků 7. Mezinárodní konference,
Conference Proceedings, která se konala ve dnech 13. - 14. června 2018 v Brně. Brno: VŠKE, 2018,
s. 513-524. ISBN 978-80-86710-57-0.
STEHLÍK, M. Efekt Zeigarnik a metodika piktogramů. In Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití
při práci s vybranými cílovými skupinami. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA,
spol. s r. o., 2019, s. 89-98. ISBN 978-80-87723-07-4.
STEHLÍK, M., STEJSKAL, P., KLOUDOVÁ, G., KUPČOVÁ, P., KACER, J., BORŮVKA, M.
Fyziologická objektivizace distresu při plnění vysoce náročných bojových úkolů / Physiological
Objectivization of Distress while Executing Highly Demanding Combat Missions. In Bezpečnostné fórum
2019: sborník příspěvků z konference, která se konala ve dnech 12. – 13. 2. 2019 v Bánské Bystrici.
Bánská Bystrica, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum, 2019, str. 311-320. ISBN 978-80557-0677-1.
STEHLÍK, M., THIELE G., MÜLLER C., STEJSKAL P., KLOUDOVÁ G., LAŇKOVÁ Š., HENZ, J.,
KRETSCHMER, S. Motivační preference seniorů. In Zážitková pedagogika 2014. Sborník příspěvků
z konference, která se konala dne 23. 10. 2019 v Praze. Praha: Vysoká škola tělesné výchovy a sportu
PALESTRA, spol. s r. o., 2019 - v tisku.
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Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Člen řešitelského týmu projektu obranného výzkumu „Výběr a příprava vojáků na fyzickou a psychickou
zátěž při plnění úkolů v extrémních situacích soudobých ozbrojených konfliktů“: 2008 - 2010.
Člen řešitelského týmu projektu obranného výzkumu „Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu výcviku
v jeho jednotlivých fázích a profesní využití vojáků AČR v bojových a nebojových operacích“: 2009
- 2011.
Odpovědný řešitel projektu obranného výzkumu „Vliv emoční zátěže na taktické rozhodování pilotů
EMOZA“: 2013 - 2015.
Osoba pověřená řízením projektu „Aktivity seniorů v česko - saském příhraničí“. 2014.

Zahraniční stáže:
Nekonány

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Konference:
Asociace PALMA: Praxe založená na důkazech EBN – Evidence based nursing. Praha 2013.
Palestra: Mezinárodní vědecká konference, WELLNESS, ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA. Praha 2013.
Palestra: Zážitková pedagogika. Praha 2013.
Univerzita Mateja Bela: Bezpečnostné fórum. Bánská Bystrica 2014.
Palestra: Zážitková pedagogika. Praha 2014

Odborná školení:
Wiley: Writing great papers in international journals. Praha 2014.
European Federation of the Elderly: Kurz pro certifikované trenéry paměti I. Praha 2014.
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Ec - Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

Josef NYKODÝM

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

Městský úřad Ústí nad Orlicí

Typ smlouvy
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

Sychrova 16, Ústí nad Orlicí

Rok narození

1966

Přednášky v modulu

Ochrana vojsk a obyvatelstva

počet hodin

22

Seminář v modulu

Ochrana vojsk a obyvatelstva

počet hodin

8

Přednášky v modulu

Základy krizového řízení

počet hodin

24

Seminář v modulu

Základy krizového řízení

počet hodin

6

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

Ing.
na

DPP

do kdy

Nejvyšší dosažené vzdělání:
1984 – 1988

Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov - obor raketové vojsko a dělostřelectvo

Údaje o praxi od VŠ:
2008 – doposud Městský úřad Ústí nad Orlicí,
Pozice: pracovník krizového řízení, odbor vnitřních věcí
Pracovní náplň:
• analýza, příprava a praktická realizace ochrany obyvatel při havarijních a krizových
situacích
• tajemník Bezpečnostní rady a Krizového štábu města Ústí nad Orlicí
• člen povodňové komise města, ORP
• agenda civilní ochrany v působnosti obce
• zabezpečení kontrol a provozu JSVV
• bezpečnostní ředitel dle zákona č.412/2005 Sb.,
• vidimace a legalizace
• plnění úkolů úřadu vzhledem k organizačním složkám města – JSDH
• zabezpečení a účast na veletrzích cestovního ruchu
• člen přípravného týmu pro akce „Město v pohybu“, „Ústecká pouť“ a „Ústecké
vánoce“
2003 - 2008 Ministerstvo obrany – Krajské vojenské velitelství Pardubice
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Pozice:

ženijní náčelník, zpravodajský náčelník-zástupce náčelníka operačního oddělení
Pracovní náplň:
• Řízení, koordinace a plná zodpovědnost za svěřenou správu odborných agend
souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými
situacemi
• Plánování, řízení a koordinace programových děl,
• Analýzy plánovacích procesů, implementace plánů
• Krizový managament a správa řízené dokumentace standardních operačních plánů
a postupů
• Komunikace na úrovni leaderů jednotlivých složek branné pohotovosti
• Vytváření podkladů pro týmové porady
• Správce posádky Pardubice
• Plánování, organizace a zabezpečení zahraničních cest a návštěv u složky
• Zabezpečení topograficko-geografickými produkty
• Bezpečnostní technik – agenda bezpečnosti práce
• Z pověření řízení a výkon tělesné přípravy u složky

1987 - 2003

Ministerstvo obrany – Velitelství územní obrany Hradec Králové
Pozice: důstojník operačního oddělení, ženijní náčelník
Pracovní náplň:
• Řízení, koordinace a plná zodpovědnost za svěřenou správu odborných agend
souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými
situacemi
• Plánovací a administrativní činnosti související s plněním odborných úkolů na úseku
státní správy
• Poskytování podkladů a zastupování resortu při územních rozhodnutích
• Plánování, organizace a zabezpečení zahraničních cest a návštěv u složky
• Zabezpečení topograficko-geografickými produkty

1995-1997

Ministerstvo obrany – 3. sbor taktického letectva
Pozice: vedoucí starší důstojník služby vojsk
- komplexní řešení vševojskových služeb u letectva
- organizace a zabezpečení letišť, muničních skladů,

1988-1995

Ministerstvo obrany – 65. motostřelecký pluk Cheb
20. samostatný raketometný oddíl Stružná (Karlovy Vary)
25. samostatný raketometný oddíl Rokycany
Průzkumný dělostřelecký oddíl Pardubice
Pozice: velitelské funkce (velitel palebné čety, velitel palebné baterie)

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Nebyla

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Nebyly
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Zahraniční stáže:
Nekonány

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Nebyla

Ec - Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

Miloslav PAŘÍZEK

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

---

Typ smlouvy
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

---

Rok narození

1968

Přednášky v modulu

Nauka o zbraních a střelbě

počet hodin

6

Seminář v modulu

Nauka o zbraních a střelbě

počet hodin

2

Praktická cvičení v modulu

Nauka o zbraních a střelbě

počet hodin

4

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

1982 – 1986 - Střední vzdělání – Střední odborná škola textilní Moravská Třebová

Údaje o praxi od VŠ:
STŠ MO / VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová - (VGJŽ)
30. 06. 1988 – 30. 11. 1994 SM: Velitel školní čety, Náčelník výzbrojní dílny.
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Nejvyšší dosažené vzdělání:

Vězeňská služba ČR
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01. 12. 1994 – 28. 02. 2002 SM:

Inspektor pro služební a odbornou přípravu

Vojenský útvar 1337 Týniště nad Orlicí
01. 03. 2002 – 31. 12. 2002 SM: Občanský zaměstnanec ostrahy muniční základny Květná
Velitelství Vojenské policie Olomouc
01. 01. 2003 – 31. 12. 2013 SM: Náčelník pracoviště MZ Květná, Střelecký instruktor Vojenské
policie
OSVČ
01. 01. 2014 – dosud předmět podnikání: Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní.
Nákup, prodej, přeprava, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva.

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Nebyla

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Spolupráce - Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií MUNI, témata výuky v oblasti
specializace střelecké přípravy.
Poradenská činnost v oblasti Inovace a vsazení předmětu střelecká příprava do výuky se zaměřením na
vzdělávání osob se specifickými potřebami.

Zahraniční stáže:
01. 03. 1997 – 31. 05. 1997 Švédsko - výuka a výcvik speciální střelecké přípravy pro ozbrojené složky
20. 04. 1999 – 26. 06. 1999 Finsko - spolupráce v rámci výcviku a výuky speciální střelecké přípravy pro
místní vnitřní policii

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
2020 Masarykova univerzita Brno, Konference Bezpečnostní a ozbrojené složky České republiky,
přednáška
v
oblasti
přípravy
pro
odbornou
způsobilost
na
zbrojní
průkaz.
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Ec - Personální zabezpečení – ostatní
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Jméno a příjmení

plk. v.v. Jiří Mikšovský

Tituly

Název hl. zaměstnavatele

---

Typ smlouvy
VOŠ

Sídlo hl. zaměstnavatele

---

Rok narození

1940

Seminář v modulu

Seminář k absolventské práci

Rozsah pr. vztahu na VOŠ

RSDr.
na

do kdy
počet hodin

Nejvyšší dosažené vzdělání:
1968 - 1972

Vojenská akademie Antonína Zápotockého, společenskovědní fakulta

Údaje o praxi od VŠ:

STŠ MO / VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
01. 09. 2013 – doposud
01. 01. 2012 – 31. 08. 2013
01. 01. 2011 – 31. 12. 2011
01. 09. 2007 – 31. 12. 2010
01. 09. 2004 – 31. 08. 2007

učitel VOŠ MO
SM: Zástupce velitele školního praporu
SM: Náčelník oddělení humanitní služby
SM: Náčelník oddělení kvality života
SM: Náčelník oddělení sociální prevence

Okresní vojenská správa / Územní vojenská správa Ústí nad Orlicí
01. 01. 2003 – 31. 08. 2004
01. 10. 2000 – 31. 12. 2002
01. 07. 1997 – 30. 09. 2000
01. 01. 1997 – 30. 06. 1997
01. 11. 1996 – 31. 12. 1996

SM:
SM:
SM:
SM:
SM:

Vedoucí mobilizačního oddělení – zástupce náčelníka ÚVS
Náčelník mobilizačního oddělení – zástupce náčelníka ÚVS
Náčelník osobní skupiny
Náčelník osobního oddělení
Důstojník osobního oddělení

Vojenské gymnázium Jana Žižky z Trocnova Moravská Třebová
01. 10. 1996 – 31. 10. 1996 SM:
01. 10. 1995 – 30. 09. 1996 SM:

Důstojník likvidační skupiny
Náčelník posádkového domu armády
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01. 01. 1995 – 30. 09. 1995
01. 01. 1991 – 31. 12. 1994
15. 03. 1990 – 31. 12. 1990
25. 08. 1982 – 14. 03. 1990

SM:
SM:
SM:
SM:

Důstojník školní roty
Důstojník pro sociální věci školní roty
Důstojník pro výchovu a kulturu školní roty
Velitel čety školní roty – vychovatel

Přehled o publ. a další tvůrčí čin. za posl. 5 let:
Nejsou

Další aktivity, účast v projektech nebo další tvůrčí činnost:
Není

Zahraniční stáže:
Nekonány

Účast na konferencích, odborných školeních, kurzech apod.:
Kurz pro personální pracovníky
Kurz ECDL v rozsahu 94 hodin, certifikát CZC004057
Vzdělávací program „Antidiskriminační vzdělávání zaměstnanců veřejné správy
STANAG 6001 z anglického jazyka – SLP 1
Odborný seminář pro metodiky prevence (výchovné poradce) škol a školských zařízení
v rozsahu 48 hodin
2010 – 2011 Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti v rozsahu 252 hodin, č. osvědčení
018/5/2011
1998
2005
2007
2008 – 2009
2010 – 2011

2012 – 2013
2012 – 2013
2014
2014

Odborný kurz Výchovné a kariérové poradenství v rozsahu 90 hodin
Odborný kurz Lektor prevence sociálně nežádoucích jevů v rozsahu 250 hodin.
Kurz moderní stylistiky a tvůrčího psaní
Zahájení vzdělávacího programu k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně
patologických jevů v rozsahu 250 hodin
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Fa – Materiální zabezpečení vzdělávacího programu – soupis výukových
prostor
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola
Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Škola

VOŠ

SŠ

Forma vzdělávání

kombinovaná

denní

dálková

Cílová kapacita dle zřizovací listiny

45

480

180

Počty studentů/žáků v organizaci*

18/0

0/390

0/61

Počet tříd/studijních skupin*

0/2

17/0

4/0

Počty studentů/žáků - navrhovaný stav

45/0

0/480

0/180

Celková
kapacita
školy
dle
zřiz. listiny

705

* údaje podle výkazu ke dni 1. 11. 2020

kapacita

dataproj./
smartboard

připojení
na
internet

posluchárna > 60
1
osob

72

1/1

ANO

1

posluchárna < 59
2
osob

72

2/0

NE

3

ostatní učebny >
20
30 osob

720

4/4

NE

4

ostatní učebny <
15
30 osob

225

0/0

NE

0

počítačová učebna 6

90

6/5

ANO

96

specializovaná
učebna

10

270

1/1

ANO

15

jazyková učebna

11

187

1/1

ANO

1

laboratoř

5

120

0/0

NE

0

atelier

0

0

0/0

NE

NE

další prostory pro
odborné moduly

0

0

0/0

NE

NE

počet
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garant.
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připojení
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Popis dalšího vybavení (lokální sítě, servery apod):
o
o
o
o
o
o
o

všechny PC připojeny do školní lokální sítě (1 Gb/s) a přes firewall dálek internetu
v Domově mládeže a vyčleněných prostorech možnost wi-fi připojení
2x souborový server (Windows 2019)
1x poštovní server (Windows 2019 + Exchange 2019)
1x e-learningový server (Moodle)
1x aplikační server (školní agenda Bakaláři, knihovní systém Clavius aj.)
1x webový server
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Fb – Materiální zabezpečení vzdělávacího programu – informační
služby
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany v Moravské Třebové

Název vzdělávacího programu

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Forma vzdělávání

Kombinovaná
VOŠ

SŠ a jiné

celkem

Současný stav studentů/žáků

18

451

469

Plánovaný stav studentů/žáků

45

660

705

Knihovna
Sklad učebnic

192 m2
92 m2

Plocha knihovny/studovny
Celkový počet odborných svazků
26930 ks
k 1. 9. 2014

Knihy – 40.000,- Kč, periodika – 30.000,- Kč, učebnice –
80.000,-- Kč

Roční rozpočet (rok 2014)

Roční přírůstek knižních jednotek 328
Počet odebíraných titulů časopisů
22
celkem
Počet odebíraných zahr. titulů
2
časopisů
Počet odebíraných českých titulů
20
časop.
Jsou součástí fondů kompaktní
ANO – CD 780 ks, DVD 70 ks
disky?
Jsou součástí fondů video kazety ? ANO - 105 ks
Otevír. hod. knihovny a studovny
v týdnu

15 hodin týdně: Pondělí
Úterý
Středa

14:00 - 17:30, 18:00 - 20:00
13:00 –14:00, 14:30 - 17:30
14:00 - 17:30, 18:00 - 20:00

Provozuje knih. počítač. inform.
ANO
služby?
Zajišťuje knihovna
databází ?

rešerše

z

ANO

Je zapojena na INTERNET ?

ANO http://clavius.vsmt.cz:8008/katalog/baze.htm

Konektivita

300 Mb/s

Jiná databázová centra/sítě ?

BAKALÁŘI, CLAVIUS

Počet studijních míst v knihovně

10
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Fb – Materiální zabezpečení vzdělávacího programu – informační
služby
Počet počítačů v knihovně/IC

1x knihovna, 1x odborná knihovna, 1x kancelář knihovny

Z toho počítačů zapojeno v síti

1x knihovna, 1x odborná knihovna, 1x kancelář knihovny

Meziknihovní výpůjční služby

ANO

Informační systém školy

Webové stránky školy

www.vsmt.cz

Stručný popis informačního systému školy:
Informace pro externí uživatele (veřejnost) jsou zveřejňovány na webových stránkách školy www.vsmt.cz
(webový server ve vlastní správě).
Výukové materiály, zadání prací, testy apod. jsou distribuovány e-learningovým portálem Moodle
(moodle.vsmt.cz). Škola využívá vlastní tenant Microsoft 365 (Office, Teams, aj.). Školní agenda
je zpracovávána na softwarovém systému Bakaláři (BAKALÁŘI software s.r.o.).
Evidence knih a médií je založena na knihovním systému Clavius (LANius s.r.o.).
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G – Údaje o spolupráci
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy

Název
vzdělávacího
Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
programu
Forma vzdělávání

Kombinovaná

Spolupracující organizace:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč
KOPIS HZS Pardubice
KOPIS ZZS Pardubice
KOPIS HZS Hradec Králové
KOPIS ZZS Hradec Králové,
KVV Pardubice
KVV Hradec Králové
KVV Olomouc
Povodí Labe Hradec Králové
HZS – ÚO Svitavy
HZS – ÚO Moravská Třebová
PČR Svitavy – krizové řízení
PČR Ústí nad Orlicí – krizové řízení
Městský úřad Ústí nad Orlicí – krizové řízení
Městský úřad Moravská Třebová – krizové řízení
Obecní úřad Deštné v Orlických horách – krizové řízení
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Deštné v Orlických horách
Horská záchranná služba Deštné v Orlických horách
Magistrát města Olomouc – Odbor ochrany obyvatelstva
Magistrát města Pardubice – Odbor ochrany obyvatelstva
Správa státních hmotných rezerv ČR Olomouc
Odbor biologické ochrany Těchonín
153. ženijní prapor Olomouc
Společné operační centrum Ministerstva obrany (SOC MO) Praha
Centre of Excellence Vyškov
Chemické cvičiště – Kamenná chaloupka Vyškov
Synthesia Pardubice

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah:
Všechny výše uvedené úřady, instituce a vojenská zařízení poskytují studentům VOŠ MO možnost
konání odborné praxe.
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Spolupráce s jinými VOŠ,
resp. VŠ

Univerzita obrany:
VSŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové úzce spolupracuje s Univerzitou obrany Brno – skupina krizového
řízení při katedře teorie vojenství.

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah:
Univerzita obrany Brno: průběžná spolupráce, výměna zkušeností pedagogů, zabezpečení odborné
výuky u VOŠ MO.

Spolupráce jiná

Spolupracující organizace:
Škola spolupracuje v oblasti prevence rizikového chování s těmito organizacemi:
o Psychologická a duchovní služba Armády České republiky
o CASRI Praha

Stručná charakteristika spolupráce, rozsah:
Psychologická a duchovní služba Armády České republiky: využívána v případě možných výskytů
problémů studentů v jejich osobním, studijním nebo pracovním životě.
CASRI Praha: je příspěvkovou organizací Ministerstva obrany ČR zřízenou za účelem vědecké,
servisní, metodické, poradenské a konzultační činnosti. Její činnost se orientuje především na diagnostiku
aktuálního stavu a adaptaci organizmu na extrémní zatížení. Využívá při tom moderní poznatky z oblasti
sportovní vědy a špičkové přístrojové vybavení. Mezi její klienty patří řada vrcholových sportovců včetně
mnoha medailistů z OH i MS. Poznatky získané ve vrcholovém sportu jsou aplikovány i na problematiku
výcviku vojáků.

Zahraniční spolupráce

Spolupracující organizace:
VSŠ a VOŠ MO v současné době nespolupracuje s žádnou zahraniční vyšší odbornou školou stejného
nebo podobného typu.
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Účast v projektech

Název projektu, doba trvání, stručná charakteristika projektu, role řešitele a celková
výše rozpočtu:
Název projektu: Moderní formy výuky na vojenské škole
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016287
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu: 1. 2. 2020
Od 1. 2. 2020 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV
prostřednictvím výzvy 02_18_065 Šablony II. Cílem projektu je zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání
a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Z finančních prostředků v celkové výši 2.371.832,- Kč hradíme tyto aktivity:
•

Profesní rozvoj pedagogů SŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 64 hodin/64 týdnů
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den mimo školu
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - matematická gramotnost
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - cizí jazyky
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání

•
•
•
•
•
•

Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
Využití ICT ve vzdělávání v DM - 64 hodin/64 týdnů
Klub pro žáky DM - čtenářský klub
Klub pro žáky DM - klub zábavné logiky a deskových her
Klub pro žáky DM - klub komunikace v cizím jazyce
Klub pro žáky DM - badatelský klub
• Klub pro žáky DM - klub sociálních a občanských dovedností
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Název projektu: Brána do Evropy (Výzva MŠMT č. 56)
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2409
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu: 1.7.2015
Výzva č. 56 je vyhlašována v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování
kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti podpory 1.1 patří mj. podpora realizace kurikulární
reformy škol a školských zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 je blíže
zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky,
přírodovědných a technických oborů.
Podporované aktivity dle Prováděcího dokumentu OP VK
•

Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení.

•

Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Zvolené šablony klíčových aktivit:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. (1x)
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. (6x)
3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. (4x)

Název projektu: Virtuální studovna
Globálním cílem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 je rozvoj
vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace
systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Specifické cíle OP VK jako cesty k naplnění globálního cíle:
1. Rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí
absolventů pro zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu
vzdělávání.
2. Posílení
adaptability
a
flexibility
lidských
zdrojů jako
základního
faktoru
konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje ČR prostřednictvím podpory dalšího
vzdělávání jak na straně nabídky, tak poptávky.
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3. Vytvoření moderního, kvalitního a efektivního systému celoživotního učení prostřednictvím
rozvoje systému počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání včetně propojení těchto
jednotlivých částí v systému celoživotního učení.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0525
Příjemce: Ministerstvo obrany
Dotčené součásti: Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Datum zahájení projektu: 1.7.2012
Výsledkem projektu EU peníze středním školám je v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost zavedení nové oblasti podpory 1.5 s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělávání
na středních školách (SŠ), jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako
problematické. Podporou osmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo
dojít ke zlepšení situace:
•
•
•
•

čtenářská a informační gramotnost
cizí jazyky
využívání ICT
matematika

•
•
•

odborné kompetence
finanční gramotnost
inkluzívní vzdělávání
mentoring

•

Zlepšení výuky v těchto oblastech bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků,
tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů. Zvýšení účinnosti
práce se žáky v prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin
nebo podporou při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.
Snížení výskytu rizikového chování u žáků SŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu
podpořeno zapojením asistenta pedagoga, školního psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením
programu primární prevence. Zapojením pedagogických pracovníků a žáků do odborných stáží se posílí
praktické zkušenosti a odborné kompetence.
Na jmenované aktivity je v rámci OP VK vyčleněna celková částka 1 324 990,- Kč.
Cílem klíčových aktivit je podpora rozvoje individuálních schopností všech žáků vojenské střední školy,
včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v oblasti cizích jazyků. K tomu
přispívá tato aktivita dělením hodin a vytváří podmínky pro uplatnění pedagogických metod, které
umožňují individuální přístup k potřebám a možnostem každého žáka.
Obsahem aktivit je zkvalitnění výuky zvýšením hodinové dotace pro výuku cizích jazyků, matematiky,
čtenářské a informační gramotnosti, využívání ICT, finanční gramotnosti a mentoringu, např. v rozsahu
minimálně hodiny týdně, to je minimálně 64 hodin během realizace projektu. O způsobu navýšení
vyučovacích hodin rozhodne ředitel školy. Lze je využít na povinné i volitelné předměty.
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Zlepšení klimatu ve škole a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny
zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního psychologa nebo absolvováním programů
pro pracovníky školy.
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H – Rozvojové záměry školy
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy

Název
vzdělávacího
Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
programu
Forma vzdělávání
Plánované
studentů

Kombinovaná
počty

VOŠ

SŠ denní

SŠ dálková

celkem

1. rok

15

120

60

195

2. rok

15

120

60

195

3. rok

15

120

60

195

4. rok

0

120

0

120

CELKEM

45

480

180

705

Komentář:
Ministerstvo obrany neplánuje v pětiletém horizontu změny počtu studentů VOŠ MO ani žáků VSŠ MO.
Plánem školy je přiblížit se k celkové kapacitě školy.
Plánované
programů

počty

VOŠ

SŠ denní

SŠ dálková

celkem

1. rok

1

3

1

5

2. rok

1

3

1

5

3. rok

1

3

1

5

4. rok

0

3

0

3

Komentář:
Škola neplánuje v pětiletém horizontu další vzdělávací program pro VSŠ MO ani pro VOŠ MO (kromě
žádaného).

Zdůvodnění změn v celkové kapacitě:
Škola neplánuje v pětiletém horizontu změny v celkové kapacitě VSŠ a VOŠ MO.
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Plánované změny v materiálním zabezpečení:
Škola neplánuje nové materiální zabezpečení, modernizace se provádí průběžně v reakci na technický
pokrok a na přidělených finančních možnostech.
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I – Motivační nástroje školy pro studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název
vzdělávacího
Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
programu
Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Popis podmínek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami:
Ve smyslu školského zákona jsou studenti se speciálními potřebami označeni jako studenti
se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a studenti nadaní.
Zdravotně postižení studenti:

V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů
vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve
znění pozdějších předpisů u VOŠ MO nemohou studovat zdravotně
postižení studenti, ani zdravotně znevýhodnění.

Sociálně znevýhodnění studenti: U VOŠ MO nepředpokládáme studenty sociálně znevýhodněné,
jelikož se ke studiu přijímají hlavně uchazeči z řad příslušníků AČR
(vojáci z povolání i občanští zaměstnanci). Na studijní soustředění
a odbornou praxi jsou vysíláni a veškeré působení ve škole mají jako
služební cestu s platnými náhradami. Ubytování během soustředění ve
škole a při odborné praxi ve vojenských ubytovnách je bezplatné.
Maximální výše školného je stanovena souladu s § 38 vyhlášky
č. 220/2007 Sb.
Nadaní studenti:

Z důvodu kombinované formy studia neuvažujeme o řešení podmínek
studia u nadaných studentů.

Individuální učební plán:
Individuální učební plán může velitel - ředitel školy povolit na základě písemné žádosti studenta během
studia zejména z důvodů plnění dlouhodobých zahraničních povinností u vojáků z povolání a občanských
zaměstnanců AČR, u všech studentů při dlouhodobém onemocnění, nebo úrazu a z důvodu péče o dítě.

Poradenství:
Poradenství poskytují studentům interní a externí vyučující, starší důstojník-specialista (metodik) školy,
náčelník oddělení vzdělávání, případně velení školy. Ve speciálních případech jsou odkazováni na
příslušná odborná pracoviště.
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Další poradenství se může odvíjet na základě spolupráce školy s psychologickou a duchovní službou
AČR, s CASRI Praha PO MO, Univerzitou obrany Brno.
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J – Zdůvodnění společenské potřeby vzdělávacího programu
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

kombinovaná

VSŠ a VOŠ MO je vzdělávacím centrem, které je platnou edukační základnou AČR. Při tvorbě studijního
programu Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové jsme vycházeli
z potřeb AČR, formulovaných v Doktríně AČR. Podle této doktríny se předpokládá mimo jiné použití
AČR jako součásti ozbrojených složek ČR k záchranným pracím při pohromách nebo při jiných
závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty, životní prostředí nebo
k likvidaci následků pohromy1. Snažili jsme se o co nejužší propojení s Národní soustavou povolání
a s požadavky na vzdělané odborníky v rámci rozličných subjektů Armády České republiky.
Jednou z priorit výstavby a rozvoje vojenského školství na roky 2019 – 2025 je optimalizovat a následně
rozvíjet vojenské střední a vyšší odborné školství v návaznosti na potřeby rezortu Ministerstva obrany.
Potřeba vzdělávacího programu Ochrana vojsk a obyvatelstva Vyšší odborné školy MO vychází z těchto
dokumentů:
o Bílá kniha o obraně, Ministerstvo obrany ČR, 2011
V části Příprava personálu je uvedeno, že příprava personálu je tvořená uceleným systémem
výchovy, výcviku a vzdělávání a je důsledně propojena s řízením kariér.
Rozdělení přípravy:
➢
➢
➢

příprava jednotlivce (institucionální příprava) - vojenské školy a výcviková
zařízen na počátku i v průběhu celé kariéry
kolektivní příprava (příprava jednotek, praxe)
samostatná příprava (individuální)

Propojení přípravy s řízením kariér znamená přípravu vojáka na budoucí služební zařazení
v průběhu výkonu služby. Na konkrétním systemizovaném místě má voják možnost připravovat
se pro služební zařazení na jiné systemizované místo.
Voják je na toto místo zařazen až po splnění stanovených kvalifikačních požadavků.
Systém přípravy personálu je prostupný a kompatibilní se vzdělávacími systémy ČR, států
NATO a Evropské unie.
Individuální příprava vojáků je procesně a metodicky řízena centrálně na základě požadavků
ozbrojených sil. Centralizace umožňuje systémovou provázanost individuální přípravy ve

Str. 18 Doktríny Armády České republiky. Dostupné na:
http://www.unob.cz/fvz/struktura/k302/Documents/Doktrina_ACR.pdf
1
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vojenských školách se systémem řízení kariér.
Ministerstvo obrany má k dispozici vzdělávací kapacity pro středoškolskou a vysokoškolskou
přípravu vojáků. Tyto kapacity uspokojují požadavky ozbrojených sil na doplňování, jsou přímo
navázány na požadované schopnosti ozbrojených sil a jsou maximálně efektivní.
o Koncepce přípravy personálu rezortu MO ze dne 29. října 2019:
Koncepce řeší, že příprava příslušníků ozbrojených sil ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 zákona
č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách, ve znění zákona č. 147/2010 Sb., zahrnuje vzdělávání,
vojenský výcvik vojáků k plnění bojových, záchranných a humanitárních úkolů a výchovu
k vlastenectví. Příprava personálu rezortu MO se však neomezuje pouze na přípravu vojáků
z povolání, zahrnuje také přípravu občanských zaměstnanců, vojáků v aktivní záloze, žáků
a studentů vojenských škol. Součástí přípravy v rezortu MO je také vzdělávání odborníků
v oblasti bezpečnosti a obrany státu na základě požadavků veřejné správy ČR.
Střední vzdělávání s maturitní zkouškou je poskytováno v denní i dálkové formě a vyšší
odborné vzdělávání v kombinované formě. Oba stupně vzdělání jsou realizovány jedním
organizačním celkem tj. VSŠ a VOŠ MO.
Hlavním cílem přípravy je vojenský profesionál, který je charakterizován jako kvalifikovaný
odborník v dobrovolném služebním poměru, vzdělaný ve vojenství a speciálně připravený pro
vojenskou praxi, plnící společensky významnou roli při zabezpečování obrany státu, za níž
je placen a určitým dalším způsobem zvýhodněn.
Sekundárním cílem přípravy je občanský zaměstnanec, který je charakterizován jako
kvalifikovaný odborník v pracovním poměru, vzdělaný v požadovaném oboru. Cílem přípravy
občanských zaměstnanců je naplnění kvalifikačních požadavků, tedy prohlubování odbornosti
k výkonu práce.
o Dlouhodobý záměr rozvoje Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové, schválený ministrem obrany Ing. Vlastimilem PICKEM v srpnu 2013.
Dlouhodobý záměr rozvoje Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové je základní strategický dokument Ministerstva obrany stanovující základní
směry rozvoje v oblasti středního a vyššího vzdělávání; je zpracován na základě úkolu ministra
obrany, který vyplynul z analýzy možností existence školy.
Vznik dlouhodobého záměru rozvoje školy v jeho stávající podobě by nebyl možný bez široké
spolupráce s představiteli Generálního štábu Armády České republiky a Velitelství společných
sil. Dlouhodobý záměr rozvoje školy vychází z potřeb hlavního uživatele absolventů školy
- Armády České republiky, což je dokumentováno zejména formulováním specifických
požadavků na profil absolventa školy. Dlouhodobý záměr respektuje charakter a význam školy
jako školy zřizované Ministerstvem obrany pro plnění úkolů v oblasti přípravy budoucích
i současných vojáků z povolání a zaměstnanců státu pro plnění úkolů ozbrojených sil, resp. pro
zabezpečení jejich plnění. Škola je jedním ze základních prvků vzdělávacího systému rezortu
obrany. Její exkluzivita spočívá v tom, že je součástí české školní vzdělávací soustavy
a poskytuje jedinečné vzdělání zaměřené podle potřeb ozbrojených sil České republiky.
K získání vyššího stupně kvalifikačního předpokladu, tj. vyššího odborného vzdělání, poskytuje
škola ve spolupráci s Univerzitou obrany v Brně tříleté kombinované vzdělávání v oboru
vzdělání Ochrana vojsk a obyvatelstva.
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Vybraným příslušníkům poddůstojnického a praporčického sboru bude poskytováno vzdělávání
v kombinované formě ve vzdělávacím programu Ochrana vojsk a obyvatelstva. Tato
schopnost rezortu obrany zůstane zachována. Při poskytování vyššího odborného vzdělávání
bude škola respektovat vývoj tohoto stupně vzdělání v rámci české vzdělávací soustavy.
Postupně bude rozšiřován podíl praktického vyučování a zapojení odborníků z Univerzity
obrany a praxe. Zároveň bude zaveden kreditní systém hodnocení a rozpracována možnost
průchodnosti se studiem na Univerzitě obrany.
o Analýza možností existence Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany
v Moravské Třebové, Čj. 293-1/2012-7542.
V analýze rezort rozvíjí Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu MO jako jeden organizační
celek, který poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou a vyšší odborné vzdělání v oblasti
Obrany a bezpečnosti.
Smyslem vyšší odborné školy je zajistit postup v kariéře vojáků. Vyšší odborná škola Ministerstva
obrany je prvkem systému přípravy personálu ve vojenských školách, který je výsledkem
implementace vládních a rezortních strategických dokumentů.
Vyšší odborná škola Ministerstva obrany se od roku 2006 významně podílí na cílevědomé výchově
a celkovém rozvoji osobností studentů.

Vyšší odborná škola Ministerstva obrany:
o poskytuje akreditované vzdělání nejenom vojákům a občanským zaměstnancům, ale
i příslušníkům ostatních bezpečnostních složek, umožňuje studium zaměstnancům státní správy
a svoje kapacity nabízí i ostatním zájemcům o studium
o umožňuje všem studentům z řad AČR získání certifikované kvalifikace uplatnitelné na civilním
trhu práce po skončení aktivní služby
o připravuje poddůstojnický a praporčický sbor v studijním programu odpovídajících potřebám
ozbrojených sil
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K – Podmínky pro hodnocení a zabezpečení kvality vzdělávacího
procesu
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název školy
Název
programu

vzdělávacího

Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích

Kód oboru vzdělání

91-11- N/..

Forma vzdělávání

Kombinovaná

Škola hodnotí kvalitu vzdělávacího procesu v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy MO.
Škola v souladu s § 1 vyhlášky č. 220/2007 Sb. zpracovává každoročně zprávu o činnosti školy
za uplynulý školní rok. Za účelem zvýšení nebo udržení kvality vzdělávacího procesu vyhodnocuje škola
informace a názory sociálních partnerů, stav vývoje vědy a techniky a technologický vývoj a v návaznosti
na ně, a pokud to není v rozporu se vzdělávacím programem, upravuje obsah učiva a výukové metody
v jednotlivých modulech. Příkladem je změna výukových metod při pořízení nového technického
vybavení.

Další nástroje a metody:
Předsedové odborných komisí školy a předsedové předmětových komisí školy provádějí dvakrát ročně
kontrolu plnění tematických plánů jednotlivými učiteli ve všech modulech a ročnících. Zjištěné
nedostatky jsou projednány v odborné komisi za přítomnosti ředitele školy nebo jeho zástupce. Velitel
- ředitel školy nařídí potřebná opatření technická, organizační a v oblasti odměňování. Odborné komise
zasedají cca čtyřikrát ročně a projednávají např. další vzdělávání učitelů, koordinaci odborných exkurzí,
zadávání témat pro absolventské práce, okamžitou situaci dosažených znalostí a dovedností studentů,
návrhy na změny vzdělávacích programů apod.
Členové velení školy provádějí každý rok hospitace u učitelů, u kterých jsou signalizovány problémy
ve vyučovacím procesu nebo ve vztahu ke studentům a u učitelů nových. Hospitace probíhají
dle zavedených standardů včetně vyhodnocení a přijetí potřebných opatření.
Pravidelně v předepsaných termínech zasedá školní pedagogická rada, jejíž složení je upřesněno
v rozkaze velitele - ředitele školy.
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L – Seznam příloh žádosti
Název školy

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
v Moravské Třebové

Název
vzdělávacího
Ochrana vojsk a obyvatelstva při krizových situacích
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Příloha 1 – Seznam použitých zkratek
(A)
AČR
AP

Modul absolutoria
Armáda České republiky
Absolventská práce

CASRI
Čj.
ČR
ČsOL

Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy Praha
Číslo jednací
Česká republika
Československá obec legionářská

ECDL
EU

European Computer Driving Licence
(mezinárodně uznávaný certifikát počítačové vzdělanosti)
Evropská unie

gšt.

Generální štáb

HZS

Hasičský záchranný systém

IOB
IS
IT
IZS

Institut ochrany obyvatelstva
Informační systém
Informační technologie
Integrovaný záchranný systém

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů

KOPIS
KVV
Kz

Krajské operační a informační středisko
Krajské vojenské velitelství
Klasifikovaný zápočet

LO

Letní období

mjr.
MS
MŠMT

Major
Microsoft
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

OBO
OdVz
OPZHN

Odbor biologické ochrany
Oddělení vzdělávání
Ochrana proti zbraním hromadného ničení

PC
PČR
plk.
pplk.
plrb
PO
PO MO
PV

Stolní počítač
Policie České republiky
Plukovník
Podplukovník
Protiletadlová raketová brigáda
Příspěvková organizace
Příspěvková organizace Ministerstva obrany
pozemní vojsko
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RMO

Rozkaz ministra obrany

SD-S
SM
SOC MO
SP
SPP
SSHR
SŠ
STŠ

Starší důstojník - specialista
Systemizované místo
Společné operační centrum Ministerstva obrany
Semestrální práce
Seminář k semestrální práci
Správa státních hmotných rezerv
Střední škola
Střední technická škola

TU

Technická univerzita

UO
ÚO
ÚVS

Univerzita obrany
Územní odbor
Územní vojenská správa

VOŠ
VOŠ MO
VP
VSB
vsmt
VSŠ
VSŠ MO
VSŠ A VOŠ MO
VUT
VVŠ PV

Vyšší odborná škola
Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
Vojenská policie
Vysoká škola báňská
Vojenská škola Moravská Třebová
Vojenská střední škola
Vojenská střední škola Ministerstva obrany
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany
Vysoké učení technické
Vysoká vojenská škola pozemního vojska

Z
Zk
ZO
ZZS

Zápočet
Zkouška
Zimní období
Záchranná zdravotnická služba
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Příloha 5 – Vzor smlouvy o odborné praxi
Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO
Jevíčská 937/7, Moravská Třebová, PSČ 57101, datová schránka 77rere4

V Moravské Třebové dne
Výtisk číslo:
Počet listů: 3

... října 2021

Smlouva
o spolupráci při zabezpečení odborné praxe
__________________________________________________________

Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO v Moravské Třebové
Jevíčská 937/7, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 60162694
zastoupená velitelem školy: plukovníkem gšt. Ing. Zdeňkem MACHÁČKEM

(dále jen „škola“)
na straně jedné a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská 52b, 370 04 České Budějovice
IČ: 60552826
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem BUREŠEM, ředitelem HZS Jihočeského kraje
na straně druhé, společně též „smluvní strany“ nebo „účastníci“

uzavřeli níže uvedeného dne

smlouvu o spolupráci při zabezpečení odborné praxe
tohoto obsahu:
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1. Předmět a účel smlouvy:
•

Smluvní strany výslovně projevují vůli zahájit spolupráci, jejímž účelem je vytvořit vhodné
podmínky k uskutečňování odborné praxe studenta Vyšší odborné školy MO v Moravské Třebové
pana Ondřeje NOVÁKA.

•

Touto smlouvou se stanoví práva a povinnosti účastníků a upravují se podmínky smluvní
spolupráce.

2. Základní ustanovení o vzdělávání – odborné praxi:
•

Odborná praxe studenta pana Ondřeje NOVÁKA bude probíhat v termínu od ... do ... měsíc 20..,
na pracovišti HZS Jihočeského kraje - ÚO Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176, 337 01
Jindřichův Hradec

•

Student bude absolvovat odbornou praxi celkem maximálně v rozsahu … hodin, tj. max. 8 hodin
denně, a to v pracovních dnech, zpravidla v době od 07:00 do 15:00 hodin s přestávkou 30 minut
na oběd.

•

Odborná praxe bude probíhat se zaměřením na zvládnutí problematiky ochrany obyvatelstva
a krizového řízení pod vedením mjr. Bc. Luboše HORÁKA, e-mail: lubos.horak@jck.izscr.cz,
tel.: 940 232 121.

•

Ze strany školy je odpovědnou osobou metodik VOŠ MO: o. z. Ing. et Bc. Lenka LAZAROVÁ,
e-mail: lazarova@vsmt.cz, telefon: 737 116 939.

3. Závazky organizace:
•

Organizace se zavazuje bezplatně poskytnout pro odbornou praxi svá pracoviště.

•

Před započetím odborné praxe organizace provede instruktáž studenta školy o předpisech
k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v rozsahu odpovídajícím charakteru činností, které
bude student v rámci odborné praxe vykonávat.

•

Organizace zapůjčí studentovi školy v případě potřeby ochranné pracovní prostředky a pomůcky.

•

Organizace zajistí studentovi školy též potřebné sociální zázemí, zejména např. odpovídající
kapacitu hygienických zařízení.
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4. Závazky školy:
•

Škola je povinna zajistit dostatečnou teoretickou přípravu studentovi tak, aby student měl
odpovídající znalosti a dovednosti a byl seznámen s cíli a obsahem odborné praxe.

•

Škola svojí odpovědnou osobou garantuje, že bude zajištěna pravidelná docházka studenta na
pracoviště organizace a že student bude poučeno povinnosti dbát pokynů příslušných zaměstnanců
organizace a o povinnosti bezpodmínečně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, s nimiž byl
seznámen. Škola též studenta poučí o její odpovědnosti vůči organizaci, pokud by způsobila při
odborné praxi, nebo v souvislosti s ní, organizaci škodu.

•

Odborná praxe je bezplatná, mezi organizací a studentem nevznikne pracovněprávní vztah.

•

Odpovědnost za škody v průběhu odborné praxe, se řídí ustanovením § 391 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

5. Společná a závěrečná ustanovení:
•

Ve věcech touto smlouvou neupravených postupují smluvní strany podle příslušných ustanovení
zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně podle zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

•

Smlouvu lze vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet dnem doručení výpovědi.
Výpověď musí být učiněna písemnou formou, jinak je neplatná.

•

Organizace může od smlouvy odstoupit v případě, že dojde ze strany studenta školy k hrubému,
nebo opakovanému porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Odstoupení musí být učiněno písemnou formou, jinak je neplatné. Účinky odstoupení nastávají
doručením.

•

Smlouva se vyhotovuje ve 3 výtiscích, z nichž každý z účastníků, včetně studenta, obdrží po
jednom vyhotovení.

•

Smlouva je platná s účinností ode dne podpisu zástupců obou smluvních stran.

za školu:

za organizaci:

datum:

datum:

______________________________

_____________________________

plk. gšt. Ing.Zdeněk MACHÁČEK.

plk. Ing. Lubomír BUREŠ

velitel školy

ředitel HZS Jihočeského kraje
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