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Abstrakt 

KONEČNÝ, M., Návrh opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ. Disertační práce: 

VŠB  Technická univerzita Ostrava, FBI, 2015, 157 str. 

Disertační práce se zabývá problematikou bezpečnostních incidentů, protiprávních činů 

a dalších forem kriminality, které se mohou vyskytnout v prostředí vysokých škol (dále jen 

VŠ). Na základě odborných znalostí a praktických zkušeností byl zvolen vhodný postup 

kvalitativní, semikvalitativní a kvantitativní analýzy rizika, kdy jsou za pomocí vybraných 

mechanismů posouzena významná bezpečnostní rizika a hrozby, která představují potenciální 

procesní a strukturální ohrožení VŠ z pohledu fyzické bezpečnosti. V oblasti represe 

a prevence rizika byla navržena inovativní analytická metoda pro analýzu a řízení 

bezpečnostních incidentů, vedoucí k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé 

nežádoucí události a následnému stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření 

s cílem eliminovat opětovný výskyt negativního jevu obdobného charakteru. Práce se dále 

zabývá komplexním posouzením stávající úrovně bezpečnosti VŠ v České republice 

a zahraničí, včetně komparace zjištěných skutečností v této problematice. V oblasti 

implementace vhodné bezpečnostní technologie je provedena multikriteriální analýza, 

prostřednictvím které lze posoudit vzájemnou interakci a potenciální aplikaci vybraných 

prostředků technické ochrany v prostředí VŠ. Na základě výstupu z této analýzy pak bylo 

přistoupeno k laboratornímu měření a zkoumání, které bylo zaměřeno na získání relevantních 

dat a to v rámci efektivního využití technologie radiofrekvenční identifikace a lokalizace osob 

ve specifických podmínkách VŠ. Klíčovým výstupem práce je systém fyzické bezpečnosti 

VŠ, zahrnující návrh opatření fyzické bezpečnosti dle kategorizace a bezpečnostního 

zónování zájmových prostorů, na základě čehož jsou stanoveny postupy a metody řízení 

protiprávních činů, bezpečnostních incidentů či mimořádných událostí, vedoucí k definování 

požadavků pro zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ. Implementací uvedeného 

systému do praxe lze doplnit absenci právního předpisu či odborné technické normy, určující 

požadovaný stupeň fyzické bezpečnosti VŠ v České republice. Zároveň lze predikovat 

zlepšení a sjednocení přístupu, včetně stanovení předpokladů pro efektivní plánování 

finančních prostředků v oblasti ochrany osob, majetku a dalších aktiv VŠ. Dalším výstupem 

práce jsou nové teoretické poznatky a prakticky použitelné informace, které lze využít při 

posouzení bezpečnostních rizik a hrozeb nejen v prostředí VŠ, ale i u dalších objektů 

obdobného charakteru.  
 

 

Klíčová slova: bezpečnost, incident, riziko, analýza, kategorizace, systém, minimalizace. 



 

 

Předmluva  

Podnětem pro zpracování této disertační práce byla aktuální problematika bezpečnosti 

školských zařízení a stále se zvyšující hrozba teroristického útoku ze strany Islámského státu. 

Dalším významným motivačním faktorem při řešení práce bylo zjištění, že v současnosti 

neexistuje právní předpis či technická norma, zabývající se blíže fyzickou bezpečností VŠ 

a také skutečnost, že v posledních letech dochází k prokazatelnému nárůstu agresivního 

chování a násilí v prostředí VŠ, což dokazují nejen bezpečnostní incidenty v zahraničí, ale 

také v České republice. Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit efektivní postup pro posouzení 

rizika a řízení případných bezpečnostních incidentů, který bude zahrnovat odpovídající 

opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ a jehož implementací bude dosaženo 

požadovaného stupně ochrany osob, majetku a dalších aktiv ve specifických podmínkách 

těchto objektů. 
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Úvod 

Úvahy o bezpečnosti, z toho plynoucí rizika a preventivní opatření, jsou součástí lidské 

historie od samotného počátku a vždy korespondovaly s dosaženou technologickou 

a materiální úrovní. Samotnou bezpečnost tak lze charakterizovat jako stav systému, kdy je 

akceptována pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných zájmech a v kontextu s touto 

úvahou vychází její rozsah z možnosti ochrany před aktuálními bezpečnostními riziky. 

Z tohoto pohledu je Česká republika od počátku 21. století konfrontována významnými 

hrozbami (organizovaný zločin a velmi aktuální terorismus), které mají znatelný negativní 

dopad pro společnost a jejichž intenzita se bude i dále stupňovat. V rámci zajištění prevence 

jsou velmi významné zejména zvlášť zranitelné objekty, resp. instituce, které jsou navíc svou 

činností zainteresovány se zeměmi představujícími primární cíl teroristických útoků 

(např. USA, Francie, Německo). Do této kategorie lze bezesporu zahrnout také objekty 

vysokých škol (dále jen VŠ), které mezi sebou spolupracují na významných projektech  

v oblasti vědy a výzkumu. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že jsou VŠ navštěvovány 

významnými státníky při pořádání konferencí či jiných událostí, kteří svou významností 

představují zájmové cíle teroristů a tím pádem i ohrožení pro samotný objekt a osoby, které se 

v něm nachází. Bezpečnostní riziko nepředstavují pouze vnější útoky. Objekty VŠ jsou 

vzhledem ke svému charakteru vystaveny řadě dalších hrozeb (násilí a agrese studentů či 

pedagogů), které jsou často stěží odhalitelné než u typizovaného pachatele [17]. Vzhledem ke 

své lokalitě jsou VŠ zatíženy také různou formou protiprávní činnosti (vloupání, vandalismus 

atd.), mající méně významný charakter z pohledu ohrožení lidského zdraví. Nicméně 

i závažné bezpečnostní incidenty se již nevyskytují výhradně v zahraničí, což potvrzuje útok 

studenta gymnázia v Rakovníku, který pobodal svou učitelku nebo nedávný útok pachatele na 

střední škole ve Žďáru nad Sázavou, kdy na následky bodných ran zemřel jeden student 

a další dva byli vážně zraněni. V současnosti navíc neexistuje právní předpis, ve kterém by 

byla tato problematika koncepčně řešena se stanovením konkrétních požadavků fyzické 

bezpečnosti VŠ a to i přesto, že počet akademické obce dosahuje často rozměru menších 

měst. Lze tedy konstatovat, že vzhledem ke koncentraci osob v prostorách VŠ a stávajícím 

bezpečnostním opatřením, které jen stěží odhalí potenciálního pachatele, nelze další útoky 

vyloučit a je pouze otázkou času, kdy se incidenty obdobného charakteru vyskytnou 

v prostředí VŠ. Z tohoto důvodu je nezbytné stanovit efektivní postup pro posouzení rizika 

a řízení bezpečnostních incidentů, který bude zahrnovat odpovídající opatření fyzické 

bezpečnosti VŠ a jehož implementací bude dosaženo požadovaného stupně ochrany ve 

specifických podmínkách těchto objektů. 
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1 Současný stav problematiky zabezpečení vysokých škol 

Po rozboru právních předpisů týkajících se fyzické bezpečnosti osob, majetku a dalších 

aktiv v prostředí VŠ, lze konstatovat, že v ČR chybí právní předpis, který by komplexně 

posoudil a definoval požadavky v této oblasti. Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví 

studentů na vysokých školách je částečně řešena pouze v § 391 odst. 4 zákona č. 262/2002 

Sb., zákoník práce, kde je uvedena odpovědnost za škodu, která vznikne studentům VŠ a dále 

je zmíněná v § 62 odst. 2 zákona č. 111/1998, o vysokých školách, ve znění pozdějších 

předpisů a změn. V současnosti však Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

MŠMT) připravuje novou vyhlášku o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 

žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je nyní v připomínkovém řízení. 

Cílem této vyhlášky je stanovení obecné povinnosti škol a školských zařízení zajišťovat 

bezpečnost a ochranu zdraví při vzdělávání a při poskytování školských služeb (dle zákona 

č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a změn), především pak ve vztahu 

k bezpečnému vstupu do školy a regulaci pohybu cizích osob v prostorách, kde se činnost 

škol a školských zařízení uskutečňuje. Primárně je však v této oblasti nutno stanovit alespoň 

minimální standard fyzické bezpečnosti, který bude na úrovni obecně závazného právního 

předpisu. Riziko totiž spočívá v nečinnosti školských zařízení a ponechání této úpravy 

výlučně na jejich vnitřních řádech, ve kterých nejsou často zahrnuta žádná opatření proti 

neoprávněnému vstupu do objektu a pohybu cizích osob ve vnitřních prostorách školy. 

V oblasti fyzické bezpečnosti sice MŠMT dne 25. 02. 2015 na svých webových stránkách 

zveřejnilo metodické doporučení čj. MSMT-1981/2015-1 „Minimální standard bezpečnosti“ 

k zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, jedná se však 

pouze o nezávazný pěti stránkový dokument, který obsahuje obecná a nedostatečná 

doporučení z pohledu fyzické bezpečnosti, kdy závisí zcela na vedení jednotlivých škol, 

v jakém rozsahu je implementují. Toto metodické doporučení bylo zpracováno jako jedno 

z opatření MŠMT, které bylo přijato ze 40. schůze vlády ČR dne 15. 10. 2014, vycházející 

z tragické události ve Žďáru nad Sázavou. V rámci zajištění odpovídající prevence MŠMT 

dále vyhlásilo neinvestiční dotační program č. j. MSMT-2157/2015-1 „Podpora zabezpečení 

škol a školských zařízení“, který je určen zejména k nákupu bezpečnostních prvků či  

stavebním a terénním úpravám. Tuto dotaci lze poskytnout až do 100 % celkových nákladů 

schváleného bezpečnostního projektu, který však musí být realizován do konce roku 2015 

[24]. Vzhledem ke skutečnosti, že v současné době neexistuje právní předpis, který by se 

komplexně zabýval fyzickou bezpečností a ochranou osob, majetku a dalších aktiv v prostředí 

VŠ, lze tuto problematiku řešit pouze s využitím souboru právních předpisů, které se týkají 

trestního práva, přestupků, ochrany informací a dalších oblastí, z nichž je nutno následná 

bezpečnostní opatření a postupy odvodit. 

Za účelem posouzení stávajícího zabezpečení VŠ lze vycházet z tematické zprávy České 

školní inspekce (dále jen ČŠI), která byla zveřejněna v prosinci 2014 pod názvem 

„Bezpečnost ve školách a školských zařízeních“ č. j. ČŠIG-4027/14-G2. Jednotlivé poznatky 

byly získány v průběhu inspekční činnosti, která byla zaměřena  na problematiku bezpečnosti 

a technického zabezpečení školských zařízení. Ve sledovaném období 20. 10. 2014 – 13. 11. 

2014 bylo navštíveno 5 477 objektů, což představuje 56,4 % škol a školských zařízení 

zapsaných ve školském rejstříku. V tomto průzkumu bylo poukázáno na skutečnost, že pouze 

9,6 % dotázaných bylo spokojeno s podporou a formou zajištění fyzické bezpečnosti ve svém 

zařízení a ostatní uvedli alespoň jednu oblast pro zlepšení současného stavu [24]. 
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Graf 1 Oblasti ke zvýšení bezpečnosti školských zařízení [24] 

Z uvedeného grafického průzkumu ČŠI rovněž vyplývá, že v oblasti prevence před 

nasilím ve školách je nutno aplikovat především chybějící legislativní či metodické 

ustanovení požadovaného standardu fyzické bezpečnosti, na základě kterého lze provést 

inovaci stávajících bezpečnostních systémů a postupů. K dosažení odpovídající bezpečnostní 

úrovně VŠ je nutno implementovat také vhodnou bezpečnostní technologii, která by 

minimalizovala významná bezpečnostní rizika (především neoprávněný vstup či pohyb osob). 

Při zpracování návrhu opatření fyzické bezpečnostní VŠ je potřeba zohlednit rovněž specifika 

tohoto prostředí a specializovaných pracovišť, kde se mohou vyskytovat například 

nebezpečné a výbušné látky či ionizující záření. Získaná data jsou v další části práce 

porovnána a prověřena prostřednictvím rozboru bezpečnostních incidentů v ČR i zahraničí, 

a dále kapitolou zaměřenou na proces posouzení rizika v prostředí VŠ.  

Ve srovnání s ostatními zeměmi EU lze konstatovat, že právní ochrana v prostředí VŠ je 

již řešena v Německu, Francii, Polsku či na Slovensku, kde jsou pedagogové vysokých škol 

v ustanovení zákona považováni za chráněné osoby. Na Slovensku bylo toto uzákoněno již 

v roce 2009 a to zákonem o pedagogických pracovnících. V případě útoku nebo trestného 

činu vůči chráněné osobě, pak ve smyslu trestního zákona, hrozí útočníkovi vyšší sazby. Dle 

vyjádření slovenských pedagogů je však přínos tohoto zákona sporný a má pouze preventivní 

charakter, což potvrzuje rostoucí trend násilí a počet bezpečnostních incidentů. Toto tvrzení 

však nelze s jistotou verifikovat, jelikož Slovensko (stejně jako ČR) nemá žádný právní 

předpis, který by ukládal povinnost oznamovat případy protiprávní činnosti přímo 

ministerstvu školství a jejich evidence je tak plně v kompetenci jednotlivých škol a orgánů 

činných v trestním řízení. Významnou skutečností tak zůstává fakt, že trestní odpovědnost 

pachatele vzniká jen v případě, kdy byl trestný čin spáchán s přímým výkonem pedagogické 

činnosti. Pokud tedy útočník napadne pedagoga mimo pracoviště, je toto považováno jen za 

výtržnictví. Rezervovaně zhodnotil přínos statusu chráněné osoby také viceprezident 

Slovenské komory pedagogů Miroslav Sopko, který uvedl, že se sice jedná o další krok, který 

může zajistit vyšší ochranu, ale je nutno se zaměřit na to, kdo se v prostorách školského 

zařízení pohybuje. V současnosti na změnách právní úpravy pracuje také ministerstvo školství 

ČR, které se po vzoru Slovenska a dalších zahraničních zemí přiklání k názoru, že je nutno 

zavést vyšší právní ochranu pedagogů, ale ne výhradně formou statusu veřejného činitele 

(nyní se již používá označení status úřední osoby), ale spíše implementací preventivních 

opatření, s využitím vhodných prostředků technické ochrany osob a majetku. Nicméně snaha 

zajistit vyšší právní ochranu pedagogů se v ČR neobjevuje poprvé. Například školské odbory 

o toto bez úspěchu usilovaly na přelomu let 2008 / 2009 a přísnější tresty prosazovali také 
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poslanci ČSSD, avšak vláda Petra Nečase jejich návrh v červenci 2012 odmítla. Poslední 

stanovisko k vyšší právní ochraně pedagogů vydalo ministerstvo spravedlnosti v listopadu 

2014, kdy nezahrnulo příslušný paragraf do připravované novely trestního zákona [5]. 

V rámci zajištění odpovídající ochrany školských zařízení je bezesporu významná 

prevence, a proto jsou například studenti v USA na hrozbu násilných útoků připravováni již 

na základních školách. Pro nouzové situace jsou definovány dva stupně ohrožení (žlutý 

a červený kód), na základě kterých jsou provedena příslušná bezpečnostní opatření. Žlutý kód 

je vyhlašován při vysoce nebezpečných situacích (např. útěk vězně v blízkosti školy) 

a vážnější červený kód se pak týká extrémního nebezpečí (pohyb ozbrojené osoby 

v prostorách školy apod.), s čímž jsou spojena následná preventivní opatření (uzamčení dveří,  

zůstat v tichosti pod lavicemi atd.). V USA, ale i v zemích EU (např. Velká Británie) je na 

rozdíl od ČR zcela odlišně řešena samotná prevence před protiprávní činností, která je 

zaměřena na snížení významných bezpečnostních rizik a hrozeb (neoprávněný vstup a pohyb 

osob v prostorách VŠ apod.). V této oblasti jsou standardně instalovány bezpečnostní 

technologie (např. CCTV, ACS, PZTS), které jsou určeny k řízení vstupu a monitoringu 

pohybu osob v objektech a zájmových prostorech VŠ [13]. V prostředí VŠ jsou zároveň 

implementována dostatečná režimová opatření (výdej přístupových karet a jejich oprávnění, 

stupeň kontroly osob apod.), kdy úroveň bezpečnosti zvyšuje také fyzická ostraha, která je 

realizována především externími pracovníky s odbornými znalostmi a zkušenostmi. Uvedená 

bezpečnostní opatření vychází zejména z politiky fyzické bezpečnosti jednotlivých VŠ (např. 

univerzita v Sheffieldu, Oxfordu či Londýně), která dosahuje nadstandardní úrovně se 

stanovením konkrétních požadavků a bezpečnostních postupů. Příkladem může být Oxfordská 

univerzita, kde jsou pro ochranu VŠ využity systémy CCTV s dohledovým pracovištěm, které 

monitoruje 24 h nejen vnitřní prostory, ale především venkovní prostranství a to z důvodu 

preventivního odhalování protiprávní činnosti. V případě potřeby je pak schopna adekvátně 

zasáhnout fyzická ostraha, která je vybavena nesmrtícími prostředky (např. taser) 

a zásahovými vozidly. Univerzity zároveň včasně reagují na aktuální bezpečnostní situaci, 

kdy začátkem roku 2015 vydali seznam preventivních doporučení v návaznosti na stoupající 

aktivitu Islámského státu. Ve Velké Británii existuje navíc sdružení s názvem „Community 

Safety Bureau“, které se problematikou fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ úzce zabývá. 

V rámci své činnosti vydalo rozsáhlý dokument tzv. School Security Booklet, ve kterém jsou 

zahrnuta opatření prostorová, organizační, technická, personální a opatření v oblasti 

zpracování dokumentace, včetně postupů pro posouzení rizika či vyhodnocení různých 

nebezpečných situací a mimořádných události. Nicméně k dispozici je i řada dalších 

materiálů, které se zabývají uvedenou problematikou a jsou snadno dostupné na webových 

stránkách. Osoba, která posuzuje současný stav zabezpečení a ochrany VŠ se tak může opřít 

o odborné stanovisko, čímž je zjednodušen rozhodovací proces při stanovení odpovídajících 

opatření fyzické bezpečnosti v tomto prostředí. Lze tedy předpokládat, že zajištění fyzické 

bezpečnosti VŠ je provedeno objektivně a adekvátně na základě procesu posouzení rizika 

a zranitelnosti chráněných aktiv, kterými jsou především život a zdraví osob. V Německu je 

pak vypracován program „Systém bezpečné školy“, určený pro další vzdělávání pedagogů na 

úseku prevence před násilím a jinou formou protiprávní činnosti. Zároveň byl v této oblasti 

vyvinut výpočetní technikou podpůrný nástroj k posouzení rizika u napadených studentů 

(DyRiAS), ze kterého lze odvodit typologii potenciálního útočníka [30], [31]. V ČR existuje 

také několik preventivních programů a projektů, které jsou však zaměřeny především na 

bezpečnost a ochranu zdraví. V oblasti fyzické bezpečnosti se pak jedná zejména o soukromé 

subjekty, které pro školy připravují projekty s totožným názvem „Bezpečná škola“, avšak 

prioritou je řízení kontroly vstupu a pohybu osob ve školách, s využitím bezpečnostních 

technologií (CCTV, ACS atd.), které snižují bezpečnostní rizika a hrozby na přijatelnou 
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úroveň [24].V ČR existuje také několik preventivních programů, ty jsou však zaměřeny 

především na bezpečnost a ochranu zdraví. V oblasti fyzické bezpečnosti se pak jedná 

zejména o soukromé subjekty, které pro školy připravují projekty s totožným názvem 

„Bezpečná škola“, avšak prioritou je řízení kontroly vstupu a pohybu osob ve školách 

s využitím bezpečnostních technologií. 

Vypovídající hodnotu úrovně fyzické bezpečnosti VŠ pak představuje také 

charakteristika bezpečnostních incidentu ve školách a školských zařízeních, na základě které 

lze provést rovněž typologii potenciálního pachatele protiprávní činnosti. Pro objektivnost 

získání těchto dat je nutno uvést, že evidence oficiálních statistik bezpečnostních incidentů, 

není stanovena žádným právním předpisem. Zdrojem pro zpracovatele jsou tedy pouze 

internetové a zpravodajské servery nebo interní údaje poskytnuté samotnými subjekty, kdy 

zaleží plně na jejich ochotě informace poskytnout. Možnost verifikovat získaná data je tak 

velmi omezená, avšak na základě principu a minori ad maius, tedy platí-li něco pro méně 

významnou skutečnost, totéž platí pro skutečnost významnější, lze z těchto údajů určit 

východiska a poznatky o bezpečnostním prostředí VŠ. Na základě zjištěných údajů 

a poznatků z této oblasti pak lze konstatovat, že problematika fyzické bezpečnosti VŠ je 

řešena zcela individuálně a chybí jasná koncepce v rámci definování minimální bezpečnostní 

úrovně a požadavků na odpovídající preventivní opatření. Fyzické bezpečnosti je věnována 

odpovědnými subjekty rozdílná pozornost a jasná koncepce je v této oblasti spíše výjimkou. 

V případě, že je nastavena dostatečná bezpečnostní úroveň, jedná se často o reakci na vzniklý 

bezpečnostní incident, nikoliv preventivní stav systémového řízení a bezpečnostního řešení. 

Jednou z příčin uvedeného stavu je ekonomické hledisko, resp. finanční náklady spojené se 

zajištěním fyzické bezpečnosti objektů VŠ. Konkrétní návrhy bezpečnosti jsou v současné 

době navíc velmi často ovlivněny komerčními subjekty, kterými je fyzická bezpečnost 

realizována. Významný podíl v rámci zajištění adekvátní bezpečnostní úrovně VŠ sehrává 

fakt, že se touto problematikou nezabývají odborníci z dané oblasti, ale pracovníci jiného 

zaměření, kteří tuto činnost vykonávají v rámci své pracovní náplně. Stav fyzické bezpečnosti 

tak často není posuzován objektivně a adekvátně, na základě principu zajištění odpovídající 

bezpečnostní úrovně, ale s odvoláním na nedostatek finančních prostředků. Vzhledem 

k uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že osoba odpovědná za posouzení a zajištění 

fyzické bezpečnosti objektů VŠ se nyní v podstatě nemůže opřít o žádné odborné stanovisko, 

které by jí zjednodušilo rozhodovací proces, přitom vhodně stanovená bezpečnostní úroveň 

přispívá k formování bezpečnostního povědomí celé organizace. Z tohoto důvodu je nutno 

stanovit opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, s využitím vhodných bezpečnostních 

technologií, což zajistí dosažení požadované bezpečnostní úrovně a ochrany osob, majetku 

a dalších aktiv VŠ, včetně minimalizace potenciálních rizik a hrozeb na přijatelnou úroveň. 

2 Cíle disertační práce a využití dosažených výstupů 

V současnosti neexistuje v ČR právní předpis či odborná norma upravující koncepčně 

oblast fyzické bezpečnosti objektů VŠ, což může mít negativní dopad na prevenci a výskyt 

bezpečnostních incidentů či dalších mimořádných událostí v tomto prostředí. Tato 

problematika byla částečně řešena v rámci projektu bezpečnostního výzkumu pod názvem 

„Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol“, na kterém se 

autor práce podílel, nicméně při jeho zpracování byl opomenut proces posouzení rizika 

v prostředí VŠ a rovněž nebyl stanoven systematický nástroj pro analýzu a řízení případného 

bezpečnostního incidentu, čímž by byla odhalena skutečná příčina jeho vzniku a ne pouze 

dopad na chráněná aktiva. 
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Na základě zjištěných skutečností byl stanoven hlavní cíl disertační práce: 

 návrh systému fyzické bezpečnosti vysokých škol – definující opatření fyzické 

bezpečnosti v prostředí VŠ, včetně vhodných bezpečnostních technologií, postupů 

a metod k řízení protiprávních činů, bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí, 

vedoucích ke stanovení požadavků na zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ.  

 Dosažením hlavního cíle lze doplnit absenci zmíněného právního předpisu a jeho 

implementací do praxe lze predikovat zlepšení a sjednocení přístupu k zajištění odpovídající 

úrovně fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ. Návrh systému fyzické bezpečnosti lze zároveň 

využít pro připravovanou odbornou technickou normu „Prevence kriminality při navrhování 

škol“ či pro vyhlášku o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních. 

Naplnění hlavního cíle je dále podmíněno uskutečněním vedlejších cílů: 

1) zpracování dat vypovídajících o způsobu, rozsahu a formě zajištění fyzické bezpečnosti 

VŠ, včetně souhrnného přehledu potenciálních hrozeb a typologie pachatele protiprávní 

činnosti v prostředí VŠ; 

2) aplikace vybraných analytických metod k posouzení bezpečnostních rizik a hrozeb, 

včetně využití multikriteriální analýzy pro komparaci současného portfolia 

bezpečnostních technologií, s následným stanovením vybraných technických prostředků 

a jejich potenciálního využití ve specifických podmínkách VŠ; 

3) návrh vhodné metody pro analýzu a řízení bezpečnostních incidentů , vedoucí 

k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a následnému 

stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření, s cílem eliminovat opětovný 

výskyt vzniklého bezpečnostního incidentu a jeho dopad na chráněná aktiva;  

4) stanovení opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ a to v souladu s návrhem 

kategorizace a bezpečnostního zónování zájmových prostorů VŠ dle jejich významnosti 

a zranitelnosti z pohledu fyzické bezpečnosti. 

Ve vztahu ke stanoveným vedlejším cílům řešené disertační práce jsou níže předloženy 

následující pracovní hypotézy: 

 pracovní hypotéza (PH1) – na základě dostupných poznatků lze vyhodnotit stávající stav 

fyzické bezpečnosti VŠ, který je zjevně nedostačující, čímž je bezprostředně ohrožena 

bezpečnost osob, majetku a dalších aktiv v těchto objektech; 

 pracovní hypotéza (PH2) – prostřednictvím multikriteriální analýzy lze posoudit 

vzájemnou interakci a možnost realizace vhodných bezpečnostních technologií, které lze 

zahrnout do návrhu systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, vedoucího k dosažení 

odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ; 

 pracovní hypotéza (PH3) – vzhledem k charakteru činnosti VŠ lze v tomto specifickém 

prostředí predikovat výskyt významných bezpečnostních rizik a hrozeb, která nejsou 

dostatečně ošetřena bezpečnostními opatřeními a postupy, mohou se zároveň vzájemně 

ovlivnit a tím umocnit následky dopadu negativního jevu na chráněná aktiva. 

V rámci realizace disertační práce bylo postupováno systematicky s chronologickou 

návazností prováděných činností, tedy naplněním vedlejších cílů, prostřednictvím kterých je 

dosaženo hlavního cíle. Za účelem získání požadovaných dat, ověření výsledků a dílčích 

předpokladů byly realizovány vybrané bezpečnostní analýzy, dotazníkové metody, rozhovory 

s experty v dané problematice a konzultace s odpovědnými osobami za fyzickou bezpečnost 

VŠ, s následným sběrem informací z veřejně dostupných zdrojů, včetně podkladových 

materiálů poskytnutých zástupci spolupracujících VŠ, a to v rámci uvedeného bezpečnostního 

výzkumu souvisejícího s řešenou problematikou. 
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3 Rozsah a průběh zpracování disertační práce 

Tato disertační práce je strukturovaná do několika sekcí, které se blíže zabývají určitou 

problematikou fyzické bezpečnosti VŠ. Úvodní část specifikuje rešeršní výzkum a současný 

stav bezpečnosti školských zařízení v ČR a zahraničí, s následnou komparací zjištěných 

skutečnosti v této oblasti. Na základě uvedeného průzkumu a výchozích předpokladů byl 

stanoven hlavní cíl, spolu s volbou vhodných teoretických a empirických metod vedoucích 

k úspěšnému zpracování práce a k dosažení definovaných cílů. Předmětem práce je 

zpracování systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ se stanovením koncepčního 

systémového přístupu, definujícího účinná opatření a postupy fyzické bezpečnosti pro 

dosažení požadované bezpečnostní úrovně VŠ z pohledu ochrany osob, majetku a dalších 

chráněných aktiv.  

 
Obrázek 1 Myšlenková mapa zpracování disertační práce 

Všeobecně lze definovat metodiku zpracování disertační práce jako souhrn praktik 

a postupů k řešení stanovených cílů, kde se uplatňují specifické teoretické a empirické 

metody, které tvoří podstatu daného bezpečnostního výzkumu. Realizací uvedených postupů 

je zajištěno získání dostatečného počtu relevantních údajů, pro posouzení stávající 

bezpečnostní úrovně a pro zpracování systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, s využitím 

vybraných bezpečnostních technologií a metod analýzy rizika. 

Prvotním východiskem pro zpracování disertační práce byla úvodní kapitola, která se 

zabývala současným stavem zabezpečení vysokých škol z pohledu fyzické bezpečnosti 

a ochrany osob či dalších aktiv VŠ. Mezi podstatné závěry této kapitoly patří: 

 po rozboru právní ochrany ČR lze konstatovat, že chybí právní předpis, který by 

komplexně posoudil a definoval požadavky na fyzickou bezpečnost objektů VŠ, včetně 

stanovení konkrétních opatření fyzické bezpečnosti v tomto prostředí; 

 problematika fyzické bezpečnosti VŠ je řešena zcela individuálně a chybí jasná koncepce 

v rámci definování minimální bezpečnostní úrovně; 
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 k dispozici je pouze metodické doporučení č. j. MSMT-1981/2015-1 „Minimální 

standard bezpečnosti“, který zahrnuje opatření k zajištění bezpečnosti dětí, žáků 

a studentů ve školách a školských zařízeních (stručný dokument, který obsahuje pouze 

obecná a nezávazná doporučení); 

 problematika fyzické bezpečnosti VŠ byla částečně řešena v rámci projektu 

bezpečnostního výzkumu pod názvem „Posouzení a standardizace fyzické ochrany 

objektů veřejných vysokých škol“, na kterém se autor práce podílel, nicméně při jeho 

zpracování byl opomenut proces posouzení rizika v prostředí VŠ a rovněž nebyl stanoven 

systematický nástroj pro analýzu a řízení případného bezpečnostního incidentu, čímž by 

byla odhalena skutečná příčina jeho vzniku a ne pouze dopad na chráněná aktiva. 

V projektu dále chybí volba a bližší posouzení vhodné bezpečnostní technologie, včetně 

možné aplikace vybraných technických prostředků v prostředí VŠ, na základě čehož by 

byla snížena významná rizika na přijatelnou úroveň (např. neoprávněný vstup do objektu 

či pohyb osob v prostorách VŠ). 

Následující kapitola disertační práce „Praktické poznatky a východiska fyzické 

bezpečnosti vysokých škol“ se zabývá posouzením stávajícího stavu a rozsahem fyzické 

bezpečnosti VŠ, se stanovením typologie potenciálního pachatele protiprávní činnosti 

a determinací potenciálních hrozeb a rizik v prostředí VŠ. Problematika zajištění odpovídající 

bezpečnostní úrovně VŠ je specifická a značně rozsáhlá, proto je nutno pro řešení praktických 

otázek zvolit systémový přístup, který umožní řešit tuto problematiku souběžně se 

vzájemným propojením jednotlivých postupů. V oblasti prevence a snižování protiprávní 

činnosti či sociálně patologických jevů existuje řada faktorů, které ovlivňují výskyt těchto 

negativních jevů. Na tomto se principiálně podílí zavedení účinných opatření fyzické 

bezpečnosti, které je nutno řešit jako nezbytnou podmínku pro zajištění kontinuity činnosti 

VŠ, spočívající v zajištění odpovídající ochrany osob, majetku a dalších chráněných aktiv. 

V současnosti však lze konstatovat, že bezpečnostní úroveň na VŠ je nedostatečná, stávající 

režimová opatření jsou neefektivní a zabezpečovací technika neodpovídá požadavkům na 

detekci a způsobilejšího pachatele jen stěží odhalí. Pozornost je nutno věnovat rovněž 

stěžejnímu prvku zabezpečovacího systému a to fyzické ostraze, jejichž způsobilost, reakce na 

poplach či případný zásah proti pachateli je často nedostačující. Tento fakt je důsledkem 

režijních nákladů na zajištění fyzické ostrahy, která je za daných finančních podmínek 

realizována pracovníky často bez praktických zkušeností a teoretických znalostí, kteří sice 

absolvovali povinnou zkoušku profesní kvalifikace, ale v praxi tyto znalosti nedokážou 

využít. Tato skutečnost jen potvrzuje, že výskyt dalších závažných bezpečnostních incidentů 

nelze vyloučit a je nutno této problematice věnovat patřičnou pozornost.  

Vzhledem k potenciálním hrozbám a rizikům v prostředí VŠ je nutno zvolit vhodnou 

bezpečnostní technologii, kterou bude dosaženo zvýšení bezpečnostní úrovně, a  to zejména 

z hlediska neoprávněného vstupu do objektu či zájmových prostorů VŠ a s tím spojených 

hrozeb v podobě kriminální a protiprávní činnosti. Z pohledu fyzické bezpečnosti je vývoj 

v této oblasti směřován na implementaci efektivních monitorovacích a přístupových systémů, 

umožňujících řízení vstupu a pohybu osob v objektech VŠ. Pro správné posouzení vhodné 

technologie byla zpracována multikriteriální analýza, na základě které bylo stanoveno, že 
v prostředí VŠ je vhodnou volbou pasivní RFID či biometrie s využitím otisku prstu, jejichž 

možnou aplikací se zabývá samostatná příloha disertační práce. Vzhledem k ostatním kritériím 

nelze opomenout také systém CCTV, který představuje účinný prostředek monitoringu zájmových 
prostorů a v případě integrace s technologií RFID efektivní prvek zabezpečovacího systému, 

vedoucí k řízení vstupu a výstupu osob v objektech a zájmových prostorech VŠ. Spektrum 

aplikace RFID je v oblasti fyzické bezpečnosti rozmanité, avšak funkčnost systému je dána 

zejména volbou frekvenčního pásma a umístěním RFID tagu. Z tohoto důvodu byla 
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následující kapitola práce „Laboratorní verifikace vybrané bezpečnostní technologie 

v prostředí VŠ“ zaměřena na ověření požadovaných parametrů pro fungování RFID 

v profilovaných podmínkách VŠ. V rámci laboratorního zkoumání byla prvotně provedena 

statická zkouška, kde jsou data získávána z nehybného objektu a dosažené výsledky mají 

vstupní charakter. Pro zjištění dostatečného počtu relevantních dat byla dále provedena 

dynamická zkouška, kdy jsou požadované údaje zaznamenány z osoby procházející 

stacionární RFID bránou. Pro vhodné umístění RFID tagu z hlediska dostatečné intenzity 

radiofrekvenčního signálu a tedy jednoznačné identifikace osob procházejících RFID bránou, 

bylo provedeno několik vybraných typu experimentálního měření, se zaměřením na počet 

načtení tagu. 

 

   
Obrázek 2 RFID anténa RF01 UHF a RFID čtečka Speedway R420 

Na základě výstupu z laboratorního měření bylo zpracováno vhodné bezpečnostní řešení 

s využitím technologie RFID, které bylo zahrnuto do návrhu systému fyzické bezpečnosti 

v prostředí VŠ. Výchozím a klíčovým předpokladem pro naplnění hlavního cíle disertační práce 
je proces posouzení rizika v prostředí VŠ.  

 
Obrázek 3 Proces řízení rizika v prostředí VŠ [6] 

Východiskem pro jeho zpracování jsou zejména informace a údaje získané z posouzení 

stávajícího stavu fyzické bezpečnosti VŠ, poznatky vycházející z charakteristiky jednotlivých 
bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních, včetně typologie potenciálního pachatele 

protiprávní činnosti. Na základě získaných praktických poznatků byly aplikovány vybrané 

metody analýzy rizika, s určením nejvýznamnějších rizik v prostředí VŠ, která byla 

předmětem navrhnutých opatření fyzické bezpečnosti, vedoucích k jejich eliminaci či 

minimalizaci na akceptovatelnou úroveň.  
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Obrázek 4 Proces posouzení rizika aplikovaný v prostředí VŠ 

Na základě výstupů z procesu posouzení rizika byla stanovena potenciální ohrožení 

fyzické bezpečnosti VŠ, která byla posouzena z hlediska procesního (způsobená lidským 

faktorem) a strukturálního (způsobená především chybou technickou). Lze konstatovat, že 

nejvýznamnější riziko z pohledu fyzické bezpečnosti představuje neoprávněný vstup do 

objektu VŠ, následně vnesení nebezpečného předmětu, nedostatečné zajištění zájmových 

prostor či jejich volný přístup, s čímž úzce souvisí krádež cenných aktiv, selhání lidského 

činitele nebo detekční techniky. Pozornost je nutno věnovat také samotnému zabezpečení 

obvodové a perimetrické ochrany, jelikož právě těmito cestami mohou pachatelé vniknout do 

objektu. Dalším významným rizikem je selhání fyzické ostrahy, kde lze predikovat spolupráci 

s pachatelem v rámci vlastního obohacení. Také v případě porušení interních předpisů VŠ či 

nedbalosti (nezajištění dveří, oken apod.) může dojít k usnadnění v páchání protiprávní 

činnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že k významným škodám a ohrožením bezpečnosti 

dochází zejména ve vnitřních prostorách VŠ, byla do návrhu systému fyzické bezpečnosti 

v prostředí VŠ zahrnuta také vhodná metoda určení cíle, kterou lze jednotlivé prostory VŠ 

klasifikovat dle významnosti a zranitelnosti chráněných aktiv. Správnost výstupu z procesu 

posouzení rizika dále potvrzují jednotlivé bezpečnostní incidenty ve školských zařízeních,  

které se vyskytly v zahraničí i ČR a jejichž charakteristikou se zabývala úvodní část práce.  

Na základě získaných poznatků a vyhodnocených závěrů z jednotlivých kapitol disertační 

práce, bylo přistoupeno ke zpracování systému fyzické bezpečnosti VŠ, který představuje 

návrh koncepčního systémového přístupu definujícího účinná opatření fyzické bezpečnosti, 

včetně postupů a metod efektivního řízení bezpečnostních rizik v prostředí VŠ. Koncepce 

uvedeného systému předkládá obecný strukturovaný návod, který umožní realizačnímu týmu 

VŠ zavést systém fyzické bezpečnosti do praxe. Touto implementací lze predikovat zlepšení 

a sjednocení způsobu v rámci zajištění odpovídající ochrany osob, majetku a dalších aktiv 

VŠ, včetně stanovení odpovídajících opatření fyzické bezpečnosti. Prvotním východiskem 
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k realizaci uvedeného systému je však znalost specifického prostředí VŠ, kdy se vychází 

z předpokladu, že za jeho zavedení a udržování bude odpovědný pověřený zaměstnanec VŠ, 

který disponuje odpovídajícími znalostmi o stávajícím způsobu a rozsahu zajištění fyzické 

bezpečnosti. V případě, že osoba odpovědná za implementaci uvedeného systému není 

zaměstnancem VŠ nebo nedisponuje potřebnými znalostmi, je nutné, aby se v předstihu 

seznámila s výše uvedenými požadavky. Po-té lze rozhodnout, že takto seznámená osoba je 

schopna realizovat jednotlivé kroky zpracovaného systému fyzické bezpečnosti VŠ, jehož 

klíčovým výstupem je stanovení doporučených opatření a postupů fyzické bezpečnosti 

v prostředí VŠ, které vychází z určení chráněných aktiv, procesu posouzení rizika 

a z rozdělení prostorů dle jejich významu pro fungování VŠ. 

Následuje proces posouzení rizika, jehož účelem je identifikace relevantních 

bezpečnostních rizik z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ a to ve vztahu k posuzované oblasti, 

což představuje určující kritérium pro stanovení efektivního návrhu  opatření fyzické 

bezpečnosti v prostředí VŠ, definujícího vhodné metody, postupy a bezpečnostní technologie 

určené k minimalizaci identifikovaných rizik a hrozeb. Podrobně se touto problematikou 

zabývá samostatná část disertační práce, kde je uvedena deskripce tohoto procesu, který 

zahrnuje zejména systematickou identifikace příčin, zdrojů a potenciálních selhání, které 

mohou vyvolat negativní dopad na chráněný zájem VŠ, s čímž úzce souvisí nutnost 

zabezpečení rizika dle stanovené míry akceptovatelnosti. V okamžiku, kdy již bezpečnostní 

management VŠ určí potenciální rizika a hrozby, je nutno stanovit efektivní opatření 

a postupy k jejich eliminaci či minimalizaci, případně zajistit komparaci s alternativními 

zabezpečovacími systémy (RFID, biometrické prvky apod.). Po dosažení minimalizace rizika 

prostřednictvím výše uvedených kroků je nutno provést opětovné posouzení daného 

problému, především z důvodu ověření účinnosti nápravných opatření. 

Vzhledem k tomu, že prioritou fyzické bezpečnosti VŠ je vždy prevence a represe rizika, 

byla autorem práce zpracována, v této oblasti dosud neimplementována, inovativní metodika 

analýzy a řízení bezpečnostních incidentů, vedoucí k důkladnému prověření a eliminaci 

kořenových příčin nežádoucí události.  

 

 
Obrázek 5 Postup metodiky analýzy a řízení bezpečnostních incidentů 
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V rámci zpracování návrhu opatření fyzické bezpečnosti vycházíme z předpokladu, že 

všechna významná rizika nelze minimalizovat na akceptovatelnou úroveň, a proto je nutno 

zvážit implementaci vhodné bezpečnostní technologie. Před samotnou realizací je však nutno 

provést analýzu trhu, zjistit dostupnost daného systému, cenovou relaci, možnosti a způsoby 

jejich využití. Pro správné posouzení jednotlivých bezpečnostních technologií a jejich 

vhodnosti se doporučuje aplikovat multikriteriální analýzu, která představuje jednoduchou 

rozhodovací matici s předem definovanými kritérii, kdy je na základě brainstormingu nebo 

řízené diskuze přiřazena váha a míra shody s danou technologií. Definovaná kritéria musí být 

směrodatná a stanovena na základě empirických zkušeností, plynoucích z pořizování 

bezpečnostních systémů. Tyto aspekty splňují například biometrické systémy, které 

k autentizaci osoby využívají otisk prstu či další jedinečné biologické charakteristiky 

subjektu. Nicméně na základě výstupů multikriteriální analýzy byla pro potřeby práce zvolena 

technologie RFID, která splňuje všechna klíčová kritéria, včetně vysoké míry interakce se 

stávajícími bezpečnostními systémy (CCTV, ACS). Návrh vhodného bezpečnostního řešení 

s využitím prvků RFID pak vychází z výstupu z laboratorního měření, z poznatků procesu 

posouzení rizika a z finančních prostředků, které mohou VŠ na implementaci této technologie 

vynaložit. 

Dalším krokem navrženého systému fyzické bezpečnosti VŠ je možná kategorizace 

objektů a vnitřních prostorů, což je výchozí předpoklad pro stanovení a zavedení 

odpovídajících opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, která musí korespondovat 

s významem předmětu chráněného zájmu (aktivem) a zároveň jsou v souladu 

s akceptovatelnými všeobecnými bezpečnostními principy. Pro dosažení jednotnosti fyzické 

bezpečnosti tato aktiva představují vybrané objekty VŠ a jejich prostory, které jsou klíčové 

pro implementaci požadovaných opatření, vedoucích k minimalizaci významných rizik 

a k dosažení požadované bezpečnostní úrovně. Z tohoto důvodu musí kategorizace vyjadřovat 

rozdělení jednotlivých objektů a prostorů do příslušných kategorií dle posouzení rizika 

z hlediska jejich významnosti a zranitelnosti vůči primární funkci VŠ. Určujícím kritériem je 

v této oblasti lidský život, zdraví, hmotný a nehmotný majetek. Na základě uvedených 

skutečností byly stanoveny následující kategorie fyzické bezpečnosti (dále jen kategorie FB), 

do kterých lze objekty a prostory zařadit:  

 I. kategorie FB – zahrnuje vnitřní prostory značného významu, které při napadení 

představují riziko vzniku značné majetkové újmy. Zařízení a materiály zde uložené mají 

potenciál dalšího zneužití, vedoucího k ohrožení zdraví a života osob. Z hlediska fyzické 

bezpečnosti vyžadují nejvyšší stupeň ochrany s výjimečnou pozorností ze strany 

managementu VŠ; 

 II. kategorie FB – zahrnuje objekty a vnitřní prostory středního významu, které při 

napadení představují riziko vzniku střední majetkové újmy, avšak bez možnosti zneužití 

uložených zařízení a materiálu. Zařízení a materiály mají menší potenciál dalšího 

zneužití, vedoucího k ohrožení zdraví a života osob. Z hlediska fyzické bezpečnosti 

vyžadují vyšší stupeň ochrany se zvýšenou pozorností ze strany managementu VŠ; 

 III. kategorie FB – zahrnuje objekty a prostory nižšího významu, které při napadení 

představují riziko vzniku zanedbatelné nebo nahraditelné majetkové újmy (např. 

pojištěním). Zařízení a materiály zde uložené představují minimální potenciál dalšího 

zneužití, vedoucího k ohrožení zdraví a života osob. Z hlediska fyzické bezpečnosti 

vyžadují základní ochranu, vycházející ze standardní úrovně bezpečnostní praxe. 

Uvedená kategorizace předpokládá v souvislosti s bezpečnostním řešením realizaci 

určitého počtu preventivních opatření společných pro charakterově shodný typ objektů 

a prostorů, jelikož celková ochrana je sice možná, avšak velmi nákladná a z finančního 
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hlediska těžko akceptovatelná. Jádrem samotného procesu zůstává přijetí návrhu opatření 

fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, kde se může reálný rozsah přístupnosti do jednotlivých 

objektů či prostorů lišit a to vzhledem ke specifickým aktivitám a lokálnímu mínění 

o účelnosti stanovených opatření. V konečném důsledku však ze strany VŠ neplatí avizovaný 

výklad právních předpisů, že objekty VŠ musí být přístupné veřejnosti ve smyslu 

neomezeného vstupu.  

Pro zavedení systému fyzické bezpečnosti je dalším klíčovým aspektem zohlednění 

významu chráněných aktiv, s čímž souvisí vymezení hranic jednotlivých prostorů dle hodnoty 

aktiva a míry predikovaného rizika, což je nezbytné pro stanovení požadované bezpečnosti 

významných prostorů VŠ. Ve specifickém prostředí VŠ představuje bezpečnostní zónování 

preventivní opatření, vedoucí k minimalizaci identifikovaných rizik s určením zranitelnosti 

definovaných objektů či prostorů a to při zachování kontinuity bezpečnostních požadavků 

a nezávislosti související s akademickým právem a svobodami VŠ. Jak již bylo uvedeno, 

bezpečnostní zóny v prostředí VŠ představují definované prostory s realizací nezbytných 

bezpečnostních požadavků. Takto stanovené prostory mohou zůstat přístupné, avšak při 

zachovávání určených bezpečnostních opatření, které mohou být specifické pro jednotlivé 

skupiny osob, části dne nebo období akademického roku. Lze tedy konstatovat, že 

bezpečnostní zónování představuje režimové opatření mající přímý vliv na pohyb osob 

v bezpečnostní zóně, která je tvořená definovanými technickými opatřeními či viditelně 

vymezenou hranicí. Význam dislokace prostorů VŠ dle příslušné bezpečnostní zóny spočívá 

v definování hranice, která představuje vymezenou oblast s odlišnými požadavky na fyzickou 

bezpečnost.  
 

Tabulka 1 Vazba mezi kategorií fyzické bezpečnosti a bezpečnostní zónou 

Kategorie FB  Bezpečnostní zóna 

I. 

Neveřejná zóna 

Zabezpečená zóna 

II. Chráněná zóna 

III. 
Kontrolovaná zóna 

Veřejná zóna 

Pro každou kategorii FB lze následně stanovit minimální opatření fyzické bezpečnosti 

v souladu s příslušnou bezpečnostní zónou, kdy zařazení chráněného aktiva do dané kategorie 

vychází z bezpečnostního posouzení konkrétního objektu VŠ. Nicméně vnitřní prostory 

I.  a II. kategorie musí být vždy součástí neveřejné zóny a to vzhledem k jejich významu pro 

fungování VŠ. U zájmových prostorů III. kategorie je nutnou vycházet z hodnocení 

chráněných aktiv, která při napadení představují riziko vzniku zanedbatelné či nahraditelné 

majetkové újmy. Princip případné dislokace objektu VŠ a jeho vnitřních prostorů dle 

příslušné kategorie fyzické bezpečnosti je zobrazen na následujícím obrázku. 
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Obrázek 6 Příklad dislokace vnitřních prostorů objektu VŠ 

K odpovídajícímu určení nejvýznamnějších prostorů daného objektu VŠ z pohledu 

fyzické bezpečnosti je však nutno zvolit vhodný rozhodovací nástroj. Pro potřeby disertační 

práce byla vybrána metoda CARVER, jejichž základním principem je přiřazování hodnoty 

danému cíli (prostoru), která odpovídá atraktivitě a významu potenciálního pachatele 

protiprávní činnosti (viz Příloha M). Dle takto stanovené hodnoty je jako adekvátní reakce 

požadována ochrana z významnosti od nejvýše určeného prostoru. K výběru dostatečného 

počtu významných prostorů VŠ se doporučuje tuto metodu doplnit o Paretův princip tak, aby 

bylo možno stanovit efektivní vyčlenění finančních zdrojů na zajištění odpovídajícího stupně 

fyzické bezpečnosti. Dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti VŠ tak předpokládá také 

úměru mezi účelností a vynaloženými finančními prostředky na implementaci zpracovaného 

systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ. Toho lze dosáhnout především výběrem 

jednotlivých postupů a opatření fyzické bezpečnosti, které lze zavést za běžné bezpečnostní 

situace s přihlédnutím ke specifickým podmínkám VŠ, avšak v souladu s příslušnými 

technickými normami, právními a ostatními předpisy.  

Mezi významná preventivní opatření, která byla zahrnuta do návrhu opatření fyzické 

bezpečnosti v prostředí VŠ dle kategorizace příslušného prostoru a lze je považovat za 

minimální standard i z finančního hlediska, patří:  

 pravidelné posouzení bezpečnostních rizik a příprava preventivních opatření k jejich 

eliminaci, včetně vyhodnocování jejich účinnosti (PDCA cyklus); 

 určení významnosti hmotných a nehmotných aktiv a s tím související kategorizace 

a bezpečnostní zónování prostorů VŠ; 

 řízení přístupu do významných objektů a prostorů VŠ prostřednictvím RFID turniketů 

a systému PZTS, případně dalších vhodných bezpečnostních systémů; 

 stanovení přístupových oprávnění do jednotlivých prostorů VŠ a podmínek výdeje ID 

karet příslušným osobám (zaměstnanec VŠ, student, návštěva, externí pracovník atd.), 

včetně jejich následného vrácení odpovědnému zaměstnanci VŠ; 

 vizuální kontrola osob vstupujících do areálu VŠ, včetně adekvátní reakce fyzické 

ostrahy v případě jakékoliv podezřelé situace; 
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 efektivní monitoring rizikových prostorů kamerovým systémem, s možností jeho 

rozšíření a propojení s inovativními bezpečnostními technologiemi; 

 pravidelná školení akademických a ostatních pracovníků VŠ se zaměřením na 

mimořádné události (podezřelý předmět, evakuace, výbuch, požár apod.); 

 minimálně 1x ročně realizovat den bezpečnosti se zaměřením na prevenci a postupy při 

krizových situacích (nácvik krizových postupů a komunikace, základy sebeobrany 

a bezpečnosti v modelových situacích); 

 interní prověrky zaměstnanců fyzické ostrahy a VŠ (odhalení podvodného jednání, 

falšování životopisů či požadovaných dokladů k výkonu pracovní činnosti); 

 pochůzková činnost fyzické ostrahy dle stanovené trasy, včetně vnitřních prostorů 

(doporučuje se zajistit nepravidelnost pochůzkové trasy a instalace kontrolních čipů);  

 využití neformální hlídkové činnosti (ostraha bez uniforem); 

 průběžná aktualizace bezpečnostních standardů a interních procedur; 

 plombování poklopů a míst vhodných pro umístění nástražných systémů;  

 účinný systém bezpečnostního osvětlení (preventivní prostředek zastrašení). 

V první fázi minimalizace klíčových bezpečnostních rizik se doporučuje zvolit méně 

náročná a finančně nezatěžující preventivní či nápravná opatření. Podstatná jsou také 

specifická opatření, mezi která lze zařadit konstrukci objektů či využívání životního prostředí, 

kterým lze korigovat kriminální činnost v areálech VŠ. K tomu účelu lze využít přírodní 

prvky (terénní úpravy apod.) a způsob kontroly přístupu k objektům (fyzická ostraha a různé 

aspekty osvětlení, které mají účinky na lidské chování, včetně potenciálních pachatelů). 

Každý z tzv. principů CPTED (prevence kriminality prostřednictvím tvorby prostředí) 

představuje nízkonákladový prvek vedoucí ke snížení výskytu protiprávní činnosti.  

Tabulka 2 Evidence stanovených opatření fyzické bezpečnosti VŠ 

Objekt / 

prostor 

Kategorie 

FB 

Bezpečnostní 

zóna 
Opatření Druh Typ 

Pokladna, 

IT server 
I. 

zabezpečená 

neveřejná zóna 

technická, režimová, fyzická 

ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 1 

laboratoř, 

PC učebna 
II. 

chráněná 

neveřejná zóna 

technická, režimová, fyzická 

ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 2 

sklad III. 
kontrolovaná 

neveřejná zóna 

technická, režimová, fyzická 

ostraha 
MZS, PZTS, ACS typ 3 

parkoviště III. veřejná zóna režimová, fyzická ostraha CCTV, FO typ 3 

Uvedená tabulka je příkladem možné evidence prostorů VŠ se stanovením úrovně 

implementace návrhu opatření fyzické bezpečnosti ve specifickém prostředí VŠ dle 

kategorizace jednotlivých prostorů VŠ. Pro realizaci navrženého systému fyzické bezpečnosti 

VŠ je nutno uplatnit také kvantitativní a kvalitativní metody výběru vhodných opatření  

fyzické bezpečnosti. Stěžejním kritériem pro úspěšnost a efektivitu zvolených preventivních 

opatření v praxi, je však podpora a tlak vrcholového vedení VŠ, včetně povědomí 

akademických pracovníků a akademické obce o jejich významu v rámci zajištění odpovídající 

bezpečnostní úrovně osob, majetku a dalších chráněných aktiv. Zpracovaný systém fyzické 

bezpečnosti v prostředí VŠ tak stanovuje nezbytné požadavky na zabezpečení a požadovanou 

ochranu objektů či zájmových prostorů VŠ, formou určených opatření a postupů fyzické 

bezpečnosti dle příslušné kategorizace významnosti jednotlivých prostorů. Vzhledem ke 

konkrétnímu charakteru objektu VŠ a jeho dislokaci lze tento návrh v konkrétních 

specifikacích modifikovat, avšak nesmí dojít ke snížení požadované bezpečnostní úrovně VŠ.  
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4 Závěr 

Na základě zjištěných skutečností a poznatků problematiky fyzické bezpečnosti VŠ byl 

stanoven hlavní cíl disertační práce. 

 

K dosažení hlavního cíle bylo nutno přijmout následující čtyři vedlejší cíle, které byly 

bez výhrad splněny a to prostřednictvím dílčích kapitol této disertační práce:  

1) zpracování dat vypovídajících o způsobu, rozsahu a formě zajištění fyzické bezpečnosti 

VŠ, včetně souhrnného přehledu potenciálních hrozeb a typologie pachatele protiprávní 

činnosti v prostředí VŠ (ZPRACOVÁNO); 

2) aplikace vybraných analytických metod k posouzení bezpečnostních rizik a hrozeb, 

včetně využití multikriteriální analýzy pro komparaci současného portfolia 

bezpečnostních technologií, s následným stanovením vybraných technických prostředků 

a jejich potenciálního využití ve specifických podmínkách VŠ (ZPRACOVÁNO); 

3) návrh vhodné metody pro analýzu a řízení bezpečnostních incidentů , vedoucí 

k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a následnému 

stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření, s cílem eliminovat opětovný 

výskyt vzniklého bezpečnostního incidentu a jeho dopad na chráněná aktiva 

(ZPRACOVÁNO); 

4) stanovení opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ a to v souladu s návrhem 

kategorizace a bezpečnostního zónování zájmových prostorů VŠ dle jejich významnosti 

a zranitelnosti z pohledu fyzické bezpečnosti (ZPRACOVÁNO). 

Ve vztahu k uvedeným vedlejším cílům byly předloženy také tři pracovní hypotézy (viz 

kapitola 2.1), které byly potvrzeny na základě získaných dat a výstupů v průběhu řešení 

disertační práce, jejichž přínos je zaznamenatelný nejen ve vědeckém oboru, ale také v praxi.  

Z významných přínosů disertační práce pro vědecký obor lze uvést: 

 ojedinělá analytická a systematická metoda v oblasti represe a prevence rizika (v ČR ani 

EU dosud nepoužitá), kterou lze teoreticky i prakticky aplikovat k důkladnému prověření 

kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a k následnému stanovení okamžitých 

nápravných a preventivních opatření; 

 inovativní systém fyzické bezpečnosti VŠ vedoucí k posouzení a stanovení preventivních 

opatření v prostředí VŠ (daná problematika není dosud takto systematicky řešena); 

 nové teoretické poznatky a prakticky použitelné informace, které byly získány procesem 

posouzení bezpečnostních rizik v prostředí VŠ a laboratorním zkoumáním frekvenčního 

rozsahu a dalších požadovaných parametrů pro fungování RFID technologie; 

 výukový materiál a zdroj informací pro zpracování dalších závěrečných prací, 

zabývajících se problematikou fyzické bezpečnosti veřejných objektů.  

Mezi významné přínosy praktického využití v oblasti fyzické bezpečnosti patří: 

 návrh dosud neaplikované metody analýzy a řízení bezpečnostních incidentů, vedoucí 

k praktickému posouzení a řešení vzniklých negativních jevů, s cílem eliminovat jejich 

opětovný výskyt a dopad na chráněná aktiva, čímž bude dosaženo vyššího stupně fyzické 

bezpečnosti osob, majetku a dalších chráněných aktiv VŠ či obdobných institucí;  

 praktická aplikace multikriteriální analýzy ve vztahu k řešené problematice a k výběru 

vhodné bezpečnostní technologie, včetně potenciální aplikace v prostředí VŠ; 

Návrh systému fyzické bezpečnosti vysokých škol, zahrnující opatření fyzické bezpečnosti 

v prostředí VŠ, včetně vhodných technologií, postupů a metod k řízení protiprávních činů, 

bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí, vedoucích ke stanovení požadavků na 

zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ (ZPRACOVÁNO). 
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 stanovení vhodných prvků RFID na základě laboratorního zkoumání a měření 

radiofrekvenčního signálu, včetně jejich praktické aplikace v prostředí VŠ, jako 

prostředku snižujícího identifikovaná bezpečnostní rizika a hrozby na přijatelnou úroveň 

(především neoprávněný vstup a pohyb v prostorách VŠ); 

 deskripce potenciálních bezpečnostních rizik a hrozeb v prostředí VŠ, včetně identifikace 

kritických míst z hlediska ochrany významných aktiv; 

 systematický způsob kategorizace objektů a vnitřních prostor VŠ s využitím 

bezpečnostního zónování dle příslušných kritérií, na základě čehož lze stanovit 

odpovídající opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ; 

 preventivní systém fyzické bezpečnosti určující způsob, metody a postupy, vedoucí 

k odpovídajícímu posouzení stavu zabezpečení VŠ a ke stanovení adekvátních opatření 

fyzické bezpečnosti, která vychází z důkladného posouzení bezpečnostních rizik v tomto 

specifickém prostředí; 

 dosažení požadované ochrany osob a majetku v prostředí VŠ (realizací uvedeného 

systému do praxe se jeho dopad projeví úpravou bezpečnostní úrovně a vytvořením 

předpokladů pro plánování finančních prostředků);  

 získání souhrnného přehledu o stavu zajištění fyzické bezpečnosti, včetně charakteristiky 

vzniklých bezpečnostních incidentů v prostředí VŠ a konkrétních argumentů pro nápravu 

stávajícího stavu. 

Zpracovaný návrh systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ představuje efektivní 

způsob řešení dané problematiky, který v požadovaném rozsahu reflektuje současné vědecké 

a technické poznatky fyzické bezpečnosti, které lze aplikovat také v zahraničí. Implementací 

systému do praxe lze doplnit absenci právního předpisu, určujícího požadavky fyzické 

bezpečnosti VŠ, čímž lze predikovat zlepšení a sjednocení přístupů k zajištění odpovídající 

ochrany, včetně předpokladů pro plánování finančních prostředků a to na úrovni a rozsahu, 

která nebyla dříve v prostředí VŠ posuzována. V této souvislosti je nutno uvést, že některé 

poznatky byly získány v rámci programu bezpečnostního výzkumu ČR pod číslem grantu 

VG20102013036 „Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých 

škol“, na jehož řešení student spolupracoval do roku 2013. Řešené problematice byla tedy ze 

strany doktoranda věnována dlouhodobá pozornost, což je potvrzeno také seznamem 

vlastních odborných publikací a výzkumných projektů. Na základě uvedených skutečností lze 

vyjádřit přesvědčení, že disertační práce nalezne uplatnění u zpracovatelů právních předpisů 

či odborných a metodických pokynů, zabývajících se fyzickou ochranou nejen VŠ, ale 

i dalších školských zařízení a veřejných objektů. Na výstupy práce lze rovněž navázat a blíže 

se zabývat problematikou lidského faktoru a jeho selháním v systému fyzické bezpečnosti 

VŠ. 
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