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STANĚK D., Propagace studia na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB- TU Ostrava na 

veřejnosti, diplomová práce, Ostrava, VŠB-TUO, 2010, 50 s. 

 

Diplomová práce se v úvodní části zabývá analýzou současné propagace fakulty 

bezpečnostního inženýrství, vývojem současného a předpokládaného počtu studentů, 

podrobným popisem možnosti všech druhů studia a strukturou školského systému v České 

republice. V dalších kapitolách jsou vyhodnoceny dva průzkumy, které byly provedeny mezi 

středoškolskou populací a populací v produktivním věku. Dále jsou uvedeny hlavní občanská 

sdružení, se kterými by měla být navázána či prohloubena spolupráce, rozebrány současné 

možnosti prezentace na internetu a ostatních médiích. Z nich následně vychází závěrečná část, 

kde jsou provedeny návrhy propagace pro jednotlivé věkové kategorie.  
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kategorie. 
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This Diploma Thesis considers analysis of actual promotion of Faculty of Safety 

Engineering in introduction part, actual and future development of the numbers of students, 

detail description of all possible kinds of study and structure of school system in Czech 

Republic. In other chapters are evaluated two questionnaire researches, which were made 

between high schools population and productive population. Next there are introduced main 

public association with that may be connected or intensified cooperation, decomposed 

actually possibilities of presentation at internet and other medias. The last part of  my 

Diploma Thesis comes out from these chapters in which are performed projects of 

propagation for individual age categories.  
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1. Úvod 

Vysokoškolské vzdělávání získává čím dál větší význam a je také na trhu práce stále ve 

větší míře požadováno. S množstvím nabídky a výrazném zvětšení kapacity jednotlivých 

fakult a vysokých škol také vzrůstá konkurence v nabídce studia. S předpokládaným 

demografickým úbytkem počtu žáků v maturitních ročnících začne boj mezi jednotlivými 

školami o studenty. Z tohoto důvodu bude v následujících letech nutné propagovat výuku na 

Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava na 

všech dostupných místech a pro všechny typy studia, které nabízí, a tím zajistit stabilní počet 

studentů, aby nedošlo k útlumu fakulty. 

Cílem mé diplomové práce je zhodnotit současný způsob propagace výuky Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, zjistit veškeré formy studia, které lze studovat, a pro které věkové 

a zájmové skupiny je primárně určena. Poté chci analyzovat strukturu současného systému 

školství v České republice s ohledem na možnosti propagace výuky na jednotlivých stupních 

vzdělání, a tím se postupně dostávat do podvědomí potencionálních studentů, aby si již 

případnou střední školu volili s ohledem na technické zaměření výuky na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství, a tím zvyšovali své předpoklady na úspěšné dokončení studia.  

Pro zjištění aktuálního informovanosti o možnostech studia na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství je potřeba udělat na vybraném vzorku respondentů průzkum, a ten následně 

vyhodnotit. Pro prezenční studium bude dobré udělat průzkum na vybraných středních 

školách. Jeho zaměření by spíše mělo být obecnějšího rázu a vytvořené na různých typech 

středních škol. Z něj bychom měli zjistit jaká část žáků má v plánu pokračovat po skončení 

středoškolského studia také na vysoké škole a zda ve stejném oboru. Dále jestli by v případě 

zjištění nebylo zapotřebí dalšího vzdělání, a zda by zvažovali dálkové studium, nebo by se 

smířili s horším pracovním uplatněním v následném profesním životě. Druhý populační 

vzorek, který by bylo dobré prozkoumat, budou lidé v produktivním věku. Zde jsou velké 

možnosti pro získávání studentů dálkového studia, využití výzkumných kapacit fakulty, 

prodej publikačního materiálu a jiné. 

Bude potřeba sepsat a vyhodnotit momentální mediální možnosti, kde propagovat 

fakultu. Jako vhodný a cenově nejdostupnější se jeví internet a jeho zájmově zaměřené 

servery pro jednotlivé typy studia a zaměření oborů. Mezi další významné možnosti jsou 

například odborné publikace či periodika a následně všeobecné časopisy určené pro budoucí 

absolventy maturitních ročníků. Propagaci v rádiu a v televizi lze považovat za okrajovou, 
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jelikož je finančně náročná a velmi těžko by se směřovala úzkou na populaci, kterou je nutné 

oslovit. 

Po definování těchto možností, kde propagovat fakultu, bude možné přistoupit 

k vlastnímu návrhu propagace pro jednotlivé zájmové skupiny. Bude nutné definovat 

jednotlivé skupiny. Předběžně bych definoval 4 skupiny, a to skupina do konce základního 

vzdělání, skupina do získání maturitního vzdělání, skupina v produktivním věku a skupina po 

produktivním věku. V každé skupině bych definoval možnosti prezentace a případný přínos 

pro ostatní skupiny. Hlavními skupinami jsou prostřední dvě, protože přináší největší 

množství případných studentů. 

Výsledkem diplomové práce by měla být komplexní analýza současného stavu a 

definování možností propagace výuky i celé fakulty do budoucna tak, aby se mohla fakulta 

dále kvalitně rozvíjet a obstála v budoucím vysokoškolském systému vzdělávání. 
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2. Rešerše literatury 

Pro napsání práce je důležité udělat rešerši základní zdrojů literatury pro nalezení 

základních informací a z nich následně vycházet při psaní práce. 

 

Zákon č. 561/2004 Sb. : o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. 

V platném znění 

Zákon, který upravuje vzdělávání od předškolního až po vyšší odborné. Zabývá se 

stanovením podmínek, při kterých se vzdělávání a výchova uskutečňuje. Má celkem 19 částí. 

V první části se zabývá obecnou úpravou, ve které stanovuje základní podmínky při kterých 

probíhá vyučování, jeho třídění, systém roztřídění na jednotlivé stupně vzdělávání. Také 

stanovuje povinnosti a práva organizací, které se výukou zabývají. Druhá část je věnována 

předškolnímu vzdělávání a stanovuje hlavní cíle toho typu vzdělávání a podmínky pro jeho 

účast. Třetí část je o povinnostech školní docházky a základním vzdělávání. Důležitá je pasáž 

o minimální délce základního vzdělávání, způsobech a typech škol, kde ho lze získat. Ve 

čtvrté části se věnuje středoškolskému vzdělávání od podmínek přijetí, až po různé typy 

ukončení včetně získání maturitního vysvědčení. Pátá a šestá se zabývá konzervatořemi a 

vyšším odborným vzděláváním. Sedmá až devatenáctá část se zabývá dalšími okolnostmi jako 

uznávání zahraničního vzdělávání, jazykovým vzděláním a dalšími náležitostmi stahujícími se 

ke školskému systému.  

 

Zákon č. 111/1998 Sb. : o vysokých školách. V platném znění 

Zákon o nejvyšším stupni vzdělání. Dělí se celkem na 15 částí. V první části je rozdělení 

výuky na akreditované programy a celoživotní vzdělávání, členění na bakalářské, magisterské 

a doktorské studium. Určení akademické obce a její svobody a práva. Druhá část je o 

veřejných vysokých školách a popisuje zřizování, orgány školy, akademický senát, funkci 

rektora, vědeckou radu, vnitřní předpisy, rozpočet, členění na jednotlivé části jako fakulty, 

vysokoškolské ústavy, účelová zařízení a jiné pracoviště pro vzdělávání. Třetí část pojednává 

o soukromých vysokých školách. Čtvrtá část rozděluje studijní programy na bakalářské, 

magisterské a doktorské, u každého uvádí délky a akademické tituly, které lze po úspěšném 

absolvování programu získat. Pátá část je studiu na vysoké škole od přijímacího řízení, 

samotného průběhu, potřebných dokladů a poplatků až po státní zkoušky. Šestá část je o 

studentech a jejich právech a povinnostech včetně řešení disciplinárních trestů, které mohou 
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vést až k vyloučení ze studia. Sedmá část je o akademických pracovnících, jejich možnostech 

vědeckého a pedagogického růstu. Podrobně se věnuje habilitačnímu řízení pro dosažení 

vědecké hodnosti docent a řízení ke jmenování profesorem. Osmá až desátá část je o 

akreditacích jednotlivých studijních programů a oborů, výkonu státní správy a reprezentaci 

vysokých škol. Jedenáctá a dvanáctá část upravuje fakultní nemocnice a vojenské a policejní 

vysoké školy. Třináctá až patnáctá část stanovuje další, přechodná a závěrečná ustanovení. 

 

SH ČMS. Stanovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve znění přijatém III. řádným 

sjezdem konaným ve dnech 2. a 3. července 2005 v Klatovech. 

Jedná se o základní dokument, kterým se řídí největší občanská organizace v České 

republice. Skládá se celkem z pěti částí. První část, zde jsou vyjasněny základní ustanovení 

jako název, právní podstata, cíl a základní podmínky činnosti, rozdělení organizace na 

ústřední orgány, krajské, okresní okrskové a finálně jednotlivé sbory dobrovolných hasičů.  

Druhá část řeší členství ve sdružení, a to způsob vzniku členství, zásady, práva a povinnosti 

hasičů a mladých hasičů, disciplinární odpovědnost, zánik členství, podporující členství, 

kolektivního člena a čestné členství. Třetí část stanovuje strukturu sdružení od ústředních částí 

po jednotlivé sbory a vymezuje jasněji jejich pravomoci v rámci sdružení. Řeší způsob 

svolávání sjezdu jako nejvyššího rozhodovacího orgánu sdružení a další nižší stupně, které 

rozhodují o běžném chodu sdružení. Čtvrtá část stanovuje způsob hospodaření a zacházením 

s majetkem. Pátá část obsahuje přechodná a závěrečná ustanovení. 

 

European Children's Universities Network [online]. [2010] [cit. 2010-04-08]. Dostupný z 

WWW: http://eucu.net 

Stránka, která zastřešuje síť dětských univerzit po celé Evropě. Dělí se na obecnou část, 

která odkazuje na aktuální aktivity a konference kde je téma dětských univerzit projednáváno. 

Dále je zde seznam všech dětských univerzit v jednotlivých státech a konkrétní odkazy. 

Nachází se zde také interaktivní mapa, kde lze najít přesné rozmístění a po kliknutí na odkaz 

následuje konkrétní informace o škole i s časovým údajem, kdy byl proveden poslední update. 

Pro případné zájemce o bližší informace či zřízení další dětské univerzity je zde možnost 

registrace, a tím zpřístupnění konkrétnějších zdrojů a možnost se zapojit do aktivit serveru. 
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PAŤAVOVÁ, Jitka: Univerzita dětského věku. Ostrava, 2009. 69 s. Fakulta 

bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 

Bakalářská práce, která se zabývá návrhem formy zájmového studia pro věkovou 

kategorii dětí ve školním věku. V úvodní části rozebírá období dětského života a strukturu 

školství v České republice. V další části popisuje dětské univerzity u nás v okolních zemích, 

které fungují v rámci veřejných univerzit a jejich zaměřením. V závěrečné části jsou 

prezentovány výsledky průzkumu mezi vedoucími mládeže působících v rámci Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezka a najdeme zde návrh Junior univerzity, která by mohla být 

zřízena na Fakultě bezpečnostního inženýrství.  

 

Rešerší byly získány základní poznatky o struktuře školství v České republice, 

možnostech získávání různých stupňů vzdělávání a možnostech jejich kombinace, které byly 

získány  pro napsání práce. 
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3. Současný stav na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

V této kapitole bude zhodnocena současná prezentace fakulty na veřejnosti a s ohledem 

na získávání studentů (hlavně pro prezenční a kombinované studium bakalářských a 

navazujících magisterských oborů).  

Je nutné sepsat a zhodnotit současné aktivity v oblasti inzerce a prezentace v různém 

odborném tisku. Současně je nutné uvést vývoj počtu studentů, který může být také jasným 

dostatečně vypovídajícím ukazatelem, jestli je něco v nepořádku, nebo není na současné 

situaci a zda je potřeba něco měnit. 

Fakulta má za sebou 8 let od svého založení, když předtím navazovala na úspěšné roky 

existence oborů Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu a Bezpečnostní 

inženýrství, které se vyučovaly na fakultě Hornicko geologické. Tyto obory mají svůj 

dlouholetý věhlas (hlavně u Hasičského záchranného sboru České republiky, když značná část 

vedení má obor TPO a BP vystudovaný), ze kterého doteď velmi těží. Ovšem s postupným 

rozvojem jednotlivých oborů je potřeba také budovat v očích veřejnosti obraz o tom, že 

fakulta je centrem výzkumu a výuky celého spektra bezpečnostních oborů. 

3.1. Prezentace fakulty 

Jednotlivé aktivity v oblasti prezentace samotné fakulty a její výuky lze rozdělit na 

tvorbu materiálů, které lze publikovat na veřejnosti či rozeslat na vybrané školy. Dále 

prezentaci na internetu a odborném tisku. 

3.1.1. V médiích formou inzerátů a letáků 

Díky získaným letákům a inzerátům od vedení FBI lze zhodnotit letáky a propagační 

materiály, které FBI v jednotlivých letech vydává. Ukázku těchto materiálů si lze prohlédnout 

v přílohách 4 až 9. Materiály jsou graficky sladěné (díky dané koncepci a stylizování barev 

fakulty do oranžové), ale jejich vypovídající hodnota o možnostech studia je víceméně 

sporná. Lepší by bylo vytvořit jeden leták, který by obecně představoval fakultu a další, které 

by podrobněji prezentovaly jednotlivé vyučované obory. 

3.1.2. Na internetu 

Prezentaci na internetu lze rozdělit na dvě hlavní části, a to na vlastních webových 

stránkách a na stránkách ostatních serverů. 
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Po zřízení fakulty byly vytvořeny webové stránky, které byly dlouho dobu na velmi 

špatné úrovni a naprosto nevyhovovaly (i například tím, že s k nim nevedla jednoduchá 

adresa, ale muselo se k nim složitě dostávat přes stránky celé univerzity). Před pár lety byly 

vytvořeny zcela nové stránky, které již mají přijatelnou kvalitu, co se týká vzhledu a stylizace 

do oranžové barvy, která je zvolená jako hlavní pro fakultu. Přímá adresa je www.fbi.vsb.cz . 

Jejich kvality ovšem velmi snižuje nepřehlednost (někdy je velmi problematické se 

dostat k požadovaným informacím), neaktuálnost (např. v popisu některých oborů existují 

ještě pojmy jako okresní úřad – když jsou okresní úřady zrušené již od roku 2003!), málo 

informací o činnostech fakulty (když se projdou články v univerzitním časopise Akademik, 

tak činnost a úspěchy FBI jsou prezentovány celou řadou článků, ale na stránkách fakulty o 

tom není ani zmínka). V konečném výsledku prvotní dobrý dojem ze vzhledu stánek je velmi 

rychle vystřídán zklamáním z neschopnosti najít adekvátní informace.  

3.1.3. V odborném tisku 

Do této kategorie prezentace lze zařadit publikační činnost v odborných periodikách a 

cílenou inzerci.  

V této oblasti lze najít určitou publikační činnost v některých odborných časopisech 

(např. 112), ale bylo by účelné, v případě článku u kterého je původ přímo z výzkumné 

činnosti fakulty, se domluvit s vydavatelem, a přímo k článku umístit menší inzerát o 

konkrétním oboru, který se shoduje se zaměřením časopisu. 

3.2. Vývoj počtu studentů 

Pro samotnou existenci fakulty jsou stěžejní její studenti, a to ve všech druzích a 

formách studia. Vývoj počtu v jednotlivých ročnících a na jednotlivých odborech je 

jednoznačným ukazatelem úspěšnosti oboru a celkové úspěšnosti fakulty v rámci svého 

rozšiřování. 

Od roku 2002, kdy byla zřízena samostatná fakulta a byla postupně celkově měněna 

struktura studia (přechod z magisterského na plně strukturované studium) a rozšiřován počet 

vyučovaných oborů, tak došlo také k prudkému nárůstu počtu studentů. 

Z grafů a tabulky je vidět postupný nárůst studentů v letech po vytvoření fakulty. Ovšem 

z grafu č. 1 je vidět, že vrchol počtu studentů na FBI byl v roce 2008 a od té doby je na 

mírném poklesu. Také je vidět, že počty prezenčních studentů a studentů na kombinovaném 

studiu jsou vyrovnané s menší převahou studentů prezenčního studia. 
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Graf č.1 – Vývoj počtu studentů na FBI. 

Jelikož pro běžný život fakulty jsou důležití prezenční studenti, tak jejich vývoj v 2.-4. 

ročníku bakalářského studia (tím je eliminován první ročník společného studia, kde mohou 

být studenti, kteří na studium na vysoké škole nemají předpoklady a nebo nechtějí primárně 

studovat FBI) je ukázán v grafu č. 2. Bohužel i zde je patrný postupný pokles celkového počtu 

studentů v bakalářském studiu. To bude mít i následný vliv na počty v navazujícím 

magisterském i doktorském studiu.  

Vývoj po čtu prezen čních student ů na oborech v 
bakalá řském studiu (sou čet 2. až 4. ro čník)
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Graf č.2 – Vývoj počtu studentů v 2.-4. ročníku bakalářského prezenčního studia. 
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4. Současné možnosti studia na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství 

Studium na Fakultě bezpečnostního inženýrství je nyní plně strukturované. To znamená, 

že se skládá z bakalářského, navazujícího magisterského, doktorského studia a následně 

celoživotního jehož významnou část tvoří Univerzita 3. věku. 

 
Obrázek č1. Diagram strukturovaného studia. 

 
Po získání úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání na střední 

škole je možné se přihlásit ke studiu v nejnižším stupni vysokoškolského studia – 

bakalářském studiu. Po jeho úspěšném absolvování a získání titulu „bakalář“ (ve zkratce 

uváděné před jménem Bc.) může absolvent buď odejít do praxe anebo pokračovat ve studiu v 

tzv. navazujícím magisterském studijním programu a získat titul „inženýr“ (ve zkratce 
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uváděné před jménem Ing.). Absolventi magisterského studia se zájmem o vědeckou a 

výzkumnou práci mohou pokračovat v nejvyšším stupni vysokoškolského studia – 

doktorském studiu a získat titul „doktor“ (ve zkratce uváděné za jménem Ph.D.). Fakulta má 

akreditované habilitační řízení i k následné vědecké hodnosti docent (ve zkratce uváděné před 

jménem a ostatními tituly Doc.) a jmenování do hodnosti profesor (nejvyšší vědecká hodnost 

kterou jmenuje Prezident republiky a uváděná před jménem ve zkratce Prof.). 

4.1. Bakalářské studium 

Fakulta nabízí studium v bakalářském studijním programu Požární ochrana a 

průmyslová bezpečnost, který pokrývá širokou oblast bezpečnosti a požární ochrany. Je 

zaveden kreditní systém studia, který je plně kompatibilní se systémem ECTS široce 

používaným na evropských univerzitách. Umožňuje to flexibilní uznávání předešlého studia 

na jiném studijním oboru či jiné škole podobného zaměření v České republice či jiné evropské 

zemi zapojeného do systému ECTS (pokud je náplň předmětu stejná a byl splněn minimální 

požadavek na bodovou a kreditovou úroveň stanovený garantem oboru na dané škole – to lze 

hlavně využívat při předmětech, kde není problém porovnávat náplň předmětu a to zejména u 

přírodovědných oborů jako matematika, fyzika, chemie atp. ). Výhodou systému ECTS je 

možnost snadného uznávání absolvovaných předmětů v rámci výměnných studijních pobytů, 

jako je například program Erasmus. 

Bakalářské studium je nejnižším stupněm vysokoškolského studia ve strukturovaném 

systému studií. Po absolvování některého z nabízených bakalářských studijních oborů je 

možno pokračovat v navazujícím magisterském studiu přímo na fakultě. Uchazeči o 

bakalářské studium jsou přijímáni ke studiu ve studijním programu 3908R Požární ochrana a 

průmyslová bezpečnost (bez zařazení na konkrétné studijní obor). První ročník studia je 

společný, v letním semestru prvního ročníku si student zvolí některý z níže uvedených 

nabízených studijních oborů, ve kterém bude od druhého ročníku pokračovat ve studiu. 

Všechny obory lze studovat prezenčně či kombinovaně v konzultačním středisku 

v Ostravě. Obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu lze studovat ještě 

v konzultačním středisku v Praze. Ostatní obory lze studovat v konzultačním středisku 

v Příbrami. 

4.1.1. Společné studium 

Po úspěšném zvládnutí přijímacího řízení studenti nastupují do prvního ročníku 

bakalářského studia, které je pro všechny obory stejné. Jedná se o studijní program 3908R 
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Požární ochrana a průmyslová bezpečnost. Hlavní studijní náplní je získání základních 

znalostí na vysokoškolské úrovni v oblasti matematiky, fyziky, chemie, počítačové 

gramotnosti a právního systému České republiky. Absolvují se zde také první dva semestry 

vybraného jazyka (další 2 semestry, kdy je ve 4. semestru předmět zakončený zkouškou jsou 

již na vybraném oboru) na úrovni základní nebo pokročilé.  

Je zde povinný tělesný sport (pro studenty, kteří jsou ze zdravotních důvodů omluveni 

probíhají náhradní povinné přednášky). Studenti si mohou vybrat celkem ze 23 vyučovaných 

sportů z nich většina je obecná (fotbal, posilování, atd.) a 2 přednostně určené pro studenty 

FBI a to Požární sport a Bojové sporty. 

Studenti i na společném studiu jsou plnohodnotní studenti fakulty a univerzity a mohou 

se zúčastňovat veškerých aktivit a prostředků školy jako jsou sportovní kurzy, sportovní den, 

různé přednášky významných osobností (včetně konferencí pořádané FBI, kde mají vstup 

zdarma), studijních materiálů univerzitní knihovny, a tak i při obecném studium se za pomocí 

samostudia již profilovat do určitého směru odbornosti. 

V průběhu prvního ročníku se studenti finálně hlásí na jednotlivé obory v rámci 

studijního programu. Až na počítačové praktikum jsou všechny předměty povinné. 

Během prvního semestru je nutné získat dle studijního řádu 16 kreditů pro postup do 

letního semestru a po prvním ročníku 40 kreditů pro postup do druhého ročníku. V opačném 

případě student může zažádat o opakování ročníku, nebo zanechat studia. 

4.1.2. Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Studium oboru je určeno pro posluchače s převažujícími technickými schopnostmi, kteří 

mají zájem o dosažení vzdělání na úrovni bakalářského studia v oblasti prevence a represe v 

požární ochraně, ochraně obyvatelstva a bezpečnosti průmyslu. Vhodné je zejména pro 

absolventy středních škol zaměřených výukou požární ochrany, strojních a stavebních 

průmyslovek a případně studentů všeobecného vzdělávání (technického lycea či gymnázia).  

V prvním roce studia na oboru (tedy 2. rok ze 4) pokračuje doplňování teoretických znalostí 

zaměřených na následné vyučované odborné předměty. Jedná se zejména o předměty 

z fyziky, fyzikální chemie, sdílené tepla, technické mechaniky a dalších. V tomhle ročníku je 

opět minimální možnost volby předmětů a většina jich je povinných, aby byla zajištěna 

potřebná skladba předmětů pro získání základní odbornosti. Je zde povinný speciální zimní a 

letní kurz pořádaný speciálně pro tento obor. Účastníci získají znalosti o přežití v přírodě, 

zkušenosti v řešení problémů v týmu za ztížených podmínek. V letním semestru mohou 
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absolvovat Nástupní odborný výcvik (ten lze v případě volných kapacit absolvovat i 

v následujících ročnících).  

Odborné předměty z oblasti požární represe umožní absolventu studia zejména 

analyzovat situaci na místě mimořádné události, provádět a řídit hasební práce a záchranu 

osob s využitím současné speciální techniky a technických prostředků, organizovat činnost 

spojové, strojní, technické a chemické služby, posuzovat požární techniku a technické 

prostředky z hlediska jejich provozu, zpracovávat a posuzovat dokumentaci požární ochrany. 

K tomu slouží předměty jako Technické prostředky, Řízení jednotek a jiné, které jsou 

vyučovány ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, a díky tématickým exkurzím a 

přednáškám jednotlivých představitelů sboru, je zajišťována vysoká úroveň výuky. Předměty 

z oblasti požární prevence umožní absolventu zejména posuzovat nebezpečí vzniku požáru, 

výbuchu a dalších mimořádných událostí v objektech a technologiích a navrhovat potřebná 

preventivní opatření pro jejich předcházení a pro zajištění bezpečnosti osob. Poskytují 

potřebné znalosti a dovednosti pro zpracovávání a posuzování příslušné dokumentace. 

Studium technických předmětů je doplněno předměty z oblasti práva, ekonomiky, 

společenských věd a práce s lidmi. Povinné předměty studijního plánu zajišťují, že všichni 

absolventi oboru splňují Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti 

bezpečnosti podle doporučení Bezpečnostní rady státu ze dne 3. července 2007. Všichni 

absolventi oboru splňují i podmínky Ověřovacího studijního programu pro odbornou 

způsobilost na úseku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium podle § 11 zákona 

133/1985 Sb. o požární ochraně. – tedy získají potvrzení na jehož základě ji jim SOŠ a VOŠ 

FM následně vydáno osvědčení Odborně způsobilá osoba. 

Studenti mohou během studia absolvovat volitelné předměty a praxe vedoucí i ke 

získání odborné způsobilosti pro práci v HZS podle §72 zákona 133/1985 Sb. Tím je Nástupní 

odborný výcvik, který byl do roku 2006 pořádán na Odborném učilišti požární ochrany 

Frýdek Místek a od roku 2007 je pořádán ve spolupráci s SH ČMS na Ústřední hasičské školy 

Jánské Koupele jako detašovaná třída Odborného učiliště požární ochrany Frýdek Místek (zde 

jsou blokově také prováděny některé výcviky). Následně studenti musí absolvovat během 

následujících ročníků předepsané praxe u HZS v rozsahu několika týdnů, kde získají potřebné 

praktické znalosti, kterými si doplní teoretické znalosti získané povinnými a povinně 

volitelnými předměty jejich seznam je součástí ověřovacího studijního plánu. 

Po získání předepsané praxe a splnění dalších požadavků podle autorizačního zákona 

360/1992 Sb. se absolvent oboru může stát autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným 

technikem pro obor požární bezpečnost staveb. 
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4.1.3. Havarijní plánování a krizové řízení 

Prvotním impulsem pro vznik tohoto studijního oboru byla potřeba společenské 

přípravy odborníků, kteří na různých stupních státní správy (obce s rozšířenou působností, 

krajské úřady, ministerstva, HZS) budou schopni řešit situace vyvolané mimořádnými 

událostmi především velkého rozsahu. Jednak je to způsobeno stále častějšími přírodními či 

průmyslovými katastrofami a tím častými velkými ztrátami na životech a majetku. Dříve tuto 

problematiku řešila armáda, která také plnila úkoly civilní ochrany. Po transformaci Armády 

České republiky, která se stala zcela profesionální byla civilní ochrana svěřena HZS ČR a 

také další úkoly byly převedeny na správní úřady obcí, obcí s rozšířenou působností a 

krajských úřadů. Proto byl zaveden studijní obor, který je velmi příbuzný s TPO a BP, ale 

více se zaměřuje na řešení problémů s ochranou obyvatelstva a krizového plánování, a to 

hlavně v globálnějším pohledu.  

Prvotním impulsem pro celkovou změnu legislativy a celkového pohledu na ochranu 

obyvatelstva byly rozsáhlé ničivé povodně v roce 1997, které postihly značné území 

republiky, způsobily značné ztráty na lidských životech a obrovské materiální škody, a byly 

první velkou ničivou katastrofou po změně režimu na začátku devadesátých let dvacátého 

století. Tato katastrofa ukázala na značné nedostatky ve stávající legislativě a absenci 

potřebných odborníků, kteří by dokázaly naplánovat předpokládaný průběh velkých 

mimořádných událostí, a také v již probíhajících by zvládali patřičně koordinovat záchranné 

práce.  

Základním předpokladem pro řešení krizových situací je existence mimořádných 

podmínek odpovídajících předpokládaným krizovým situacím. Jde zejména o účelově 

upravený a centralizovaný systém řízený státem, a dále o jednotný a koordinovaný postup při 

realizaci potřebných opatření. Z uvedených hledisek se předpokládá stanovit především 

jednotný řídicí systém orgánů vybavených potřebnou působností, jak pro účely přípravy na 

krizové situace, tak i pro jejich řešení. Při konstruování zákona o krizovém řízení byl položen 

důraz na vytvoření systémově propojené struktury krizového řízení na všech předpokládaných 

stupních řízení (centrum - kraj – obec s rozšířenou působností - obec). Zvláštní význam je 

přikládán koordinaci a součinnosti při zabezpečování a využívání potřebných sil a prostředků. 

Důležitou odbornou funkci koordinačního orgánu na těchto úrovních budou plnit 

bezpečnostní rady, které v některých případech nahradí dosavadní komise zřizované pro 

řešení specifických mimořádných událostí. 
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Studijní obor je sestaven, tak aby připravil odborníky, které výše uvedené funkce budou 

schopni zastávat. Studijní plán je sestaven jako variabilní s výrazným zaměřením na volitelné 

předměty, kdy studenti se mohou, od 5 semestru, volbou předmětu výrazně profilovat do 

oblasti krizového řízení, ve které hledají uplatnění. K tomu je v rámci výuku uzpůsoben 

systém praxí, kdy si student může vybrat, kde bude získávat zkušenosti (jestli na odboru 

krizového řízení u HZS, Krajského úřadu či obce s rozšířenou působností). Náplní tématicky 

zaměřených exkurzí jsou návštěvy zařízení civilní obrany, stanic HZS a dalších. 

V případě absolvování předmětu „Vybrané kapitoly PO“ získá absolvent potvrzení pro 

vydání osvědčení „Technik požární ochrany“ což je nižší stupeň „Odborně způsobilé osoby“. 

Absolventi tohoto studijního oboru naleznou uplatnění ve státní správě a samosprávě, HZS 

ČR, v bezpečnostních službách a podobně. 

4.1.4. Technická bezpečnost osob a majetku 

Tento obor je zaměřen na přípravu odborníků působící v oblastech souvisejících s 

technickou a režimovou bezpečností na středních řídicích úrovních bezpečnostních služeb. 

V posledních letech přibývá objektů, kde je určitý režim kontroly a evidence vstupu osob 

(budovy soudů, letiště, mezinárodní setkání vysokých státních činitelů v rámci struktur 

Evropské unie a jiných mezinárodních organizací na území České republiky, …) a také 

detekční možnosti se významně rozšiřují. Naopak postupy a technické možnosti, jak je 

obcházet osobami, které mají nekalé úmysly se významně rozvíjejí. Na to je nutné reagovat 

komplexním řešením a přístupem k tomuto problému. V průběhu studia se studenti seznamují 

s vybranými oblastmi technického a režimového zabezpečení objektů a legislativy s touto 

ochranou související, činností bezpečnostních služeb a bezpečnostně právní činností, 

služebními poměry, utajovanými informacemi a jejich aplikací v praxi. Studují využívání 

technických prostředků bezpečnostních služeb a kriminalistické techniky a seznámí se s 

vybranými obory technických věd a disciplín pro řešení problematiky mimořádných událostí a 

zabezpečení před těmito událostmi. Ve studijním oboru jsou zařazeny předměty 

společenských věd a práva, k pochopení a humánnímu uplatňování výkonné profese a její 

právní úpravy, dále problematika řízení a organizace práce k úspěšné organizaci preventivní 

činnosti. Zařazena je problematika ochrany životního prostředí k profesionálnímu zmírnění a 

odstraňování ekologických problémů a provádění efektivních preventivních opatření a další 

předměty z oblastí osobnostního rozvoje zaměřené na etiku povolání, posílení tvůrčího a 

analytického myšlení a rozvoje fyzické zdatnosti. 
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V případě absolvování předmětu „Vybrané kapitoly PO“ získá absolvent potvrzení pro 

vydání osvědčení „Technik požární ochrany“ což je nižší stupeň „Odborně způsobilé osoby“. 

Součástí studia jsou praxe u bezpečnostní agentur, odborné přednášky kvalifikovaných 

odborníků a exkurze v objektech se zvýšenou ostrahou (např. Letiště Leoše Janáčka 

v Mošnově). 

4.1.5. Bezpečnost práce a procesů 

Studium je určeno pro posluchače, kteří mají zájem o dosažení bakalářského vzdělání v 

oblastech týkajících se zajištění bezpečné práce z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele i 

inspekce práce v nejrůznějších oborech lidské činnosti a řešení nebezpečí a souvisejících rizik 

technologických procesů pro provádění vhodných preventivních opatření. Na počátku studia 

jsou do studijního plánu zařazeny předměty poskytující potřebný teoretický, technický a 

právní základ oboru. V dalších předmětech student získá vstupní informace o pracovních a 

průmyslových nebezpečích a rizicích. Specializace v oblastech vyhledávání, hodnocení a 

eliminace pracovních rizik, posuzování nebezpečí a hodnocení rizik technologických procesů 

a zajištění odpovídající prevence je umožněna volbou vhodných povinně volitelných 

předmětů ve vyšších ročnících studia. Tato volba umožňuje studentovi profilaci do oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebo do oblasti bezpečnosti procesů. Nezbytnou 

součástí studia je řízení bezpečnosti. 

Během studia posluchači absolvují praxe a exkurze v podnicích, kde získají prvotní 

zkušenosti a umožní jim to další rozhodování ve své další specializaci. 

V případě absolvování předmětu „Vybrané kapitoly PO“ získá absolvent potvrzení pro 

vydání osvědčení „Technik požární ochrany“ což je nižší stupeň „Odborně způsobilé osoby“. 

Absolventi se mohou uplatnit jako bezpečnostní poradci v široké škále podniků. 

4.2. Navazující magisterské studium 

Po absolvování bakalářského studia na fakultě lze plynule přejít na studium 

navazujícího magisterského programu. To je při standardní délce 2 roky. A lze si vybrat ze 3 

studijních oborů. Dle rozhodnutí Akreditační komise Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ze dne 10. února 2010 byl rozšířen studijní program i o obor Technická 

bezpečnost osob a majetku. Výuku v daném oboru bude fakulta nabízet od akademického 

roku 2010/2011. 

Výhodou strukturovaného studia je, že lze přestoupit z jiných oborů a dodělat chybějící 

odborné předměty a tak získat magisterské vzdělání v oblasti bezpečnostního inženýrství. 
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Vhodné je to například pro majitele technického vzdělání v oblasti stavebního či strojního 

inženýrství. Případná kombinace obou typů vzdělání je velmi výhodná na trhu práce. 

4.2.1. Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 

Studium je vhodné zejména pro absolventy bakalářského studijního oboru Technika 

požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, může však navazovat i na další bakalářské obory 

studijního programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost případně i na jiné technické 

bakalářské obory. V těchto případech však může být stanovena povinnost doplnit si některé 

odborné předměty. Studijní plán je sestaven z nezbytných předmětů teoretického a 

přírodovědného základu a jejích aplikací poskytujících základ nutný pro inženýrský přístup k 

řešení problémů spojených se vznikem, rozvojem a likvidací požárů a dalších mimořádných 

událostí a navrhováním preventivních opatření pro jejich předcházení. Studijní plán dále 

obsahuje speciální oborové předměty, které umožňují studentovi hlubší orientaci na požární 

prevenci, represi, ochranu obyvatelstva nebo bezpečnost průmyslu. 

Absolvent je v oblasti prevence na základě získaných znalostí schopen řešit koncepci 

komplexního požárně-bezpečnostního řešení staveb a technologií a navrhovat potřebná 

preventivní opatření a technická řešení pro předcházení mimořádným událostem a 

minimalizaci jejich následků a pro zajištění bezpečnosti osob a majetku. V oblasti bezpečnosti 

průmyslu jsou navíc posíleny znalosti a schopnosti absolventa zejména v postupech analýzy 

rizik v technologických procesech a způsobech odhadu následků havárií a o předpisovou 

základnu z oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Absolvent v oblasti 

požární represe je připraven k organizaci a řízení záchranných služeb při vyhlášení krizových 

stavů na úrovních obec – obec s rozšířenou působností – kraj a republika, organizaci a řízení 

nasazení sil a prostředků složek Integrovaného záchranného systému, přijímání strategických 

rozhodnutí, volbě taktiky řízení zásahu. Tyto činnosti je schopen provádět jak při přípravě na 

zdolávání mimořádných událostí, tak i v reálném čase při jejich likvidaci. Po absolvování 

definovaných předmětů může student v rámci Ověřovacího studijního programu získat 

Strategicko-taktické řízení, což je velmi vysoká odbornost nutná pro vyšší pozice v rámci 

HZS. 

4.2.2. Bezpečnostní inženýrství 

Nyní je to obor, který je pro 2 bakalářské obory (Bezpečnost práce a procesů a 

Technická bezpečnost osob a majetku – od akademického roku 2010/2011 primárně jen pro 

absolventy Bezpečnosti práce a procesů) následný pro získání magisterského vzdělání. Cílem 
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výuky v oboru bezpečnostní inženýrství je příprava komplexně vzdělaných odborníků s 

hlubokými znalostmi určité oblasti průmyslu nebo státní správy, schopných správného 

posouzení potenciálních potřeb a zhodnocení informací od příslušných specialistů v 

jednotlivých oborech za účelem zavádění a udržování soustavných opatření a strategie v 

oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4.2.3. Bezpečnostní plánování 

Hlavní náplní oboru je vyškolení odborníků, kteří budou schopni komplexně řešit 

bezpečnostní problematiku v oblasti nevojenských ohrožení. Studijní obor je koncipován jako 

pokračování bakalářského studijního oboru Havarijní plánování a krizové řízení. Studijní plán 

je sestaven se základem předmětů doplňující znalosti přírodních věd na magisterskou úroveň, 

a dále na povinně volitelné předměty, kdy studenti se mohou volbou předmětů profilovat do 

oblasti bezpečnostního managementu územních celků, ve které hledají uplatnění, nebo se 

zaměřením na systém ochrany obyvatelstva. Při studiu je kladen důraz na osvojování si 

dovedností, a to zejména stážemi a řízenou praxí. Z nadstavbové části studia bude vybaven 

teoretickými znalostmi potřebnými pro řešení problematiky bezpečnosti územních celků 

(obec, obec s rozšířenou působností, kraj, stát, …), a to nejen řešení jejich komplexní 

bezpečnosti, ale i řešení komplexní bezpečnosti objektů, či areálů organizací. V souhrnu lze 

říci, že absolventi jsou připraveni pro tvorbu, aktualizaci a užívání systémů bezpečnostního 

plánování a také jsou rovněž připraveni pro vědeckovýzkumnou činnost. 

4.3. Doktorské  studium 

Toto studium vědního oboru Požární ochrana a průmyslová bezpečnost je nejvyšší 

vysokoškolské vzdělání pro požární ochranu a bezpečnost. Studium je společné pro všechny 

magisterské obory a lze se do něj přihlásit i s jiným oborem vzdělání, než je vyučuje FBI. Jen 

mohou být stanoveny některé podmínky na doplnění vzdělání. Studium vychází z 

multidisciplinarity vědního oboru a z jeho komplexnosti. Množství vyučovaných předmětů 

umožňuje výraznou profilaci studenta do konkrétního směru odbornosti. Studijní obor 

připravuje odborníky, kteří jsou v oblasti průmyslové bezpečnosti a požární ochrany schopni 

na vysoké úrovni identifikovat a zhodnotit zdroje nebezpečí požárů, výbuchů, průmyslových 

nehod a přírodních katastrof, kvalitativně a kvantitativně analyzovat míru rizik, nalézat, 

aplikovat a zhodnotit prostředky prevence a ochrany, navrhnout a realizovat prostředky 

eliminace následků mimořádných událostí, zvládat teorii krizového řízení, havarijní plánování 

a řízení rizik. Kromě oblasti ohrožení akutním účinkem budou absolventi zvládat i 
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problematiku rizik s chronickými účinky, například v oblasti pracovního prostředí, a rizika 

vyvolaná úmyslnými činy. 

Doktorské studium lze absolvovat buď v jazyce českém nebo anglickém. 

4.4. Celoživotní vzdělávání 

Fakulta mimo klasické strukturované vzdělání nabízí ještě další možnosti vzdělávání. 

Jednou z možností, v případě zájmu o vyšší vzdělání než je doktorské, je využít toho, že 

fakulta má akreditované habilitační řízení a řízení k jmenování profesorem, a tím v případě 

výborných vědeckých a pedagogických schopností dosáhnout vědeckých hodností Docent a 

Profesor. 

Další z možností v případě potřeby je využít celoživotního vzdělávání, které umožňuje 

si doplnit vysokoškolské vzdělání o potřebné specializace. V tomhle spolupracuje fakulta také 

s celoškolskými pracovišti univerzity. Lze tím doplnit vzdělání o předměty, které při 

původním studiu nebyly pro studenta prioritní a po dokončení vzdělání vyvstala potřeba 

znalostí z dané problematiky. 

 Poslední dvě možnosti nepatří mezi klasické vysokoškolské vzdělávání, ale vhodně 

doplňují a umožňují širší veřejnosti kontakt s vysokoškolským prostředím. První je Junior 

univerzita, což není ještě zavedená forma výuky či spíše propagace, protože zatím proběhl 

pouze pokusný nultý ročník. 

Druhá a již dlouhodobě zavedená forma je Univerzita 3.věku. Tento formát výuky, který 

je určen i pro nevysokoškolsky vzdělanou veřejnost (na některých školách požadují např. 

maturitní vzdělání), je velmi populární na spoustě vysokých škol. [7] 

4.4.1. Junior univerzita 

Jedná se o projekt vytvořený na základě zadání bakalářské práce, kterou zpracovala a 

úspěšně obhájila Bc. Jitka Paťávová. Nultý pokusný ročník proběhl ve dnech 28. až 31.7.2009 

ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. V Ústřední hasičské škole v 

Jánských Koupelích se v uvedenou dobu sešly starší děti na letním mezinárodním táboře. 

Celkem se projektu zúčastnilo čtrnáct dětí z České republiky. Tyto děti navštívily objekt 

fakulty, kde po zahájení studia byly seznámeny s činnostmi od přijetí studenta ke studiu na 

vysoké škole až po závěrečné zkoušky a slavnostní zakončení studia. V průběhu výuky byly u 

těchto věkově velmi mladých studentů také prohloubeny odborné znalosti o problematiku 

požární ochrany, dále o vznik, rozvoj a likvidaci požáru a předcházení vzniku požáru. 

Studenti v laboratořích stanovovali parametry hořlavých látek, v počítačových učebnách si 
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rozšířili znalosti a dovednosti s užitím počítačů a internetu, učili se likvidovat malý požár 

přenosným hasicím přístrojem a prakticky se seznámili s technickými prostředky, které 

používají profesionální hasiči. Nabyté znalosti pak studenti prokázali při závěrečných 

zkouškách před komisí. Zakončení proběhlo ve formě jako probíhají promoce a mladí studenti 

si odnesly osvědčení o absolvování.  

Následující roky ukáží jestli bude mezi dětmi a organizacemi, které se zabývají prací 

s dětskými kolektivy zájem o absolvování dalších ročníků. [5,7] 

 

 
Obrázek č2. Slavnostní zakončení Junior univerzity 2009. 

 

4.4.2. Univerzita 3. věku 

Momentálně probíhá výuka ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska. 

Výuka probíhá z části v jejích Ústředních hasičských školách v Jánských Koupelích a Bílých 

Poličanech a z části na fakultě. Studijní obor seznamuje se základy požární bezpečnosti staveb 

a technologií a postupy k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Absolvent získá základní 

orientaci v postupech zajištění požární bezpečnosti staveb a technologií, seznámí se s 

požárně-bezpečnostními zařízeními, s technickými prostředky a postupy používanými pro 

likvidaci požárů, havárií a dalších mimořádných událostí, organizaci a funkci Integrovaného 

záchranného systému. Součástí výuky jsou i exkurze s hasičskou a bezpečnostní tématikou. 

Lze ji doporučit pro všechny, kteří si chtějí rozšířit znalosti o požární ochraně, ale nechtějí 
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studovat standardní formy studia (např. již mají vysokoškolské vzdělání v jiném oboru či 

vysokoškolské vzdělání pro svoji práci nepotřebuji). Proběhlo již několik úspěšných ročníků a 

tato forma studia se stává velmi populární. [7] 

4.5. Shrnutí kapitoly 

Fakulta bezpečnostního inženýrství nabízí jako jediná v České republice kompletní 

možnosti studia se zaměřením na požární ochranu, ochranu obyvatelstva. bezpečnost 

průmyslu a bezpečnost osob. Struktura studia poskytuje vzdělání od bakalářského do 

doktorské včetně doplňkového celoživotního což je běžné u jiných oborů na kvalitních 

vysokých školách v České republice i v zahraničí. 

V posledních letech probíhá snaha některých ostatních vysokých škol o akreditaci a 

následnou výuku oborů se stejným zaměřením jako poskytuje Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, ale většinou se jedná o jediný bakalářský obor. Jedná se o například studijní 

program Ochrana obyvatelstva a jeho jediný obor Krizové řízení a ochrana obyvatelstva 

vyučovaný na Chemické fakultě Vysokého učení technického v Brně.  

Otázkou do budoucnosti je jestli ostatní školy se spokojí s bakalářskými programy nebo 

se budou snažit od budoucna o akreditaci navazujících magisterských a případně doktorských 

studijních programů. 
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5. Školský systém v České republice 

Systém vzdělávání je u nás rozdělen na jednotlivé stupně z nichž jsou některé povinné 

(základní vzdělávání) a další dobrovolné, ale v dnešní době je stále více kladen důraz na 

kvalitní vzdělání, a tak se pohled na nejvyšší dosažené vzdělání značně změnil. 

Vzdělávání od předškolní výchovy po vyšší odborné se řídí zákonem číslo 561/2004 

Sb.: o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání ve znění 

pozdějších předpisů (neboli školský zákon). Ten rozděluje jednotlivé fáze a školy vzdělávání 

na následující: 

Mateřskou školu 

Základní školu 

Střední školu – gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště 

Konzervatoř 

Vyšší odbornou školu 

Základní uměleckou školu 

Jazykovou školu 

Vyučování je organizováno ve školním roce, který trvá od 1.9. do 31.8. následujícího 

kalendářního roku. Člení se na období vyučování a prázdnin. Období vyučování je členěno na 

pololetí. Vyučuje se 5 dní v týdnu. A délka vyučovací hodiny je zpravidla stanovena na 45 

minut. 

Vysokoškolské vzdělávání se řídí zákonem č. 111/1998 Sb.: o vysokých školách 

v platném znění. Ten upravuje získávání jednotlivých druhů vysokoškolského studia. 

Akademický rok je shodný se školním roce tj. od 1.9. do 31.8. následujícího školního roku 

s tím, že každá škola si podle vlastních potřeb upravuje začátek výuky (zhruba v rozmezí 2-3 

týdnů v září či říjnu). Akademický rok je členěn na dobu výuky, zkouškové období a 

prázdniny. 

Zatímco před 50 lety bylo maturitní vzdělání dostupné jen na pár školách a bylo 

vyžadováno jen pro určité pracovní pozice, v dnešní době je to bráno jako běžné vzdělání a u 

spousty pracovních pozic je vyžadováno jak minimum ještě v kombinaci například s výučním 

listem v daném oboru. 

Stejná situace nyní nastává v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Zatímco dříve bylo 

vysokoškolské vzdělání výsadou malého procenta populace a bylo možné studovat pouze 
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magisterské typy vzdělání, tak v dnešní době až na pár oborů došlo k přechodu na 

strukturované studium dělené na bakalářské, navazující magisterské a doktorské.  

V jistém smyslu se dřívější maturitní úroveň vzdělání, která byla pro většinu populace 

považována za dostatečné, přesouvá na úroveň bakalářského vzdělání. Bakalářské studium je 

plánováno tak, že tohoto stupně vzdělání by mělo dosahovat velké procento obyvatelstva. 

Z toho důvodu probíhá a ještě bude probíhat transformace systému vysokoškolského 

vzdělávání. To probíhá v celé Evropě a je nazýván jako Boloňský proces. 

5.1. Předškolní výchova 

Probíhá v mateřských školách a hlavním úkolem je rozvíjení osobnosti dětí, citového a 

rozumové vnímání a tělesnou kondici. Děti si hlavně osvojují základní pravidla chování, 

životní hodnoty, mezilidské vztahy a tím se připravují na další fáze vzdělávání. Důležité je 

také srovnat mezi vrstevníky vývojové nerovnosti. Mateřské školy navštěvuji zpravidla děti 

ve věku od 3 do 6 let. Rodičům je doporučováno také, aby dítě toto zařízení navštěvovalo 

minimálně jeden rok před nástupem do základní školy. Ze zákona je dané, že předškolní dítě 

má prioritní nárok na umístění v mateřské školce, i když byla překročena kapacita mateřské 

školy.. 

5.2. Základní vzdělání 

Výuka je zde povinná po dobu devíti roku avšak nejvýše do konce školního roku, ve 

kterém žák dosáhne 17 let (je to z důvodu opakování některých ročníků, ať už z důvodu 

nezvládání učiva či třeba zdravotních problémů). 

Hlavní cíle základního vzdělání jsou, aby se žáci naučili strategii učení, tvořivému 

myšlení, řešením problémů, komunikaci a spolupráci v kolektivu či s nadřízenou osobou 

(kantorem), udržování fyzického i duševního zdraví. To vše má umožnit poznat svoje 

schopnosti, vědomosti a dovednosti, a tím mít možnost se rozhodnout o životní dráze a 

profesní kariéře. 

Základní vzdělání se člení na první a druhý stupeň. První je od první do páté třídy. 

Výuka probíhá ve většině hodin pod jedním třídním učitelem. Od šesté do deváté třídy 

následuje druhý stupeň, zde jsou již jednotlivé předměty vyučovány učiteli s patřičnou 

aprobací. Žáci dostávají na konci každého pololetí vysvědčení. 



 24

5.3. Středoškolské vzdělání 

Cílem je umožnění žákům rozvíjení dovedností a schopností získané na základní škole. 

Vzdělání je dobrovolné, a buď žák může jít směrem odborného zaměření, nebo rozšiřovat své 

obecné znalosti. Vytváří se zde předpoklady kvalitního osobního života a případně 

pokračování v dalším vzdělávání. 

Ukončením tohoto stupně vzdělání dosahují žáci následujících stupňů vzdělání: 

a) střední vzdělání (jeden nebo dva roky), 

b) střední vzdělání s výučním listem (dva nebo tři roky), 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou (čtyři roky nebo 2 nástavbové). 

I když výsledné vzdělání (když je ukončené maturitní zkouškou) umožňuje všem 

absolventům studium na vysoké škole, tak se může velmi lišit úroveň vzdělání v obecných 

předmětech a tím znesnadňovat další studium. Tento nedostatek či spíše pokus o sjednocení 

úrovně vzdělání by měla řešit státní maturita. 

5.3.1. Konzervatoř 

Zvláštním typem středoškolského vzdělání je konzervatoř. Směr vzdělání je umělecký. 

Lze zde pokračovat ve vzdělání získaném v základní umělecké škole a připravit žáky na 

náročné umělecké  nebo umělecko-pedagogické  činnosti v oborech hudby, tance, zpěvu či 

dramatického umění. 

Ukončení vzdělání je absolutoriem. Žák dostane vysvědčení o absolutoriu a diplom 

absolventa. Náleží mu označení diplomovaný specialista (zkratka DiS. uváděné za jménem). 

Žáci také mohou vykonat maturitní zkoušku a to nejdříve po 4 letech (v oboru tance až pod 8 

letech). U toho typu vzdělání se předpokládá pokračování na uměleckých vysokých školách. 

5.3.2. Jazyková škola 

Pokud se žák po maturitě nedostane na jiný typ studia (vyšší odborné, vysokoškolské) a 

ještě chce pokračovat v nějakém druhu vzdělávání, tak je zde varianta jazykové školy.  

Studium je placené, ale po dobu studia má žák status prezenčního studenta (s ohledem 

na placení zdravotního a sociálního pojištění, žákovského jízdného a jiných výhod). 

Délka bývá většinou jeden rok a ukončení by mělo proběhnout formou získání určitého 

stupně certifikátu znalosti studovaného jazyka či státní zkouškou z jazyka. 
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5.4. Vyšší odborné vzdělání 

Toto vzdělání prohlubuje znalosti a dovednosti získané na střední škole.  

Jedná se o kombinaci středoškolského a vysokoškolského způsobu výuky. Ze 

středoškolského systému bere organizaci školního roku a z vysokoškolského způsob 

ukončování předmětů zápočty, klasifikovanými zápočty a zkouškami. Studium je více 

zaměřeno na získání praxe. 

Délka studia je zpravidla 3 roky a úspěšným ukončením tzv. absolutoriem získá 

oprávnění na označení diplomovaný specialista ( zkratka DiS. Uváděná za jménem). [1] 

5.5. Vysokoškolské vzdělání 

Nejvyšším článkem systému školního vzdělávání v České republice jsou vysoké školy. 

Systém je upraven zákonem o vysokých školách 

Nedochází zde jen ke vzdělávání studentů, ale i výzkumu (jak základnímu, tak 

aplikovanému). 

Studovat na vysokých školách se dá ve třech typech studijních programů: 

– bakalářském, 

– magisterském, 

– doktorském. 

Vysoké školy jsou univerzitní a neuniverzitní. Existují vysoké školy státní (Policejní 

akademie, Univerzita obrany), veřejné a soukromé. 

Bakalářský studijní program má délku tří až čtyřech roků. Navazující magisterský dva 

až tři roky a doktorský tři roky. Délky studia u kombinovaného či dálkového mohou být 

prodlouženy. 

Přijetí uchazeči o studium na vysoké škole se musí dostavit k zápisu do studia, které se 

člení na letní a zimní semestr. Semestry sestávají z období výuky, zkoušek a z období 

prázdnin. Akademický rok trvá 12 kalendářních měsíců. Konkrétní organizaci akademického 

roku si určuje každá vysoká škola individuálně při zachování zákonem daných pravidel. 

Absolvováním bakalářského studia student získává akademický titul bakalář (zkráceně 

Bc. uváděné před jménem) a získává možnost studovat dále v navazujícím magisterském 

studiu. 

Absolvováním magisterského studia získává akademický titul, uváděný před jménem, 

dle oboru ve kterém studoval a jednotlivé tituly jsou uvedeny ve vysokoškolském zákoně. 
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Získává také možnost vykonat rigorózní zkoušku a získat tak titul (někdy označovaný jako 

malý doktorát) uvedený opět ve vysokoškolském zákoně či pokračovat v doktorském studiu. 

Absolvováním doktorského studia získává akademický titul doktor (ve zkratce Ph.D. uváděný 
za jménem).  

Již určitou dobu prochází naše vysoké školství reformou, která vychází z celoevropské 

reformy dané tzv. Sorbonnskou deklaraci. Ta byla podepsána u příležitosti 700 let pařížské 

Sorbonny ministry školství Francie, Německa, Itálie a Velké Británie. 

Následně v roce 1999 pak 30 evropských zemí, včetně České republiky, podepsalo tzv. 

Boloňskou deklaraci. Jednalo se o akční plán rozvoje vysokých škol k vytvoření Evropského 

prostor vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Cílem je především zpřehlednit systémy 

vysokoškolského vzdělávání v Evropě díky strukturovanému studiu, standardizovaným 

dodatkům k diplomům (vydávané již několik let i na VŠB-TUO) a kreditním systému. Díky 

tomu byla usnadněna mobilita studentů v rámci různých univerzit a zabezpečena určitá 

jednotná kvalita výuky. 

V roce 2009 proběhla Lovaňská konference ministrů, která stanovila prioritní oblasti pro 

další desetiletí. Dnes je do Boloňského procesu zapojeno 46 zemí Evropy, mezinárodní 

organizace a jiné evropské instituce jako Evropská komise, Rada Evropy či UNESCO. [2] 

5.6. Souhrn kapitoly 

Pro studium na fakultě jsou primárně důležití absolventi maturitních oborů všeobecného 

vzdělávání a technických odborných škol (stavební či strojní průmyslovky), kde je předpoklad 

kvalitního vzdělání v předmětech důležitých pro zdárné absolvování technické vysoké školy. 

U absolventu jiných škol s maturitou se dá předpokládat, že u větší části může dojít 

k problémům v teoretických předmětech, a tak k větší pravděpodobnosti, že školu nedokončí 

nebo k tomu budou potřebovat více času, než je standardní doba studia. 

Z jiných vysokých škol lze také získávat studenty, a to buď formou nástupu do 

bakalářské formy studia, kdy je možné případné uznání některých absolvovaných předmětů. 

Stejně lze postupovat u navazujícího magisterského, kdy lze případně chybějící předměty 

z bakalářského studia dostudovat ve vyrovnávacím ročníku a dále studovat standardním 

způsobem. V případě doktorského studia je na zvážení garanta, zda je vystudované 

magisterské vzdělání dostačující, či je potřeba nějak doplnit vzdělání a dále studovat 

v doktorském programu. 
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6. Dotazníkový průzkum 

Pro získání informací od veřejnosti byly provedeny 2 průzkumy za pomocí serveru 

www.vyplnto.cz . Tento způsob byl zvolen z důvodu plně digitální formy dotazníku, a tím 

odpadly mnohé problémy s komplikovaným rozesíláním a následným ručním zpracováním. 

Server poskytuje své služby v základní verzi a v profesionální verzi, která je za poplatek. Pro 

účely těchto dotazníku postačila základní verze. Server následně dotazník sám vyhodnotí, 

udělá grafy, tabulky, relevance otázek a použitelnost jednotlivých odpovědí, zda se příliš 

neodlišují od odpovědí většiny respondentů. 

První dotazník byl rozeslán na střední školy různého zaměření, druhý mezi populaci 

v produktivním věku. 

6.1. Průzkum mezi středoškolskou mládeží 

Dotazník měl zjistit, jaký je názor studentů středních škol, kteří budou letos nebo 

v dalších letech maturovat a budou se rozhodovat, jestli budou dále pokračovat ve studiu, 

nebo začnou již chodit do práce. Průzkum byl předložen žákům gymnázia, technickým 

školám včetně škol s požárním zaměřením a zdravotním školám. Z každé školy se podařilo 

získat minimálně několik respondentů. 

Náhled celého dotazníku včetně úvodního a závěrečného slova je v příloze č.2. Celkem 

se zúčastnilo průzkumu 72 respondentů. Následuje vyhodnocení jednotlivých otázek. [14] 

6.1.1. Otázka číslo 1: Jste muž nebo žena? 

Základní otázka, která měla uvést do dotazníku. Nebylo nutné nad ní dlouze přemýšlet. 

Převažující procento mužů reflektuje to, že byl vyplňován z velké části na technických 

středních školách. 
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Graf číslo 3: Vyhodnocení otázky č. 1 

6.1.2. Otázka číslo 2: Považujete v dnešní době vysokoškolské vzdělání za 

důležité? 

Stěžejní otázka, která zjišťovala jaká část středoškoláků považuje další vzdělání za 

důležité. Výsledek dokazuje dnešní trend, že středoškolské vzdělání s maturitou je 

nedostatečné. 

 
 

Graf číslo 4: Vyhodnocení otázky č. 2 

6.1.3. Otázka číslo 3: Máte v plánu jít po absolvování maturitní zkoušky na 

vysokou školu? 

V návaznosti na otázku č. 2 je vidět menší procentuální pokles respondentů, co chtějí jít 

přímo po maturitě na vysokou školu. 
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Graf číslo 5: Vyhodnocení otázky č. 3 

6.1.4. Otázka číslo 4: Jaké nejvyšší vysokoškolské vzdělání by bylo pro vás 

dostačující? 

Vzhledem k nástupu strukturovaného studia je vidět, že toto rozdělení mělo své 

opodstatnění, a ne každý student má v plánu magisterské či doktorské vzdělání. Plno 

respondentů zatím není vůbec rozhodnuto jaké vzdělání bude dostačující. 

 
Graf číslo 6: Vyhodnocení otázky č. 4 

6.1.5. Otázka číslo 5: V případě nepřijetí ihned po maturit ě na vysokou 

školu zvažovali byste jiný typ pomaturitního studia? 

Na tuto otázku má návaznost otázka č.6, která byla zpřístupněna pouze při odpovědi 

ANO. 



 30

 
Graf číslo 7: Vyhodnocení otázky č. 5 

6.1.6. Otázka číslo 6: Jaký typ pomaturitního nevysokoškolského studia? 

Odpovědi udávají, kam mají v případě nepřijetí na VŠ namířeno studenti na překlenutí 

doby do další možnosti nástupu na VŠ. 

 

 
Graf číslo 8: Vyhodnocení otázky č. 6 

6.1.7. Otázka číslo 7: V případě potřeby doplnění vzdělání pro další 

profesní postup v zaměstnání šli byste studovat nějakou formou 

(kombinovaná či dálková) vysokou školu? 

Otázka spíše do budoucna, jestli respondenti jsou ochotní si doplňovat vzdělání po celou 

dobu kariéry. 
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Graf číslo 9: Vyhodnocení otázky č. 7 

6.1.8. Otázka číslo 8: V případě odborného zaměření vaší střední školy se 

chcete dále vzdělávat ve svém oboru? 

Důležité hlavně pro střední školy se zaměřením na bezpečnost, protože FBI je pro ně 

následně přímým pokračováním v systému vzdělávání. 

 
Graf číslo 10: Vyhodnocení otázky č. 8 

6.1.9. Otázka číslo 9: Jakého zaměření je vaše škola? 

Pro zjištění jaké bylo procentuální zastoupení respondentů z jednotlivých typů škol. 
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Graf číslo 11: Vyhodnocení otázky č. 9 

6.1.10. Otázka číslo 10: V jakém roce budete maturovat? 

Odpovědi vypovídají o rozložení respondentů v závislosti na ročníku, kdy budou 

maturovat. Čím blíže k maturitě, tak tím více musí mít student jasno o dalším působení po 

střední škole. 

 
Graf číslo 12: Vyhodnocení otázky č. 10 

6.1.11. Otázka číslo 11: Znáte Fakultu bezpečnostního inženýrství 

Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava? 

Pro nezávislé zjištění jaké procento z respondentů je obeznámeno s existencí FBI. 
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Graf číslo 13: Vyhodnocení otázky č. 11 

6.1.12. Otázka číslo 12: Kraj ze kterého pocházíte 

Pro zjištění z jakého kraje pocházeli respondenti. Nejvíce pocházelo z kraje 

Jihomoravského a  Moravskoslezského. Následně byly rovnoměrně zastoupeny další kraje 

z ČR. 

6.1.13. Otázka číslo 13: Název vaší školy: 

Kvůli nejednotnému vyplňování názvů jednotlivých škol, nelze provést jednoduché 

vyhodnocení. Bylo pouze jako doplňující. Nejvíc byly zastoupeny gymnázia a technické 

školy. 

6.1.14. Otázka číslo 14: Prostor pro Váš případný vzkaz 

Tato možnost nebyla respondenty využita pro podmětný vzkaz, který by se týkal 

průzkumu. 

6.1.15. Vyhodnocení použitelnosti výsledků průzkumu 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 72 respondentů. To lze považovat za dostatečné 

množství pro zjištění základních ukazatelů, vzhledem k tomu, že byl průzkum proveden 

v přesně vymezeném vzorku obyvatelstva a tudíž není nutné filtrovat odpovědi, které by 

nebyly adekvátní. 
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6.2. Průzkum v produktivní skupině 

Tento průzkum byl určen pro zjištění známosti fakulty a možnostech studia pro populaci 

v produktivním věku, která by případně mohla nastoupit na fakultu do kombinovaného studia. 

Dotazník byl poskytnut k vyplnění mezi příslušníky HZS a PČR, členy sborů dobrovolných 

hasičů, úředníky v oblasti krizového řízení a další osoby, které byli ochotny dotazník vyplnit. 

Náhled celého dotazníku včetně úvodního a závěrečného slova je v příloze č.2. Celkem 

se zúčastnilo 64 respondentů. Následuje vyhodnocení jednotlivých otázek. [13] 

6.2.1. Otázka číslo 1: Jste muž nebo žena? 

Základní otázka, která měla uvést do dotazníku. Nebylo nutné nad ní dlouze přemýšlet. 

Převažující procento mužů reflektuje procentuální zastoupení mužů a žen v bezpečnostních 

složkách. 

 
Graf číslo 14: Vyhodnocení otázky č. 1 

6.2.2. Otázka číslo 2: Znáte Fakultu bezpečnostního inženýrství (dále jen 

FBI) Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava? 

Stěžejní otázka, která měla zjistit zda respondenti znají FBI. 75% kladných odpovědí 

vypovídá o dobrém vzorku, se kterým se dá dále v dotazníku pracovat. 
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Graf číslo 15: Vyhodnocení otázky č. 2 

6.2.3. Otázka číslo 3: Považujete propagaci FBI za dostatečnou (v běžných 

médiích, odborném tisku, profesních sdruženích)? 

Otázka zjišťovala, jakým způsobem hodnotí respondenti propagaci FBI. Je adekvátní i u 

lidí, co FBI neznají, protože kdyby byla propagace lepší, tak by ji mohli znát i oni. 

 
Graf číslo 16: Vyhodnocení otázky č. 3 

6.2.4. Otázka číslo 4: Znáte možnosti a druhy studia na FBI? 

Samotná znalost fakulty nemusí ještě znamenat dostatečné znalosti studia a struktura 

odpovědí to dává jasně najevo. 
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Graf číslo 17: Vyhodnocení otázky č. 4 

6.2.5. Otázka číslo 5: Znáte publikační činnost Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství, které působí při FBI a vydává knihy s 

bezpečnostní tématikou a také spolupořádá odborné konference? 

SPBI vydává značnou část vědeckých výsledků FBI ve formě knižních publikací. 

Bohužel výsledky ukazují, že není tak známá, jak by to bylo zapotřebí. 

 
Graf číslo 18: Vyhodnocení otázky č. 5 

6.2.6. Otázka číslo 6: Pokud byste potřebovali získat či doplnit vzdělání v 

oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, bezpečnosti osob a 
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bezpečnosti průmyslu, uvažovali byste o studiu na FBI? Prezenční studium 

je možné v Ostravě, kombinované v Ostravě, Praze a Příbrami. 

Otázka měla, zjistit zda jsou respondenti, v případně potřeby doplnění vzdělání v oboru 

jež poskytuje FBI, ochotni uvažovat o studiu. Výsledky ukazují dobré procentuální zastoupení 

lidí, co by o studiu uvažovali. 

 
Graf číslo 19: Vyhodnocení otázky č. 6 

6.2.7. Otázka číslo 7: V jaké oblasti byste preferovali další propagaci 

fakulty? 

Důležitá otázka, která měla zjistit, z jakého zdroje by případně respondenti očekávali 

případné informace. Byla možnost i kombinace více odpovědí. Jednoznačně převažoval 

internet. Naopak klasické tištěné materiály měly nejmenší zastoupení odpovědí. 

 
Graf číslo 20: Vyhodnocení otázky č. 7 
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6.2.8. Otázka číslo 8: Jste členem nějaké složky IZS či bezpečnostní 

sdružení? Může být u více. 

Respondenti odpovídali na členství v některých složkách IZS. Z řad HZS bylo celkem 

21, z SDH 15, PČR 5, členství v ostatních složkách (např. bezpečnostní rada atd.) vyplnilo 5. 

6.2.9. Otázka číslo 9: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Vypovídalo o vzdělaní respondentů. Nejpočetnější byla skupina s maturitním 

vzděláním, což je optimální pro případné získání studentů do kombinované formy studia. 

 
Graf číslo 21: Vyhodnocení otázky č. 9 

6.2.10. Otázka číslo 10: Vaše věková kategorie? 

Odpovědi udaly věkové složení respondentů. Přes ¾ respondentů bylo do 39 let, což 

jsou opět vhodní kandidáti na doplnění vzdělání. 
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Graf číslo 22: Vyhodnocení otázky č. 10 

6.2.11. Otázka číslo 11: Kraj ze kterého pocházíte 

V průzkumu byly rovnoměrně zastoupeny téměř všechny kraje včetně 6 respondentů ze 

zahraničí (Slovenské republiky). Nejvíce jich bylo z Jihomoravského kraje - 20, 

následovaného Středočeským krajem -  14. 

6.2.12. Otázka číslo 12: Prostor pro Váš případný vzkaz 

Tato otázka nebyla nikým využita pro doplnění nějakého poznatku k průzkumu. 

6.2.13. Vyhodnocení použitelnosti výsledků průzkumu 

Průzkumu se zúčastnilo celkem 64 respondentů. To lze považovat za dostatečné 

množství pro zjištění základních ukazatelů, vzhledem k tomu, že byl průzkum proveden 

v přesně vymezeném vzorku obyvatelstva a tudíž není nutné filtrovat odpovědi, které by 

nebyly adekvátní. 

6.3. Zhodnocení kapitoly 

Z provedených průzkumů vyplývá několik skutečností, které lze využít v návrhu 

propagace výuky na fakultě.  

Ze středoškolského je hlavní poznatek, že většina studentů by chtěla dále pokračovat ve 

studiu na vysoké škole a dále, že chtějí zůstat v případě odborného zaměření školy ve svém 

oboru. Z toho jasně vyplývá, že se vyplatí na školách se zaměřením na bezpečnost propagovat 

FBI nadstandardním způsobem, než u ostatních škol.  
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U populace v produktivním věku je vidět částečná znalost fakulty a možností výuky. 

Jako zdroj, odkud čerpat další informace, je uveden jednoznačně internet.  

Ze zjištěných skutečností by se mělo vycházet při tvorbě hlavních kroků, jak 

prezentovat výuku a celou fakultu. 
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7. Organizace působící v oblasti bezpečnosti 

Spolupráce s organizacemi působícími v oblasti bezpečnosti s velkým počtem lidí a na 

co největším území (nejlépe na celém území České republiky) může být pro fakultu velmi 

prospěšné. Na našem území působí řada organizací, které mají za snahu se věnovat prevenci 

před různými nebezpečnými vlivy. Největší jsou organizace působící na úseku požární 

ochrany. Dále v kapitole bude uvedeno Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 

které má významný vliv na odbornou veřejnost u nás i v zahraničí.  

 

7.1. SH ČHJ 

Největším občanským sdružením, které působí v oblasti požární ochrany je Sdružení 

hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen SH ČMS). Jedná se o občanské sdružení se statusem 

právnické osoby. Statutárním orgánem SH ČMS je výkonný výbor a ten je zastupován 

starostou SH ČMS a jeho náměstky. Základním dokumentem, kterým se řídí jsou stanovy. 

Struktura SH ČMS je velmi dobře propracována a je kromě centrálního vedení sídlícího 

v Praze, rozděleno na jednotlivé krajské organizace, okresní organizace, okrskové organizace 

a samotné sbory dobrovolných hasičů. Současně v rámci SH ČMS jsou tři samostatné 

střediska, které jsou přímo podřízeny výkonnému výboru. První je Ústřední hasičská škola 

v Jánských Koupelích, druhá Ústřední hasičská škola v Bílých Poličanech a poslední Centrum 

hasičského hnutí Přibyslav. 

Cíl SH ČMH je v rámci činnosti pomáhat vytvářet podmínky pro ochranu před požáry a 

jinými typy mimořádných události, dále podílet se na výchově dětí v oblasti požární ochrany, 

kulturně se podílet na společenském životě obcí či měst ve kterých působí. K této činnosti 

využívá, poměrně s ohledem na ostatní organizace působící na území České republiky, velkou 

členskou základnu. V rámci činnosti spolupracují fyzickými, právnickými osobami, s HZS 

ČR na úrovni Generálního ředitelství i úrovni jednotlivých krajů. Pomáhají obcím zabezpečit 

jejich zákonnou povinnost v oblasti požární ochrany a to za pomocí výjezdových jednotek, 

které jsou významnou částí struktury jednotlivých sborů.  

Díky propracovanému systému práce s mládeží také v konečném důsledku zabezpečují 

dostatečný počet členů, kteří po dovršení 18 let a splnění dalších podmínek (zdravotní a 

fyzická způsobilost a dosažení určitého stupně znalostí) mohou do výjezdové jednotky či 

případně následně se ucházet o zaměstnání z HZS ČR či HZS podniků. 
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7.1.1. Rámcová smlouva mezi SH ČMS a VŠB-TUO 

Dne 12. prosince 2006 byla na půdě univerzity uzavřena vrcholnými představiteli 

rámcová smlouva mezi VŠB-TUO a SH ČMS, která definovala spolupráci mezi oběma 

organizacemi.  

Hlavní náplní je spolupráce na úrovni pedagogické a projektové.  

SH ČMS se zavazuje spolupracovat v následujících oblastech: 

• poskytování témat pro závěrečné a ročníkové práce odborných oblastí sdružení 

možnost exkurzí studentů a pedagogů v zařízeních sdružení 

• zvát dle možností a zájmu vybrané pedagogické pracovníky univerzity na 

významné akce či setkání sdružení 

• využití zařízení, zejména svých škol a Centra hasičského hnutí v Přibyslavi pro 

akce pořádané univerzitou 

• propagovat mezi svými členy možnosti studia na univerzitě včetně Univerzity 

3.věku, kterou univerzita zabezpečuje 

VŠB-TUO se zavazuje spolupracovat v následujících oblastech: 

• umožní propagaci sdružení za účelem navázání kontaktu se studenty a pedagogy 

mající zájem o spolupráci se sdružením 

• nabídne členům sdružení možnost studia Univerzity 3.věku a zabezpečí tuto 

formu studia 

• dle svých kapacitních možností spolupracovat v oblasti zpracování projektů 

potřebných pro rozvoj sdružení (odborná, či oponenturní pomoc) 

• podpora všestranné spolupráce škol se sdružením, především s fakultou 

bezpečnostního inženýrství 

Tato smlouva i přes svoji obecnou formulaci je velmi významná a poskytuje pro 

jednotlivé vzájemné činnosti dostatečnou podporu. Je uzavřená na neurčito s tříměsíční 

výpovědní lhůtou. 

 

7.1.2. IV. řádný sjezd konaný v Ostravě ve dnech 2. a 3. července 2010 

Jedná se o sjezd, který se koná po 5 letech a má za úkol zhodnotit činnost sdružení za 

uplynulých 5 let a vytýčit směřování sdružení pro dalších 5 let. 
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Místo konání je na VŠB-TUO Ostrava a tím se naváže na velmi dobrou spolupráci která 

proběhla v poslední době, například při spolupořádání hasičské olympiády CTIF. V rámci 

sjezdu bude využita ubytovací kapacita na kolejích a pro samotné jednání prostory Nové auly.  

7.1.3. CTIF 2009 v Ostravě 

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů známý pod zkratkou CTIF 

(COMITÉ TECHNIQUE INTERNATIONAL DE PREVENTION ET D’EXTINCION DE 

FEU) je nejvýznamnější celosvětovou organizací hasičů. Byl založen v Paříži již v roce 1900. 

V roce 2000 schválilo prezidium CTIF konání hasičských her v České republice. Hry se 

konaly ve dnech 19.-26. července 2009 v Ostravě. Hlavními organizátory byl HZS Msk, SH 

ČMS a jedním z významných partnerů byla i VŠB – TU Ostrava (ta poskytla např. velkou 

kapacitu pro ubytování a stravování účastníků her). Část doprovodného programu zajistila i 

FBI VŠB-TU Ostrava, která hostila výbor pro požární prevenci. 

Celkově se her zúčastnilo přes 3500 soutěžících s početným doprovodem. [8] 

7.1.4. Sbor dobrovolných hasičů Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava 

Historie sboru se začala datovat dne 26.listopadu 1970, kdy byla svolána schůze na 

VŠB, obor technika požární ochrany a bezpečnosti práce za přítomnosti 22 studentů, rektora 

vysoké školy prof. Dr. Oldřicha Haikra DrCs. a řady další významných osobností požární 

ochrany tehdejší doby.  

Po oficiálním založení sboru byl zvolen šestičlenný výbor a prvním předsedou byl 

zvolen Milan Galač. Posláním sboru byla převážně preventivní činnost, propagace požární 

ochrany uvnitř i vně organizace, spolupráce s orgány požární ochrany na všech úrovních.  

V roce 2000 měl sbor stav členské základny 23 členů z toho 14 mužů a 9 žen. Po tomto 

roce došlo k menšímu útlumu činnosti a ke zmenšení členské základny. Následně se po roce 

2005 podařilo početní stav stabilizovat, a také obnovit základní činnost sboru. 

V současné době se členská základna pohybuje nad 10 členů, plně spolupracujícími se 

členy z ostatních sborů. Na jaře je spolupořádána soutěž v požárním sportu v rámci 

Sportovního dne VŠB-TU Ostrava. Na podzim je pořádána ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava 

a HZS Msk velmi populární soutěž Studentský železný hasič. Této akce se zúčastňuje kolem 

60 závodníků z mnoha sborů a univerzit z České i Slovenské republiky.  

Sbor působí jak přímá spojnice mezi VŠB-TU Ostrava a SH ČMS. 
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7.2. MHJ 

Jednou z organizací, která vznikla na počátku devadesátých let dvacátého století je 

Moravská hasičská jednota (dále jen MHJ). Jedním z důvodů bylo vymanit se z centrálního 

řízení hasičů z Čech. Dále to byla dlouhodobá tradice moravských hasičských sborů na 

historickém území Moravy.  Více o historii MHJ lze najít v samotné podkapitole.  

MHJ tvoří doplněk k SH ČMS na území Moravy a vyvíjí podobné aktivity. Tvoří na 

Moravě protipól České hasičské jednotě. V posledních letech se začala jednota aktivně 

spolupracovat v oblasti vysokoškolské výuky s Vysokým učením technickým v Brně, a to 

konkrétně s fakultou chemickou. Ve spolupráci pořádají konferenci Dobrovolný hasič – viz 

samostatná podkapitola.  

 
Obrázek č.3 – Znak MHJ. 

7.2.1. Historie a současnost MHJ 

Samotné počátky dobrovolného hasičstva jsou datovány na druhou polovinu 

devatenáctého století. Zde probíhalo v českých zemích soupeření mezi německými a českými 

respektive moravskými sbory. 

Složitost počátků je popsána v sekci historie stránek MHJ: „Počátek českého hasičstva 

na Moravě je především spjat se jménem Titus Krška. Prvopočátky zakládání hasičských 

sborů na Moravě se kladou již do roku 1868, kdy Titus Krška za podpory několika dalších 

nadšenců založil hasičský sbor v Třebíči. Tento hasičský sbor však nebylo možno pokládat za 

ryze český, protože v jeho vedení byli Němci a později se na německý hasičský sbor také 

přeměnil.  

První český hasičský sbor opět založil Titus Krška až 8. června 1871 ve Velkém 

Meziříčí. Po vzoru Velkého Meziříčí již v následujícím roce byly založeny hasičské sbory ve 

Velké Bíteši, Jevíčku a Krásné. V roce 1873 vznikly české hasičské sbory v Náměšti, 

Opatovicích, Telči, Uherském Hradišti a v roce 1874 vznikly další české hasičské sbory v 

Bílovicích, Brtnici, Hovoranech, Hranicích, Kojetíně, Kunovicích, Malenovicích, Měříně a 
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Olešnici. Za pomoci pojišťovací banky "Slavie" svolal Titus Krška všechny nové sbory na 

první sjezd do Brna (24. října 1874) a jak píše dobový kronikář " k úradě o dalším rozvoji 

českého hasičstva na Moravě".  

Vzhledem k tomu, že veškerá činnost týkající se činností hasičských sborů stála na 

bedrech T. Kršky rozhodl se tento zřídit na Moravě zemskou jednotu. Za tímto účelem svolal 

veškeré sbory na II. Sjezd do Velkého Meziříčí. (12. září 1875). Na III. sjezdu (4. září 1881) v 

Králově Poli (nyní část Brna) byla odhlasována rezoluce o možnosti spojení se stávající 

zemskou hasičskou jednotou "Mähr.-schles. Feuerwehr - Landesverband" za podmínky 

"uználi tato spravedlivě rovnocennost české národnosti a jestli své stanovy změní a ve všem a 

všudy rovnoprávnost prováděti bude". K tomu však nedošlo a proto T. Krška vypracoval v 

roce 1883 stanovy a svolal na 9. září 1883 IV. sjezd do Slavkova. V průběhu tohoto sjezdu 

"České Ústřední jednoty hasičské moravsko-slezských dobrovolných sborů hasičských" byly 

doručeny schválené stanovy od "vys. c.k. ministerstva".  

Nynější Moravská hasičská jednota vznikla na ustavujícím sjezdu 25. ledna 1992 a 

1.řádný sjezd se konal dne 6. března 1993 v Kupařovicích. Hlavním cílem a posláním je podle 

schválených stanov "sdružování občanů za účelem ochrany života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech při kterých je 

ohrožen život a zdraví občanů". Na našich stránkách bychom také chtěli široké veřejnosti 

přiblížit naši činnost a členům Moravské hasičské jednoty umožnit poskytnutí aktuálních 

informací z činnosti vrcholných orgánů a usnadnit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými 

hasičskými sbory.  

V Brně dne 17. listopadu 2005  

Ing. V a l á š e k Rudolf  

prezident MHJ “ 

V prvních letech bylo sídlo MHJ v Židlochovicích a dlouholetý prezident byl Pavel 

Bunďálek. V těch letech prožívala MHJ největší dobu rozkvětu a dařilo se organizovat mnoho 

soutěží v požárním sportu pro mladé i dospělé sportovce. Dále byly pořádány prestižní 

kulturní akce jako byly plesy v Brně v areálu Brněnských veletrhů a výstav. Následně vlivem 

určitých vnitřních problémů nastal odchod některých sborů mimo MHJ. 

V dalších letech došlo k změně sídla MHJ a k vystřídání několika osob na pozici 

prezidenta. V dnešní době pozici prezidenta MHJ zastává Ing. Rudolf Valášek a sídlo je 

v Brně. Jednota je nyní dělena na prezidium a okresní jednoty Brno, Jihlava a Přerov. Ty jsou 

dále členěny na jednotlivé hasičské sbory. V současnosti má MHJ celkem 63 jednot. 

V porovnáním s SH ČMS je to pouze malá část hasičstva na Moravě.  
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7.2.2. Konference „Dobrovolný hasič“ 

Jedná se o konferenci pořádanou MHJ ve spolupráci s Vysokým učením technickým 

s Fakultou chemickou. 26. září 2009 se konal již 4. ročník konference a záštitu nad ní převzal 

hejtman Jihomoravského Mgr. Michal Hašek. Tento ročník byl zaměřen na zdůraznění 

profesionality práce dobrovolných hasičů. Náplní byla problematika vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel a zvláštnosti při vysílání jednotek při hromadných haváriích. Další 

téma bylo zapojení jednotek PO do činností spojených s civilní ochranou a ochranou 

obyvatelstva což je v dnešní době často diskutované téma.  

Dřívější tři ročníky se uskutečnili pod názvem „MORAVIAN VOLUNTEER FIRE 

FIGHTER“ a byly zaměřeny především na nové technologie hašení a ochranné prostředky a 

zásahy s přítomností nebezpečných látek. 

Lze očekávat, že po čtyřech úspěšných ročních se zařadí tato konference mezi stále, 

nejen pro odborníky z řad dobrovolných hasičů, vyhledávané akce. [9] 

7.3. ČHJ 

Jedná se o dobrovolné občanské sdružení, které působí na úseku požární ochrany.  

Česká hasičská jednota (dále jen ČHJ) obnovila svoji činnost 10. května 1990 registrací 

stanov u Ministerstva vnitra. 

Jedná je o jedno ze tří podobných sdružení, které sdružuje hasičské sbory a pokračuje 

v dlouhé historii hasičů na našem území. Jeho působnost je převážně na území Čech.  

 

7.3.1. Historie a současný stav 

V únoru 1990 byl ustanoven přípravný výbor pro tuto akci. Podmětem byl otevřený 

dopis hasičského sboru Praha 10 – Kolovraty adresovaný vrcholným orgánům na úseku 

požární ochrany, který požadoval odstoupit od starých byrokratických metod řízení a znovu 

navázat na myšlenky a tradice českých hasičských jednot. 

Dne 10.5. 1990 byla provedena registrace stanov ČHJ na Ministerstvu vnitra, a tím byly 

položeny základy sdružení. 19. září 1990 se konal ustavující sjezd ČHJ v Praze za účasti 35 

delegátu z 15 sborů. Zde byly schváleny stanovy, znak a vlajka ČHJ. 
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III. řádný sjezd ČHJ se konal 16.11. 2002, který se uskutečnil v centru hasičského hnutí 

v Přibyslavi za účasti 98 delegátů ze 119 hasičských sborů ČHJ. Zde byl opětovně zvolen 

prezidentem Ing. Pekar Vasil Silvestr z Prahy. 

V současné době sdružuje ČHJ zhruba 6500 členu ve 152 hasičských sborech. ČHJ se 

dělí na Prezidium, 5 žup ( Povltavská, Sionská, Východočeská, Svaté Markéty a Podvysoká) a 

jednotlivé sbory. 

Je dbáno, aby každý článek sdružení se dokázal sám financovat a byl tak na ostatních 

článcích nezávislý. Veškeré funkce v jednotě jsou čestné (tedy neplacené). [10] 

7.4. Citadela Bruntál 

Jedná se o neziskovou organizaci působící hlavně na poli výchovy mládeže v oblasti 

požární ochrany. Byla založena v roce 2001 a hlavní náplní organizace je preventivně 

výchovný program Hasík. Internetové stránky jsou www.hasik.cz . 

Sdružení v dnešní době spolupracuje s Ministerstvem školství a tělovýchovy, HZS 

Generálním ředitelstvím a HZS krajů Moravskoslezského, Olomouckého, Jihomoravského a 

Středočeského. 

Více o preventivně výchovném programu Hasík je uvedeno v dalších kapitolách. [12] 

7.5. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství 

Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která se jako jediná v České republice zabývá 

nakladatelstvím a vydavatelstvím původní odborné literatury z oblasti bezpečnostního 

inženýrství.  

Internetové stránky sdružení jsou www.spbi.cz  

7.5.1. Publikační činnost 

V současné době sdružení vydává jeden pravidelný časopis, 2 periodika ke konferencím 

a nepravidelné publikace. Ty jsou rozděleny na 3 okruhy: červenou řadu, modrou řadu, mimo 

řady. Zvláštní částí je software. 

 
Časopis SPECTRUM 

Časopis vychází ve dvou mutacích, a to v tištěné  a on-line na internetu. Časopis  Radou 

vlády pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v 

České republice. 
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Periodicita je dvakrát do roka. Obsahově jsou jednotlivé díly zaměřeny na požární 

prevenci a represi, ochranu obyvatel, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnostní 

plánovaní, krizový management, nebezpečné látky a aktuality z daných oblastí. 

 
Požární ochrana 

Periodikum vychází 1 x ročně, a to vždy u příležitosti konání mezinárodní konference 

Požární ochrana. Na počátku vzniku této řady konferencí se jednalo převážně o téma požární 

ochrany. Dnes je obsah periodika naplněn 6-ti tematickými okruhy a to požární ochrana 

preventivní, požární ochrana represivní, protivýbuchová prevence, civilní nouzová 

připravenost, věda a výzkum v požární ochraně a posledním je zkušebnictví a 

certifikace. Všechny tyto oblasti se zabývají bezpečností.  

Příspěvky zde publikované představují ve většině případů interpretaci současného stavu 

poznání v daném oboru a měly by být původní, ve zveřejněné podobě doposud 

nepublikované. 

Příspěvky jsou publikovány v originálních jazycích (protože ne všichni autoři jsou 

z České republiky). Z toho důvodu je i úvodní slovo v česko anglické verzi. V závěru jsou 

vždy uvedeny abstrakty v anglickém jazyce. 

Sborník Požární ochrana vychází od r. 1992, v současné době je vydáván jak knižně, tak 

na CD. Od roku 2008 je periodikum zařaženo Radou pro výzkum a vývoj do Seznamu 

recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. 

 
Ochrana obyvatelstva 

Vychází od roku 2002  jedenkrát ročně společně s konferencí Ochrana obyvatelstva na 

nosiči CD. Témata jednotlivých ročníků jsou zaměřena do oblastí legislativního rámce 

ochrany obyvatelstva a krizového řízení, ochrany obyvatelstva před přírodními katastrofami, 

vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva, veřejné informovanosti obyvatelstva, ochrany 

kritické infrastruktury a dalších. 

 
Červená řada 

Hlavní a nejobsáhlejší část publikační činnosti sdružení. Obsahem knih jsou původní 

odborné texty autorů či kolektivů autorů z České republiky i zahraničí.  

V současné době ucelená řada obsahuje 67 publikací. Z nichž některé se dočkaly již 

několika aktualizovaných vydání. První knihy byly vydávány ještě v 90. letech 20. století a 

byly hlavně zaměřeny na požární ochranu. S postupem času se rozsah témat publikací 

rozšiřoval na celou problematiku bezpečnosti v průmyslu, práci, ochraně obyvatelstva atd. 
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Modrá řada 
Jedná se o vedlejší řadu, kde jsou vydávány různé publikace, které vznikly zejména 

překladem ze zahraničí atd. Počtem publikací je mnohem menší než červená řada. 

 
Mimo řady 

V této publikační části sdružení jsou vydávány různé tituly, které slouží např. jako 

skripta či cvičební texty pro fakultu.  

 

7.5.2. Software 

Sdružení v současné době poskytuje 2 programy (jeden doplňující modul), které jsou 

určeny pro bezpečnostní experty. 

 
SFERA 

Nejvýznamnější je program SFERA. Jedná se o nový softwarový nástroj vyvinutý 

speciálně pro analýzu rizika územních a objektových havarijních plánů. Program je postupně 

vyvíjen od roku 1996 a myšlenkově navazuje na známé analytické metody. Důraz je položen 

na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost a stručnost interpretace 

výstupů na straně druhé. Program SFERA v principu umožňuje tvorbu kontingenční tabulky, 

matematické operace třídící data v definovaných souvislostech pod diagonálu, formální 

editaci dat a jejich zápis do databáze analytických závěrů, návrh a zpracování hodnotových 

kritérií do výpočtů, výpočet zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry, 

export vypočítaných dat od Excelu, webových stránek nebo do Wordu a zobrazení výsledků 

do vývojového stromu nebo orientačního grafu.  

 
Nebezpečné látky 

Druhým programem jsou Nebezpečné látky. Jedná se o databázovou aplikaci obsahující 

základní údaje o víc jak 3500 nebezpečných látkách. Databáze obsahuje: UN kód, CAS číslo, 

indexové číslo, identifikační čísla nebezpečnosti, HAZCHEM kódy, bezpečnostní značení, R 

a S věty, požárně technické charakteristiky látek, některé informace pro přepravu (dle ADR)-

především zařazení do tříd a skupin a obalových skupin, hodnocení nebezpečnosti látek dle 

Diamant, ochrana před účinky nebezpečných látek pomocí ochranných obleků, odolnost látek 

vůči působení nebezpečných látek. 

Poslední je rozšiřující modul databáze Nebezpečné látky 2009, který umožňuje 

odhadnout případné nežádoucí účinky vzájemného kontaktu nebezpečných látek. Jedná se o 

velmi významný doplněk, protože interakce mezi jednotlivými látkami nejsou ve většině 
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databází řešeny, avšak sloučení dvou a více odlišných látek může vyvolat velmi nebezpečné 

situace v místě úniku.  

7.5.3. Konference 

Sdružení požádá společně s FBI několik konferencí, které si získaly za dobu své 

existence spousty stálých návštěvníků. 

Mezi nejvýznamnější patří 3 každoročně pořádané konference a to: Požární ochrana, 

Ochrana obyvatelstva a Požární bezpečnost staveb. Těchto konferencí se zúčastňují vrcholní 

představitelé HZS ČR i osobnosti z podnikatelské sféry. 

Mezi další konference patří např. Nebezpečné látky, Bezpečnost a ochrana zdraví při 

práci (do roku 2008, nyní již pořádané pouze samotnou fakultou), DEKONTAM a jiné. [11] 

7.6. Shrnutí kapitoly 

Fakulta může spolupracovat s výše uvedenými organizacemi, jednak na propagaci 

samotné fakulty, společné činnosti, a tak na případném získávání studentů do různých druhů 

studia. Jsou to organizace, které působí na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Celkově sdružují sbory po celé republice a počtem členské základny nemají v žádných jiných 

zájmových odvětvích konkurenci. Počet členů všech sdružení převyšuje sto tisíc a dosahuje 

zhruba jednoho procenta občanů České republiky. Ovšem členové jsou různých profesí (tedy i 

těch, kterých se můžou týkat ostatní vyučované obory, kterými se zabývá FBI), a tak lze díky 

tomu propagovat celou škálu působnosti fakulty. 

V oblasti bezpečnosti průmyslu a bezpečnosti práce nejsou tak výrazné organizace 

(hlavně se jedná o profesní spolky a sdružení průmyslových organizací), které by sdružovaly 

výraznější počet členů a mohli nějakým způsobem ovlivňovat obyvatelstvo. Jedinou 

organizací je SPBI, která ovšem působí pouze publikační činností. 
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8. Média a akce kde prezentovat 

V současné době je spousta nepřeberné možností, jak a kde prezentovat. Je důležité si 

vzhledem k cílům, které je třeba dosáhnout a k finančním a časovým nárokům, pečlivě vybrat 

kanály a média, jak tuto činnost provádět. Finanční prostředky jsou v dnešní době značně 

omezené. Vzhledem ke stavu státních financí je zde předpoklad, že množství peněz bude ve 

školství stagnovat nebo se bude dokonce snižovat. Bude tedy nutné stanovit priority do čeho 

investovat.  

Nejdůležitější je si uvědomit, že vzhledem k velmi specifickému zaměření fakulty je 

nutné se spíše zaměřit na cílenou formu propagace a kampaně na získávání studentů do 

jednotlivých typů studia.  

8.1. Internet 

V dnešní době je internet velmi mocnou zbraní v možnostech prezentace. Lze si zajistit 

placenou inzerci na vybraných serverech, které jsou úzce profilované na danou zájmovou 

skupinu. Druhá možnost je na takových serverech publikovat odborné články a články o 

činnosti fakulty, a tím dosáhnout podobného efektu (na daném serveru u komunity, která 

navštěvuje stránky, se dostane fakulta do podvědomí)  jako placenou reklamou a v případě 

kvalitních článků i lepšího efektu, protože spousta lidí v dnešní době reklamu ignoruje, 

protože je všudypřítomná. Jsou zde popsány servery, které svým zaměřením zhruba kopírují 

složení oborů na fakultě. Tyto servery lze považovat za zavedené s velkou komunitou čtenářů. 

Průběžně vznikají nové stránky s různým zaměřením, ale spousta z nich po určité době 

postupně utlumí svoji činnost a následně jsou zrušeny. Příkladem lze uvést stránky 

www.uhaseno.cz, které si postupně budovaly komunitu příznivců z řad hasičů, a nyní jsou 

stránky po několikaletém provozu před zrušením z finančních důvodů. 

8.1.1. Požáry.cz 

Server s adresou www.pozary.cz je největším nezávislým internetovým médiem 

působícím v oblasti požární ochrany. V současné době slaví 10 let od uvedení do provozu a za 

tuto dobu se stal velmi populárním serverem. A články na něj poskytují jak stálý členové 

redakce, tak jednotlivý mluvčí HZS krajů a jednotlivci z řad odborné veřejnosti. 

Server se dělí na jednotlivé rubriky jako jsou: Události, Represe, Prevence, Sport, 

JSDH, Historie, Extra, Technika, Svět, Slovensko, Recenze, Vzdělávání. Hlavně v posledních 
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dvou jmenovaných kategoriích je pro případnou bezplatnou prezentaci fakulty a její činnosti 

velký potenciál. 

Stálo by za zvážení navázání užší spolupráce s vedením serveru, případně se stát 

partnerem webu v oblasti vzdělávání. 

Mezi další sekce serveru patří fotogalerie, diskuze na rozličná témata, seznam 

hasičských akcí, bazar použitých hasičských věcí či nedávno otevřená část blogů.  

O kvalitě serveru svědčí i to, že je zařazen do programu archivace Národní knihovny. To 

znamená, že je server několikrát ročně archivován a jejich záznam je součástí České národní 

bibliografie a katalogu Národní knihovny ČR. [15] 

8.1.2. Webové stránky SH ČMS 

Oficiální webové stránky SH ČMS s adresou www.dh.cz poskytují základní informace o 

sdružení jak pro členy, tak pro laickou veřejnost.  

Server se člení na jednotlivé sekce jako jsou O nás, Kontakty, IV. Sjezd SH ČMS, 

Pojištění, Inzerce, Podařilo se!, Partneři, Litoměřice 2010 a další podsekce. 

Lze zde najít spoustu potřebné dokumentace pro fungování sborů (včetně aktuálních 

stanov, kterými se řídí sdružení), pro práci s mládeží, požární osvětu i laickou veřejnost, 

podrobné informace o Univerzitě 3. věku, pořádané ve spolupráci s univerzitou, včetně 

přihlášky atd. 

Vzhledem k existenci rámcové smlouvy mezi sdružením a univerzitou by případná 

inzerce ve správném časovém rámci mohla být buď zdarma, či za velmi výhodných 

podmínek. [8] 

8.1.3. Ochrana obyvatel 

Server s internetovou adresou www.ochranaobyvatelstva.cz je zaměřen na obecné 

informace určené veřejnosti při mimořádných událostech.  

V kategoriích: Co dělat …, První pomoc, Bezpečnost, Ostatní a Centrum pro bezpečný 

stát jsou popsány jednotlivé mimořádné situace, se kterými se veřejnost může setkat a je zde 

ve srozumitelné formě popsáno, jak se zachovat a řešit vzniklou situaci včetně popsání 

základní první pomoci, kterou je nutné poskytovat zraněným do příjezdu profesionální 

pomoci. Jsou zde prezentovány národní (150, 155, 158) i evropská tísňová linka 112.  

Server celkově integruje působení jednotlivých složek IZS na poli civilní ochrany. [17] 
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8.1.4. Policista.cz 

Server s adresou www.policista.cz a podtitulem „život policisty on-line“. Jedná se o 

neoficiální policejní server (mimo kompetenci MV ČR), který je provozován Občanským 

sdružením Policista.CZ. 

Mezi sekce serveru patří články, fórum, minirecenze, blogy, zábava, oslí chlívek, 

kalendář a wikipolicie. 

Náplň článků je zaměřena na aktuální dění v oblasti policejní práce, bezpečnosti osob, 

moderních technologií, které jsou v dnešní době používány bezpečnostními sbory nebo 

bezpečnostními agenturami na ochranu před pachateli násilné činnosti. [18] 

8.1.5. BOZPinfo.cz 

Tento server s adresou www.bozpinfo.cz poskytuje základní informace z oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Jsou zde sekce s radami pro návštěvníky, shrnutí legislativy z této problematiky včetně 

členění na národní předpisy a předpisy týkající se Evropské unie. Další sekce se zabývá vědou 

a výzkumem, dále je zde serverová knihovna, kde lze najít řadu potřebných informací. 

V sekci akce a semináře lze najít výčet seminářů a akcí pořádaných v nejbližší době. Poslední 

sekce jsou pracovní místa a Malé a střední podniky a Osoby samostatně výdělečné. 

Je zde odkaz na časopis JOSRA a jeho základní popis. [19] 

8.2. Odborné publikace a periodika 

Zde lze prezentovat dvěmi hlavními způsoby, a to publikací odborných článků, které se 

tématicky vztahují k zaměření periodika a dále inzercí. Optimální by byla kombinace 

odborného článku s připojeným inzerátem, který by přímo odkazoval na možnost studia či 

využívání služeb fakulty. Publikací je nepřeberné množství, stále vznikají nové, z nichž se 

některé na trhu neuchytí a zaniknou. 

8.2.1. 112 

Tento časopis vydává Ministerstvo vnitra generální ředitelství  HZS ČR. Vychází jako 

měsíčník a je nástupce časopisu 150 (s kterým přechodné období vycházel souběžně jako 

čtvrtletník). Časopis je distribuován na všechny stanice a pracoviště HZS ČR a lze si jej 

formou předplatného objednat i domů. Distribuce na běžné novinové stánky není prováděna. 
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Tématicky se časopis zabývá aktuálními hrozbami, popisem mimořádných událostí, 

které se staly v uplynulém období, změnami v legislativě, vývojem techniky a civilní obranou 

se všemi aspekty. 

8.2.2. Rescure report 

S podtitulem časopis pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové manažery. Jedná se o 

nezávislé periodikum, které vychází jako dvouměsíčník. Má i velmi povedené internetové 

stránky s adresou www.rescue.cz  

Tématicky je zaměřen na prezentaci činnost a technického vybavení všech složek 

integrovaného záchranného systému. [16] 

8.2.3. JOSRA 

Jedná se o časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (název je zkratka ze 

slov Journal of Safety Research and Applications), který je prvním recenzovaným odborným 

časopisem pro oblast výzkumu. Vývoje a aplikací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a souvisejících oborech v České republice.  

Časopis slouží jako nástroj pro transfer odborných poznatků, znalostí a informací, a také 

pro komunikaci mezi odborníky v ČR i zahraničí.  

Hlavními cíly jsou například poskytnout informace o tom, co se v oboru bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a dalších průřezových oborech v oblasti vědy a výzkumu děje a k 

čemu je to dobré, probudit zájem firem a průmyslu o výsledky výzkumu a pomoci jim v 

řešení praktických problémů, umožnit zavádění inovativních přístupů a metod do praxe, 

předložit veřejnosti výstupy výzkumné, analytické a legislativní činnosti jednotlivých 

institucí. 

Témata, která jsou například pokrývány v článcích: bezpečnost práce a řízení BOZP, 

bezpečnostní inženýrství (prevence průmyslových havárií), environmentální rizika, 

psychologie práce, sociologie a socioekonomie, pracovní prostředí, ochrana zdraví, hygiena 

práce, informační zdroje a systémy v BOZP, technická bezpečnost, prevence rizik a ochranné 

prostředky. [19] 

8.3. Všeobecně zaměřené publikace a periodika 

V těchto publikacích je důležité se zaměřit na všeobecnou propagaci fakulty formou 

prezentace činnosti. Vzhledem k nemožnosti se efektivně zaměřit na cílovou skupinu lidí 

nelze považovat za vhodné zde provádět nějakou rozsáhlou reklamní kampaň. 
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8.3.1. Učitelské noviny 

Jedná se o specifické periodikum, které je distribuováno do všech základních a středních 

škol. V průběhu roku jsou zde vydávány seznamy vysokých škol včetně jejich kompletní 

nabídky studijních programů a oborů. Jedná se o týdenní periodikum, které vychází od roku 

1883, tedy nyní je to již 113 ročník!  

8.4. Konference 

Jsou výbornou půdou pro prezentaci výsledků a činnosti před odbornou veřejností. 

Výhodou je, že v případě odborných příspěvků na konferenci se lze dostat do programu a 

sborníku konference za minimální náklady. Případně lze provádět dodatečnou prezentaci 

v rámci doprovodného programu. 

8.4.1. Pořádané na půdě univerzity 

Fakulta ve spolupráci se Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství pořádá 

v průběhu každého roku několik konferencí. Těch se zúčastňují přední představitelé 

zainteresovaných záchranných složek a institucí.  

Požární ochrana 

Konference s největší tradicí, která sahá do devadesátých let 20.století. Postupně se 

vypracovala na uznávanou mezinárodní konferenci s tématikou příspěvků, které pokrývají 

celou problematiku požární ochrany. Je pořádána ve spoluprácí s SPBI. Zúčastňují se jí 

vrcholní představitelé všech složek integrovaného záchranného systému. 

Ochrana obyvatelstva 

Konference, která se tématicky zabývá hlavně civilní ochranou a kritickou 

infrastrukturou, která je strategicky důležitá pro chod moderního státu. Akce se zúčastňují 

vrcholní představitelé zainteresovaných složek. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Konference, kterou nyní pořádá samotná FBI, a to konkrétně Katedra bezpečnostního 

managementu. Tématicky pokrývá oblast BOZP, která je, hlavně po vstupu České republiky 

do Evropské unie, velmi sledovaná a je na ní kladen čím dál větší důraz jak ze strany 

zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. [11] 

8.4.2. Konané na jiných univerzitách a institucích 

Takových konferencí by se měli zúčastňovat hlavně akademičtí pracovníci, kteří budou 

publikovat výzkumné úspěchy fakulty, a tím ji zviditelňovat i na půdách jiných škol a 
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výzkumných institucí. V případě účastí na mezinárodních konferencích lze navazovat vztahy, 

které bude možné využít například při výměnných pobytech studentů v programu Erasmus či 

jiných výměnných programech.  

Specifické mohou být výstavy či veletrhy přímo zaměřené na prezentaci samotných 

vysokých škol pro případné zájemce o studium na VŠ. Jejich význam byl hlavně v dřívějších 

dobách, kdy bylo obtížné sehnat adekvátní informace z jiných zdrojů. V dnešní době internetu 

je na zvážení jestli je větší účast (kromě spoluúčasti v rámci expozice univerzity) dobou 

investicí prostředků určených na propagaci. 

8.5. Rozhlas a televize 

Vzhledem ke špatné možnosti volby cílené skupiny na jedné straně (což by nemuselo 

příliš vadit) a na druhé velké finanční náročnosti, a to jak na zpracování vlastní reklamy (u 

rozhlasových spotů jde o tisíce, v případě televizních spotů může jít o desetitisíce), tak na 

samotné vysílání (v řádu tisící u série rozhlasových spotů po statisíce u televizní kampaně).  

V této oblasti by bylo dobré využívat prezentaci jednotlivých akcí v rámci zpravodajství 

jednotlivých médií, a tím všeobecně a bez finančních nároků zvyšovat všeobecné podvědomí 

o činnosti a existenci fakulty. K tomu je nutné udržovat určitý kontakt se zástupci 

jednotlivých médií a zvát je na pořádané akce (většinou mohou odmítnout účast ale v době 

nedostatku jiných akcí mohou prezentovat ve svém médiu i jindy neatraktivní událost). 

8.6. Souhrn kapitoly 

V této kapitole byly shrnuty hlavní možnosti, kde lze prezentovat samotnou fakultu či 

její výuku. Rozhodně i při zvýšených nákladech na personální část (pověřený pracovník tím 

stráví mnohem více času než když by byla zadána plošná reklama v masovém médiu) lze vést 

mnohem rozsáhlejší kampaň za někdy i menší náklady. Při určitém objemu financí lze při 

správném rozvržení velmi efektivně pokrýt potřebnou cílovou skupinu obyvatelstva pro 

všechny potřebné druhy studia. 
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9. Návrh prezentace výuky fakulty pro jednotlivé zájmové 

skupiny a věkové kategorie 

V současné době lze označit propagaci fakulty jako velmi sporadickou a nedostatečnou 

vzhledem ke specifickému postavení fakulty. Je nutné si uvědomit, že FBI je fakultou velmi 

specifickou a zaměřenou na úzkou část obyvatelstva.  

Jiné typy fakult (např. ekonomické, právnické, stavební, strojní, atd.) jsou všeobecně 

známé a mají dostatečný počet případných studentů z řad odborných středních škol (obchodní 

akademie, stavební a strojní průmyslovky, gymnázia, atd.). Následně výběr studentů může 

probíhat v prvním kroku výběrem samotného typu fakulty (lze předpokládat, že např. studenti 

stavební průmyslovky půjdou na stavební fakultu a analogicky i studenti jiných typů škol) a 

v druhém kroku výběrem samotné školy, a to buď vzhledem k blízkosti svému bydlišti či 

kvalitou dané fakulty v rámci ostatních stejných fakult na území republiky. 

FBI je v tomhle ohledu jiná, protože svým zaměřením a nabídkou studia je výjimečná, 

takže je nutné cíleně zaměřit propagaci na jednotlivé skupiny obyvatelstva,  ze kterých by 

mohli do jednotlivých typů studia vzejít studenti. Určitou nevýhodou je umístění fakulty či 

celé univerzity do východní části republiky (což ovšem v době existence Československa byla 

výhoda, protože se nacházela na pomezí hranic a tudíž byla v určitém středu federace) pro 

prezenční formu studia. Pro kombinovanou formu je výhoda existence konzultačních 

středisek v Praze a v Příbrami. Tudíž zejména pro prezenční studenty musí být jasně 

v prezentaci jednotlivých oborů vyzdvihovány přednosti a důvody proč zvolit FBI a jít ji 

studovat,  i když to může znamenat zdlouhavé dojíždění po dobu několika let (což v dnešní 

době cen jízdného a ubytování není rozhodně zanedbatelný důvod proč případně nejít 

studovat vzdálenou školu). 

Proto by měla být další propagace zaměřena na obecnou a následně cílenou pro 

jednotlivé skupiny obyvatelstva. Je nutné stanovit jednotlivé zájmové skupiny a v jejich rámci 

zvolit vhodnou cílenou formu prezentace tak, aby z toho mohli, ať přímo či nepřímo, těžit i 

ostatní skupiny. A nestačí v některých skupinách se zaměřit jen na propagaci celé fakulty, ale 

také např. na školách s požárním zaměřením se zaměřit hlavně na propagaci oboru TPO a BP. 

Což ovšem neznamená, že by neměly být také zmíněny další obory, které lze studovat. 

Vzhledem ke společnému studiu prvního ročníku bakalářského studia je dostatek času na to se 

případně rozhodnout o volbě jiného oboru a změny výsledné specializace. 
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9.1. Obecné kroky pro zlepšení propagace 

V obecné prezentaci fakulty by měly být provedeny kroky, které by měly celkově 

zajistit lepší informace o fakultě pro všechny, kteří potřebují zjistit nějaké informace. Jedná se 

jednak o zájemce o studium, současné studenty, bývalé studenty a všechny, kteří potřebují 

nějaké informace o fakultě či jejím působení na poli vědy a výzkumu. 

Hlavním úkolem by mělo být kompletní přebudování internetových stránek do 

přehlednějšího a obsahově zajímavějšího formátu. Grafický vzhled je na dobré úrovni, ale 

obsahově jsou nyní poskytované informace zcela nedostačující. Měly by být utvořeny 

jednotlivé sekce, které by poskytovaly stálé informace a dále sekce, kde by měla být 

pravidelná aktualizace (třeba i denně), kde by bylo možné najít všechny nutné informace pro 

studenty (i momentální změny ve výuce, které jsou v dnešní době distribuovány neoficiálními 

cestami přes různé studentské emaily atd.), aktuální dění na fakultě (prezentace různých firem 

či bezpečnostních složek státu), sekce s pravidelně i nepravidelně pořádanými akcemi 

(sportovní den, Studentský železný hasič atd.) včetně článků s výsledky. Obecně vzato 

cokoliv významnějšího by se na fakultě dělo, by mělo být předem ohlášeno a následně 

popsáno, jak akce proběhla včetně fotodokumentace a zhodnocení přínosu pro konkrétní 

předmět či studijní program. 

Klasické tedy tištěné propagační materiály je nutné také zcela přepracovat. Náhled 

jednotlivých propagačních letáků a příruček je v přílohách 4-9. Zde je sice vidět barevné a 

stylové sjednocení, ale vypovídající hodnota o kladech jednotlivých studijních oborů je 

sporná. Je spíše nutné vzhledem k informační kapacitě jednotlivých letáků (formát A5 či A4) 

se zaměřit na obecný leták informující o fakultě a následně na prezentaci konkrétního 

studijního oboru a jasně specifikovat jeho přednosti a přínosy pro absolventa. Tím by bylo 

možné díky 2 letákům lépe prezentovat fakultu a daný obor než jedním, který se snaží říci o 

fakultě vše, a přitom nic konkrétního. V případě tvorby příručky je možné prezentovat 

všechny obory, ale to je již nákladnější záležitost a ne vždy dobře aplikovatelná. Prezentaci 

formou inzerátů, v odborných periodikách (jak jsou naznačeny v kapitole 8), je potřeba už jen 

z prostorových důvodů (opět vzhledem k finanční efektivitě) dělat cíleně na konkrétní 

zájmovou skupinu. 

9.2. Kategorie školní mládeže 

V téhle kategorii by mělo jít hlavně o obecné seznámení s tím, že v České republice 

působí fakulta, která se specializuje na bezpečnost. Věkově by zde měli spadat žáci 
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základních škol a také částečně studenti středních škol (spíše prvních ročníků), kde není zatím 

nutné provádět cílenou propagaci na jednotlivé obory, ale spíše jen na samotnou fakultu. 

Propagace by se mohla ubírat dvěmi směry, a to formou zapojení fakulty do programu 

Hasík a dále k vytvoření stálé nabídky Junior univerzity. 

9.2.1. Hasík 

Jedná se pro preventivně výchovnou činnost zaměřenou na vzdělávání dětí v oblasti 

požární ochrany a ochrany obyvatelstva, která byla původně rozvíjena pouze na území 

Moravskoslezského kraje. V posledních letech je postupně ve spolupráci s HZS krajů a 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy rozšiřována i do jiných krajů v České 

republice. V příloze č.1 je mapka České republiky, kde jsou vyznačeny HZS krajů, které 

spolupracují na PVČ Hasík. Z toho vyplývá, že zatím se do programu zapojilo 5 krajů 

z celkových 14, a tak jsou zde velké rezervy v propagaci.  

Optimálně by bylo dobré zapojit studenty do programu ve spolupráci s jednotlivými 

kraji, které mají na tuto činnost finanční prostředky v rámci PVČ. Výhodou celého projektu 

je, že je akreditovaný u Ministeria školství, mládeže a tělovýchovy, takže by zde nedocházelo 

k problémům s nekompetentností tohoto programu. 

Zapojení studentů je podmíněno vstupním kurzem, který by mohl probíhat blokově na 

fakultě ve spolupráci se sdružením Citadela, které sídlí v Bruntále, a studenti by si rozšířili 

odbornost, která by se mohla dále v profesním životě. [12] 

9.2.2. Junior univerzita 

Jedná se o projekt, který je celoevropsky zaštítěn organizací European Children’s 

Network s internetovou adresou www.eucu.net, zde jsou registrované dětské univerzity, které 

splňují daná  kritéria. Ke dni zpracování práce byla jediná oficiálně registrovaná dětská 

univerzita na území České republiky v Olomouci. [4] 

Cílem je umožnit seznámení nižších věkových kategorií se systémem vysokoškolské 

výuky a umožnit jim částečně nahlédnout do vysokoškolského systému vědy a výzkumu. 

Kvalitní pokus o implementaci toho nápadu byl proveden roku 2009, kdy na půdě 

fakulty proběhl nultý ročník Junior univerzity ve spolupráci se SH ČMS. Projekt vycházel 

z bakalářské práce Jitky Paťávové a proběhl v rámci dětského tábora, kdy účastníci měli 

možnost na pár dní se stát studenty univerzity a zúčastnit se přednášek, práce v laboratořích a 

učebnách výpočetní techniky. Následovalo slavnostní zakončení. 
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Tento projet by se měl dále rozvíjet a dotáhnout se do takového stádia, aby mohl být 

zaregistrován do sítě evropských dětských univerzit. [5] 

9.3. Kategorie středoškolské mládeže 

Tato věková skupina je primárně důležitá pro získávání studentů do prezenční formy 

bakalářského studia. Je nutné využít všechny možné efektivní způsoby jak prezentovat fakultu 

jako jedu z možností, kam jít po maturitě na vysokou školu. Jak vyplynulo z dotazníkového 

průzkumu, tak velká část studentů je rozhodnuta jít na VŠ (v průzkumu důležitost 

vysokoškolského vzdělání považuje přes 88% dotázaných a jít přímo po maturitě na vysokou 

školu odpovědělo přes 51% dotázaných). Z toho je nutné vycházet, a není nutné přesvědčovat 

studenty, aby šli na VŠ, ale aby si zvolili Fakultu bezpečnostního inženýrství. 

Propagace by měla probíhat jednak cíleně na konkrétních středních školách se 

zaměřením na bezpečnost a dále všeobecněji na internetových zájmových serverech a přes 

konkrétní zájmové organizace (přehled je uveden v kapitole 7). 

Dále by bylo dobré kompletně přepracovat systém a obsahovou náplň dnů „Otevřených 

dveří“ tak, aby byly atraktivní, a případný zájemce se dozvěděl co nejvíce věcí o fakultě. 

9.3.1. Propagace na školách 

Je třeba si uvědomit, že druhů středních škol je v dnešní době mnoho typů (výčet je 

uveden v kapitole 5) a nelze u každého absolventa předpokládat, že by šel na technicky 

zaměřenou školu, natož na Fakultu bezpečnostního inženýrství. Proto je nutné se v přímé 

kampani zaměřovat na školy, kde lze předpokládat získání významného procenta studentů pro 

studium na fakultě. Zaměřovat se např. na střední školy typu gymnázií, obchodních akademií, 

atd., a dělat zde velké kampaně je neefektivní, protože z dané školy je možné získat malé 

procento studentů a vzhledem k počtu takových škol by byly vynaložené náklady nevyužity 

tak, jak na jiných typech škol. 

Musí se využít toho, že existují střední školy u niž je následné studium na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství chápáno jako logické pokračování v získávání vzdělání. Jedná se 

např. o školy se změřením v oblasti požární ochrany. Na území České republiky se nachází 

v současné době tyto školy: Střední škola stavební a energetická v Chomutově, Střední škola 

techniky a služeb v Karviné, Střední odborná škola a odborné učiliště Dubno Příbram, Střední 

odborné učiliště Dubí v Kladně, Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola 

požární ochrany ve Frýdku Místku. [6] V těchto školách je velmi výhodné dělat progresivní 

cílenou kampaň pro získání studentů do prezenčního bakalářského studia. 
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Školy se zaměřením, které je vhodné pro další studium na fakultě, je nutné každý rok 

revidovat, protože studijní obory vznikají, a průběžně na školách i zanikají.  

9.3.2. Den otevřených dveří 

K velmi významnému nástroji jakým se představují jednotlivé vysoké školy a samotné 

fakulty jsou dny „Otevřených dveří“. Dny otevřených dveří probíhají i na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství, zpravidla jednou až dvakrát do roka na přelomu kalendářního 

roku. Ovšem programově náplň je zcela nevyhovující a studentům je pouze přednesen výčet 

možností studia a je jim ve velmi omezené míře ukázána budova fakulty. Tyto informace si 

může případný zájemce najít na internetu nebo různých propagačních materiálech (které 

ovšem zatím fakulta nemá na potřebné úrovni).  

Tento přístup by se měl velmi změnit a stanovit atraktivní program, který by byl na 

organizaci a čas náročnější, ale byl by schopen případné zájemce o studium uchvátit. 

Jednalo by se o rozdělení dne otevřených dveří na jednotlivé bloky, které by mohli 

návštěvníci absolvovat. První blok by byl jako začínal na velké posluchárně a byla by 

prezentována fakulta a jednotlivé studijní obory a vysvětlen další postup pro případné 

zájemce o bližší poznání studia a vnitřního chodu fakulty. Další bloky by si vybíral 

návštěvník podle uvážení a svých časových možností a byly by zaměřeny na prohlídku 

laboratoří s ukázkami experimentů (výhodou ukázek s měřením požárně-technických 

charakteristik látek je, že jsou velmi zajímavé na pohled), prezentací akcí pořádaných na 

fakultě, případně po domluvě s HZS Moravskoslezského kraje i prohlídka Hasičské stanice 

v Zábřehu atd. Prostě by měly ukázat co nejvíce z možností studia na fakultě. 

Do tohoto projektu by bylo možné aktivně zapojit studenty. Díky minimálnímu 

věkovému rozdílu by opadl prvotní ostych se zeptat na různé organizační věci, které jsou 

spojeny s běžným chodem fakulty a hlavně je prezenční studenti vidí reálněji než profesoři a 

docenti. 

9.4. Kategorie v produktivním věku 

Vzhledem k počtu studentů, které jsou uvedeny v grafu č.1 v  kapitole 3, tak studenti 

kombinované formy studia tvoří významnou část z celkového počtu studentů (necelou 

polovinu). Je to dané také povahou studijních oborů a také novým trendem, že je kladen čím 

dál větší důraz na bezpečnost (ve všech podobách, ať se jedná o bezpečnost požární, ochrany 

obyvatelstva, osob a majetku či z oblasti BOZP) a osoby působící v těchto oborech si musí 

dále doplňovat vzdělání. Tím, že fakulta nabízí všechny své studijní obory i v kombinované 
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formě a ve 3 konzultačních střediskách, tak má výbornou výchozí pozici pro získávání 

takových studentů. 

Z průzkumu, který byl proveden v populaci v produktivním věku jasně vyplývá, že 

v případě potřeby dalšího vzdělávání v oblastech, které výuka Fakulty bezpečnostního 

inženýrství nabízí, velká část respondentů by zvažovala o kombinovaném studiu (viz graf č.19 

v kapitole 6).  

Proto je nutné propagaci zaměřit přímo do periodik a na zájmové servery pro konkrétní 

skupiny obyvatel, pro které jsou případně určeny jednotlivé studijní obory. Z grafu č.20 

vyplývá, že nejčastěji je očekáván  jako zdroj čerpání informací internet. Je to už jen 

z jednoduchého důvodu, a tím je snadná dostupnost informací (tištěné materiály je nutné 

distribuovat, odborné časopisy je nutné kupovat atd.), zatímco přístup k internetu má dnes 

každý, ať už ze svého pracoviště či z domova. 

Propagace by měla probíhat jednak odbornými články (ať již na internetu či 

v odborných periodikách) z řad pedagogů a výzkumných pracovníků a dále případně vhodně 

přidaným inzerátem, který by nenásilnou formou navázal na článek a zdůraznil, že v daném 

oboru, jehož by bylo zaměření. Přehled základních serverů a odborných periodik je uveden 

v kapitole 8. 

Účastí Fakulty bezpečnostního inženýrství na konferencích (ať už pořádané na půdě 

univerzity nebo mimo) může velmi pomoci také působení na vedoucí pracovníky jednotlivých 

složek, kteří mohou případně využívat vědeckých a výzkumných kapacit fakulty, či doporučit 

svým podřízeným pracovníkům v případě potřeby doplnění vzdělání. 

9.4.1. Příslušníci bezpečnostních sborů MV ČR 

Ze zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů č.361/2003 Sb. 

vyplývá, že od určitých pracovních pozicí je potřeba vysokoškolské vzdělání. Konkrétně je to 

od 7. platové třídy s hodností komisaře, kde je nutné mít vyšší odborné vzdělání nebo 

bakalářské vzdělání. 8.platová třída s hodností vrchního komisaře je třeba mít bakalářské 

vzdělání a od 9. platové třídy s hodností rady a více je nutné mít magisterské vzdělání. 

V současné době dobíhají výjimky ze vzdělání u příslušníků, kteří dostali určitou dobu na 

doplnění vzdělání. Pokud do daného termínu nepřinesou doklad o doplnění vzdělání na 

požadovanou úroveň, budou muset přejít na jiné služební místo, nebo odejít od 

bezpečnostního sboru. 

Této skutečnosti by měla co nejvíce využít Fakulta bezpečnostního inženýrství 

z pohledu, že může nabízet takovým pracovníkům doplnění vzdělání v daném oboru (pro 
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příslušníky HZS hlavně obor TPO a BP, pro ostatní další obory), které jim zajistí další 

služební postup, a tím i větší společenské uznání a lepší platové ohodnocení. 

Důležitým faktorem je, že zákon umožňuje si doplňovat vzdělání při zaměstnání a 

čerpat díky tomu placené studijní volno a proplácení cestovních nákladů. Důležité je, aby 

doplňované vzdělání bylo z oborů, kde lze získané dovednosti dále uplatnit v zaměstnání, což 

Fakulta bezpečnostního inženýrství splňuje (hlavně u příslušníků HZS). Povolení studia při 

zaměstnání schvaluje příslušný nadřízený služební funkcionář. 

9.5. Kategorie v post-produktivním věku 

Vzdělávání osob v post-produktivním věku lze označit jako doplňkovou činnost fakulty 

a může mít velmi pozitivní efekt i pro získávání studentů do dalších typů studia. Jednak šíří 

informace o fakultě a výsledky výzkumu zde dosaženého i mezi obyvatelstvo, pro které je již 

nepotřebné získat klasické vysokoškolské vzdělání. Díky studiu některého člena rodiny 

v tomto typu studia je možné získat někoho dalšího do jiného typu studia (např. dědeček již 

studuje a vnuk začne přemýšlet nad studiem fakulty po získání maturitního vzdělání). 

9.5.1. Univerzita 3.věku 

V poslední době se jedná o velmi populární typ vzdělávání pro starší věkové kategorie. 

Tento typ výuky poskytuje většina veřejných vysokých škol v České republice. 

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství probíhá výuka Univerzity 3.věku ve spolupráci 

s SH ČMS s obsahovou náplní z oblasti požární ochrany. Je doporučeno, aby tento typ výuky 

absolvovali všichni představitelé sdružení od okresních starostů výše. [7,8] 

Pro další obory zatím není Univerzita 3. věku vyučována. Bylo by dobré, nejlépe 

s nějakou profesní organizací, navrhnout další možné vyučovací osnovy, aby bylo možné 

otevřít tento typ výuky i pro další skupiny obyvatelstva. 

9.6. Shrnutí kapitoly 

V této kapitole byly shrnuty získané poznatky z předchozích kapitol a dány doporučení, 

jak by se mělo dále postupovat tak, aby další propagace fakulty byla co nejefektivnější při 

daném množství finančních prostředků.V dalších letech, vzhledem k postupnému úbytku 

studentů v maturitních ročnících, bude čím dál větší boj o studenty, kteří budou nastupovat do 

prvních ročníků vysokých škol a teprve další roky ukážou, zda zvolená strategie prezentace 

Fakulty bezpečnostního inženýrství byla zvolena dobře či ne. 
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10. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se, po provedení rešerše základních zdrojů literatury, 

zaměřil na analýzu stávajícího stavu propagace na Fakultě bezpečnostního inženýrství. 

Zhodnotil jsem stávající situaci jako velmi neuspokojivou, protože internetové stránky fakulty 

jsou velmi chaotické bez aktuálních informací, propagační materiály neposkytují žádné 

konkrétní informace a jen stroze udávají výčet nabízených oborů. Dle poskytnutých informací 

ze studijního oddělení jsem zjistil, že došlo ke stagnaci celkového počtu studentů a 

s pozvolným přechodem i  k jeho poklesu. Tuto skutečnost potvrzují i počty prezenčních 

studentů v  2.-4. ročníku bakalářského studia, kde je jasně vidět pokles počtů. 

V dalších kapitolách jsem se zaměřil na kompletní výčet možností studia. Popis 

jednotlivých možností je od společného ročníku bakalářského studia přes doktorské studium 

až po doplňkové studium Univerzity 3.věku. Doplněn byl i popis nultého ročníku Junior 

univerzity, což je dále rozebráno v závěrečné kapitole. Školský systém v České republice byl 

zanalyzován s ohledem na jednotlivé možnosti získávání studentů na fakultu, od popisu 

jednotlivých druhů středních škol až po možnosti přestupů z jiných vysokých škol. 

Pro zjištění skutečného stavu mezi obyvatelstvem byly provedeny dva dotazníky, 

zpracované pomocí internetového serveru. První mezi středoškolskou populací, kde byly 

otázky položeny obecněji s ohledem na zjištění, jaký je názor na vysokoškolské studium. 

Druhý byl proveden mezi populací v produktivním věku a zjišťoval informovanost o samotné 

fakultě a možnostech studia. 

Vzhledem ke specifickému postavení fakulty, která nabízí jedinečné učební obory, byla 

provedena analýza občanských sdružení, se kterými by bylo dobré, co nejvíce prohloubit 

spolupráci a těžit z toho, že mají velkou členskou základnu, a tudíž i plošný vliv na 

obyvatelstvo. Na to navazuje kapitola, kde jsou zhodnoceny jednotlivé mediální možnosti, 

kde prezentovat fakultu s ohledem na možnosti cíleného působení na potenciální studenty. 

Z provedených průzkumů a následujících kapitol vychází závěrečná kapitola, kde je 

navrhnuto obecné doporučení pro přepracování internetových stránek a nového stylu tvorby 

propagačních letáků. Dále jsou provedeny návrhy propagace pro 4 věkové kategorie, které 

kopírují možnosti výuky na Fakultě bezpečnostního inženýrství. A to pro mládež na základní 

škole, kde je možnost zapojení do programu Hasík, nebo považuji za dobrý nápad zřídit po 

vzoru ostatních škol Junior univerzitu. Dále pro středoškolskou mládež, která je prioritní 

skupina jako zdroj studentů do prezenčního studia, kde je nutné se zacílit na vybrané typy 
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škol a zájmové internetové servery, by bylo vhodné věnovat se kvalitnímu programu při 

„Otevřených dveřích“ fakulty. Populace v produktivním věku je zdrojem studentů do 

kombinované formy studia. Zde je nutné se v propagaci zaměřit na vytipované bezpečnostní 

složky a profesní organizace, které potřebují vzdělání v oborech, které fakulta nabízí. 

Doplňkovou kategorií je získání studentů do Univerzity 3.věku, která je poslední možností 

studia na fakultě, zde by bylo dobré vytvořit i učební plány pro další oblasti, než je pouze 

požární ochrana. 

Pokud se bude postupovat podle daných návrhů a postupně se budou realizovat 

jednotlivé kroky, tak by i při rozumné míře financování a personálních nároků, mohla velmi 

zefektivnit propagace fakulty bezpečnostního inženýrství tak, aby byla stále považována za 

prestižní centrum vzdělanosti v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, bezpečnosti 

průmyslu a ochrany osob a majetku. 
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