Profil absolventa VOŠ MO
Absolvent VOŠ je připraven pro výkon náročných činností v AČR a ve státní správě
v oblasti ochrany vojsk a obyvatelstva při řešení krizových situacích a dalších funkcí
souvisejících se službou v AČR. Je odborníkem pro řízení ochrany obyvatelstva,
má odpovídající teoretické znalosti a praktické dovednosti:
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komunikuje anglicky minimálně na úrovni STANAG - 6001 SLP – 2,
umí pracovat s informacemi pro média a dokáže tříbit podstatné informace z médií
pro řešení krizové situace,
pracuje s osobním počítačem a běžně rozšířenými aplikacemi,
formuluje své návrhy a rozhodnutí jasně a srozumitelně, dokáže je zdůvodnit,
dokáže využít při řešení krizové situace modelování jejího pravděpodobného
vývoje na základě aktuálně užívaných programů,
zvládá formulovat rizikovou situaci, hledat možné varianty jejího řešení a zvažuje
jejich dopad vzhledem k daným podmínkám. Za využití všech dostupných
informací dokáže volit optimální řešení krizové situace,
je schopen na základě odborných znalostí a informací předjímat vývoj krizové
situace včetně přípravy možné reakce na ně,
umí využívat kvalifikovaně dostupné informační systémy pro krizová řešení,
pracuje podle vývoje konkrétní situace v různých realizačních týmech,
je připraven nést za svá rozhodnutí osobní odpovědnost i s důsledky,
je připraven po teoretické i praktické stránce podílet se na přípravě příslušníků
AČR k řešení krizových situací,
zná fungování malých i velkých sociálních skupin, způsoby jejich analýzy,
ovlivňování, mechanizmy destabilizace a prostředky konsolidace,
ovládá základy demografické statistiky a dokáže je využít pro přijímání reálných
opatření a při řízení činností souvisejících s řešením krizových situací,
má schopnosti rozpoznat sociálně nežádoucí jev v jeho zárodku, přijmout účinné
metody k izolaci nositelů a nedopustit jejich vliv na okolí v souladu ze stávající
legislativou,
je v dostatečné míře obeznámen s organizací a úkoly AČR i státní správy,
zná základní právní a organizační normy, které tvoří závazný rámec pro jeho
profesionální jednání v rámci své působnosti,
orientuje se v oblasti norem tvořících mezinárodní humanitární právo, vojenské
právo ČR a EU při řízení konkrétních krizových situací vojenského i nevojenského
charakteru,
má dostatečné vědomosti v oblasti vnější a vnitřní ochrany ČR. Orientuje se
v normách bezpečnostní politiky ČR,
odolává zvýšené fyzické a psychické zátěži při řešení složitých úkolů,
je schopen operativně reagovat na jednotlivé typy živelních pohrom, druhy
teroristických ohrožení ve vztahu k eliminaci jejich následků,
umí analyzovat psychické faktory komunikace a proces rozhodování v krizových
situacích,
zná charakteristiky jednotlivých krizových situací a krizových stavů včetně
mimořádných událostí a mimořádných situací, jejich klasifikací, druhy, typy
možných následků krizových situací,
dokáže spolupracovat na realizaci krizového plánování a řízení, nejčastěji
používanými metodami analýzy rizik a organizací prevence, záchranných
a likvidačních prací,
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zná organizaci a techniku ochrany vojsk a obyvatelstva, systémy varování
a vyrozumění, způsoby a realizaci ukrytí, evakuace, individuální a kolektivní
ochrany a nouzového přežití,
je připraven po teoretické i praktické stránce na poskytnutí první pomoci osobám,
které utrpěly zranění,
umí bezpečně a v souladu s právními normami používat a ovládat zbraně
a zbraňové systémy ve vztahu ke své odbornosti.

Možnosti uplatnění absolventa:
Uplatnění absolventa VOŠ je možné na systemizovaných funkcích v AČR a státní
správě podle NV č. 469/2002 Sb., katalog prací a kvalifikačních předpokladů ve znění
pozdějších změn:
1.1.9. Bezpečnostní referent veřejné (státní) správy:
• komplexní zajišťování bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti práce v organizaci
se značným rizikem ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně
specializovaných prací - výbušniny, jedy, munice;
• souhrnné zajišťování připravenosti na mimořádné stavy a krizové stavy;
• komplexní zajišťování ochrany utajovaných skutečností v organizaci.
1.4.11 Dopravní referent:
• koordinace, usměrňování a komplexní zajišťování přepravy prostřednictvím
různých druhů dopravy;
• zajišťování dopravy a přepravy nebezpečných nákladů.
3.1.1. Rotmistr, praporčík, důstojník:
• řízení a velení četě, skupině (velitel, zástupce);
• samostatné řízení podsystémů při plnění odborných úkolů praporu, oddílu nebo
letky (náčelník služby, N KTS, náčelník parku techniky);
• obsluha speciálních systémů a zařízení roty, baterie, roje (náčelník-velitel
kompletu, radiolokátoru, zbrojního komplexu);
• výkon odborných specializovaných prací nebo usměrňování odborných prací na
organizačním stupni velení (starší důstojník štábu);
• velení, řízení a komplexní zajišťování chodu cvičišť, střelnic, specializovaná
pracoviště brigády, pluku (velitel, náčelník);
• řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti
(SOD);
• samostatné zajišťování odborných agend vojenských správních úřadů a
regionálních úřadů centra vojenské dopravy;
• řízení a zajišťování chodu skladových zařízení divizí, brigád a skladů logistiky
(náčelník skladu divize, brigády, náčelník oddělení skladů apod.);
• řízení podsystému v rámci brigády, základny letectva, ostatních svazků,
samostatných praporů a oddílů s užší působností do podřízených útvarů nebo
zabezpečující chod velitelství (náčelník odd., skupiny, služby apod.).
3.1.2 Policejní inspektor – Vojenská policie:
• koordinace a usměrňování služby VP u velitelství VP s územně vymezenou
působností nižšího stupně s působností při dohledu nad pořádkem, bezpečností
a dopravou, režimem ochrany v muničních základnách, zbraní, střelivem
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a výbušninami, vstupem a pohybem neoprávněných osob v chráněných
objektech*) platí od 1. 1. 2005;
řízení a velení skupině VP při plnění specifických úkolů dopravní, pořádkové
nebo ochranné služby vel. VP (náčelník skupiny, velitel směny) *) platí od 1. 1.
2005;
výkon odborných specializovaných činností nebo usměrňování odborných
činností na organizačním stupni útvaru vel. VP při zajišťování plnění úkolů
dopravní, pořádkové nebo ochranné služby VP (starší instruktor) *) platí od 1. 1.
2005;
samostatné zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalistickotechnických činností v útvarech s územně vymezenou působností vyššího stupně
(analytik, OOD, kriminalistický technik VP apod.);
samostatné zajišťování bezpečnosti chráněných osob;
samostatné plnění úkolů při odhalování, dokumentaci a zpracování méně
závažných trestných činů svěřených zvl. právním předpisem útvaru VP (policejní
orgán VP).

