Charakteristika vzdělávacího programu
Po ukončení studia budou posluchači umět analyzovat rizika existenčního ohroţení
obyvatelstva a ozbrojených sloţek 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 posluchače jak teoreticky tak prakticky.
Obsah výuky je strukturován do následujících oblastí: společensko-vědní; všeobecná;
státní a veřejná správa a mezinárodní vztahy; krizové řízení; odborná praxe. Na přípravu
v teoretických disciplínách naváţe praktická výuka, která bude realizována především na
letním a zimním soustředění.
V průběhu praktické výuky získají posluchači potřebné odborné dovednosti a návyky,
dojde i ke zvýšení odolnosti posluchačů vůči fyzické a psychické zátěţi při řešení úkolů
ochrany vojsk a obyvatelstva v krizových situacích.
Úkoly jednotlivých vzdělávacích oblastí:
Společensko - vědní oblast
V úvodní oblasti se posluchači seznámí se základy filosofie, které jim poskytnou
nezbytnou výbavu o morálních aspektech lidského chování. Získané znalosti v tomto oboru
zvýší schopnosti samostatného uvaţování studentů a usnadní samostatné získávání znalostí
z jiných oborů. Zvláštní pozornost věnujeme etice a modernímu filosofickému vnímání světa.
V sociologii se 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. Posluchači si také osvojí základy
sociologie mravnosti a sociologie kultury.
V předmětu „Psychologie a vzdělávání dospělých“ si posluchači rozšíří získané
středoškolské znalosti základů psychologie a pedagogiky, výuka se zaměří především na
vybrané části psychologie osobnosti a pato psychologie. 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. Posluchači si osvojí základy didaktiky
dospělých.
Základy demografické statistiky ve společensko-vědních oborech umoţní
posluchačům, aby se orientovali ve statistických údajích a vyuţívali je pro objektivní závěry
v rozhodovacím procesu.
V „Mediální komunikaci“ posluchači získají základní poznatky o vyuţití médii při
řešení krizových situací.
V předmětu „Prevence sociálně neţádoucích jevů“ se posluchači naučí rozpoznávat
první příznaky těchto jevů a vyuţívat účinné metody k jejich prevenci. Budou umět sniţovat
riziko negativních dopadů při výskytu sociálně neţádoucích jevů.
Oblast všeobecných předmětů
Prioritou tohoto bloku bude zvýšení úrovně základních znalostí informačních
technologii, schopnosti pracovat s osobním počítačem a běţně rozšířenými aplikacemi. Zde se
zaměříme na počítačové modelování, počítačové sítě, zásady psaní textů, tvorbu tabulek,
grafů a databázových systémů. Oblast dále obsahuje předmět „Informatika“, který bude
základem ke zvládnutí bloku „Krizové řízení“.
Nedílnou součástí této oblasti je výuka anglického jazyka v rozsahu STANAG 6001
SLP 2.

V předmětu „Dějiny vojenství“ budeme u posluchačů formovat vojenskohistorické
povědomí, rozšíříme a prohloubíme jejich vojensko-teoretického myšlení a vojensko odborný
rozhled. Jádrem bude studium národních dějin vojenství. Schopnost základní orientace
v krizových oblastech ve světě poskytne posluchačům „Vojensko politický zeměpis“.
Fyzická zdatnost, odolnost organizmu proti zátěţím, prohloubení základních
pohybových dovedností a rozvoj specifických dovedností při speciální tělesné přípravě bude
úkolem tělesné výchovy a částečně i dvou letních a jednoho zimního soustředění v rámci
odborné praxe.
Oblast Státní a veřejná správa a mezinárodní vztahy
Posluchači se v tomto bloku seznámí se základními právními normami ozbrojených sil
doma i v zahraničí, s organizací a řízením státní a veřejné správy a s bezpečnostní politikou
státu. Absolventi budou schopni aplikovat vojenské právo ČR a EU při řízení a řešení
konkrétních krizových situací vojenského a nevojenského charakteru. Součásti předmětu bude
“Mezinárodní humanitární právo“; zde se posluchači naučí aplikovat zásady stanovené
v právních normách do kaţdodenní činnosti příslušníků ozbrojených sloţek a úředníků
veřejné správy. Prioritou bude řešení vojenských, ekologických, ekonomických a
společenských krizových situací.
Předmět „Organizace státní a veřejné správy ČR“ vybaví studenty základními
znalostmi v této oblasti, aby se mohli orientovat v organizaci a úkolech státní a veřejné
správy.
Oblast Krizové řízení
Představuje vyvrcholení přípravy posluchačů na výkon funkcí v oboru ochrana vojsk
a obyvatelstva v krizových situacích. Výuka je rozdělena do devíti předmětů, jejichţ
absolvováním posluchači získají potřebné vědomosti a dovednosti pro zastávání pozic v AČR,
státní a veřejné správě vyjmenovaných v „Moţnostech uplatnění absolventa“.
„Ochrana vojsk a obyvatelstva“ je vstupním předmětem do studia celého oboru.
Posluchači se rámcově seznámí se základy problematiky oboru.
V předmětu „Ţivelní pohromy“ se posluchači seznámí s jejich příčinami, průběhem
a dopady. Budou téţ teoreticky i prakticky vybaveni pro předcházení těmto krizovým
situacím.
Cílem výuky předmětu „Terorismus“ je naučit posluchače hodnotit cíle teroristů,
dopady teroristických činů na obyvatelstvo a posluchači si dále osvojí způsoby předcházení
tomuto nejzávaţnějšímu nevojenskému riziku a moţnosti obrany vůči tomuto nebezpečí.
V předmětu „Základy krizového řízení“ posluchači zvládnou zásady řízení a plánování
za krizových situací, jejich modelování, metody a nástroje vhodné k řešení krizových situací.
Budou umět analyzovat rizika vzniku krizových situací. Naučí se řešit modelové krizové
situace na trenaţérech a při taktických cvičeních. Posluchači budou znát charakteristiky
jednotlivých krizových situací a krizových stavů včetně mimořádných události a
mimořádných situací, jejich klasifikaci, druhy a typy moţných následků krizových situací. Při
řešení krizových situací budou umět aplikovat typizované postupy. Budou seznámeni se
zásadami krizového plánování a řízení, nejčastěji pouţívanými metodami analýzy rizik a
organizací prevence, záchranných a likvidačních prací. Posluchači 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 přeţití.
V předmětu „Psychologie krizového řízení“ se posluchači 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.

Oblast odborné praxe
Odbornou praxi a další praktická vyučování budou posluchači absolvovat u vybraných
útvarů a zařízení Armády České republiky vybavených špičkovou technikou pro ochranu
vojsk a obyvatelstva. Součástí praktických vyučování bude i pobyt u útvarů a zařízení
Integrovaného záchranného systému. Smyslem odborné praxe bude upevnit u posluchačů
získané praktické návyky, dovednosti, pracovní postupy a naučit je praktické týmové
spolupráci. Plánované exkurze do špičkových zařízení IZS poslouţí k hlubší orientaci
v nejnovější technice a postupech při odstraňování následků krizové situace. Dvě letní a jedna
zimní odborná praxe poslouţí k získání praktických dovedností podle stanovených cílů.
První letní odborná praxe poskytne posluchačům znalosti ze základů zdravovědy
a jejího praktického vyuţití při záchraně lidských ţivotů.
Organizace výuky
Výuka bude probíhat formou kombinovaného studia. Rozsah studia bude tři roky tj.
šest období. V kombinované formě v prvním období posluchači absolvují 128 hodin
předmětu informatika denní formou, tj. 4 týdny. Ve druhém období je zařazen předmět jazyk
anglický v rozsahu 442 hodin formou denního studia tj. 16 týdnů. Odborná praxe u
kombinovaného studia bude organizována v pátém období studia v trvání 200 hodin v pěti
týdnech u vybraných útvarů a zařízení AČR a v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně
Bohdaneč. Další praxi budou posluchači kombinovaného studia absolvovat u svých
kmenových útvarů. Předpokládaná doba samostudia u předmětu informatika a jazyk anglický
je na jednu hodinu výuky jedna hodina samostudia, u všech dalších předmětů je předpoklad
na jednu hodinu konzultací (úvodních přednášek) tři hodiny samostudia. Individuální
konzultace proběhnou i mimo plánovaná soustředění na základě dohovoru posluchače
s učitelem. Kmenové útvary a zařízení vytvoří svým příslušníkům - posluchačům VOŠ
optimální podmínky pro plnění studijních úkolů. Velitele útvarů, od nichţ budou posluchači
pocházet, budou seznámeni s učebním plánem svých podřízených.
V kombinované formě studia bude celkem odučeno 1150 kontaktních hod., a to
následujícím způsobem:

570 hod. denní formou (442 hod. anglický jazyk, 128 hod. informatika)

380 hod. dálkovou formou (konzultace, přednášky a semináře k ostatním předmětům
v rámci jednotlivých studijních soustředění)

200 hod. odborné praxe
Dále je stanoveno 1684 nekontaktních hod., které budou realizovány formou
samostudia.
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Poznámky k učebnímu plánu:
Odborná praxe
V kombinované formě studia proběhne odborná praxe v 5. období v rozsahu 200 hod.
Volba tématu absolventské práce
Posluchači si nejpozději v letním období 2. ročníku volí téma své absolventské práce.
Termín je dostačující, jelikoţ posluchači zahájí studium na VOŠ po předchozí praxi u útvarů
nebo zařízení AČR.
Podmínky postupu do vyššího ročníku
Do vyššího ročníku postoupí student, který úspěšně splnil podmínky stanovené
akreditovaným vzdělávacím programem VOŠ pro příslušný ročník.

