
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Výškovice 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

Návrh opatření fyzické bezpečnosti v prostředí 

vysokých škol 

 

 

Disertační práce 
pro získání akademického titulu „doktor“, ve zkratce „Ph.D.“ 

 

 

 

 

Autor:   Ing. Martin Konečný 

Školitel:   Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. 

Studijní program:  Požární ochrana a průmyslová bezpečnost 

Studijní obor:   Požární ochrana a bezpečnost 

 

Ostrava, 10. 12. 2015 

© Ing. Martin Konečný, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015 

© Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015 



Abstrakt 

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

VŠB  Technická univerzita Ostrava, FBI, 2015, 156 str. 

Disertační práce se zabývá problematikou bezpečnostních incidentů, protiprávních činů 

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

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

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

mechanismů posouzena významná bezpečnostní rizika a hrozby, která představují potenciální 

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

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

bezpečnostních incidentů, vedoucí k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé 

nežádoucí události a následnému stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření, 

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

zabývá komplexním posouzením stávající bezpečnostní úrovně VŠ v České republice 

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

implementace vhodné bezpečnostní technologie je provedena multikriteriální analýza, 

prostřednictvím které lze posoudit vzájemnou interakci a potenciální aplikaci vybraných 

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

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

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

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

VŠ, zahrnující návrh opatření fyzické bezpečnosti dle kategorizace a bezpečnostního zónování 

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

činů, bezpečnostních incidentů či mimořádných událostí, vedoucí k definování požadavků pro 

zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ. Implementací uvedeného systému do praxe lze 

doplnit absenci právního předpisu či odborné technické normy, určující požadovaný stupeň 

fyzické bezpečnosti VŠ v České republice. Zároveň lze predikovat zlepšení a sjednocení 

přístupu, včetně stanovení předpokladů pro efektivní plánování finančních prostředků 

v oblasti ochrany osob, majetku a dalších aktiv VŠ. Dalším výstupem práce jsou nové 

teoretické poznatky a prakticky použitelné informace, které lze využít při posouzení 

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

charakteru.  

 

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



Abstract 

This dissertation thesis deals with security incidents, illegal acts and other forms of criminality 

which can occur in the surroudings of higher education institutions (further HEI). Based on 

specialized knowledge and practical experience, an appropriate procedure of qualitative, 

semiqualitative and quantitative analysis of risk has been chosen. Using selected mechanisms, 

individual security risks and threats presenting a potential procedural and structural threat of 

HEI in terms of physical protection have been assessed. In the area of repression and 

prevention, an inovative analytic method for analysis and controling of safety incidents have 

been suggested to thoroughly verify the fundamental cause of security undesirable incidents, 

further on determine immediate corrective and preventive actions and finally eliminate the 

recurrence of similar negative effects. The thesis also discusses the comprehensive assessment 

of the existing level of safety at school facilities including comparison of findings in this issue 

in the Czech Republic and abroad. In the field of implementation of suitable security 

technology, a multi-criteria analysis has been carried out. Thus, mutual interaction and 

potentional application of the selected tools of technical defense in the area of HEI can be 

evaluated. Drawing from the outcome of this analysis, laboratory measuring and investigation 

which was focused on obtaining relevant data in the field of effective technology of 

radiofrequent identification and localization of people in specific conditions of HEI have been 

realized. A key output of this thesis is a system of physical protection in the surroundings of 

HEI. It includes a proposal of physical security measures according to categorization and 

security zoning of interest areas. Following this proposal, established procedures and methods 

solving illegal acts, security incidents or abnormal events leading to defining the requirements 

for an adequate security level of HEI have been specified. By implementing this system into 

practice, the absence of legislative regulation or comprehensive security standards of the 

required level of physical protection of HEI in the Czech Republic can be eliminated. 

Additionally, predicting the improvement and unification of the approach, including the 

setting of preconditions for effective planning of the funding of physical protection of people, 

property and other assets of HEI, became possible. Another objective of the work is new 

theoretical knowledge and useful information that can be used in assessing security risks and 

threats not only in the university environment but also with other objects of similar character.  

  

Keywords: physical protection, incident, risk, analysis, categorization, system, minimization.  
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Úvod 

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

historie od samotného počátku a vždy korespondovaly s dosaženou technologickou 

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

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

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

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

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

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

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

činností zainteresovány se zeměmi představujícími primární cíl teroristických útoků (např. 

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

škol (dále jen VŠ), které mezi sebou spolupracují na významných projektech v oblasti vědy 

a výzkumu. Tuto skutečnost potvrzuje fakt, že jsou VŠ navštěvovány významnými státníky 

při pořádání konferencí či jiných událostí, kteří svou významností představují zájmové cíle 

teroristů a tím pádem i ohrožení pro samotný objekt a osoby, které se v něm nachází. 

Bezpečnostní riziko nepředstavují pouze vnější útoky. Objekty VŠ jsou vzhledem ke svému 

charakteru vystaveny řadě dalších hrozeb (násilí a agrese studentů či pedagogů), které jsou 

často stěží odhalitelné než u typizovaného pachatele [17]. Vzhledem ke své lokalitě jsou VŠ 

zatíženy také různou formou protiprávní činnosti (vloupání, vandalismus atd.), mající méně 

významný charakter z pohledu ohrožení lidského zdraví. Nicméně i závažné bezpečnostní 

incidenty se již nevyskytují výhradně v zahraničí, což potvrzuje útok studenta gymnázia 

v Rakovníku, který pobodal svou učitelku nebo nedávný útok pachatele na střední škole ve 

Žďáru nad Sázavou, kdy na následky bodných ran zemřel jeden student a další dva byli vážně 

zraněni. V současnosti navíc neexistuje právní předpis, ve kterém by byla tato problematika 

koncepčně řešena se stanovením konkrétních požadavků fyzické bezpečnosti VŠ a to i přesto, 

že počet akademické obce dosahuje často rozměru menších měst. Lze tedy konstatovat, že 

vzhledem ke koncentraci osob v prostorách VŠ a stávajícím bezpečnostním opatřením, které 

jen stěží odhalí potenciálního pachatele, nelze další útoky vyloučit a je pouze otázkou času, 

kdy se incidenty obdobného charakteru vyskytnou v prostředí VŠ. Z tohoto důvodu je 

nezbytné stanovit efektivní postup pro posouzení rizika a řízení bezpečnostních incidentů, 

který bude zahrnovat odpovídající opatření fyzické bezpečnosti VŠ a jehož implementací 

bude dosaženo požadovaného stupně ochrany ve specifických podmínkách těchto objektů. 
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1 Současný stav problematiky zabezpečení vysokých škol 

V oblasti fyzické bezpečnosti VŠ je významným preventivním prvkem management 

rizika, avšak za předpokladu vhodné volby strategie s definováním odpovídajících 

bezpečnostních opatření, vedoucích ke snížení rizika a ztrát plynoucích z výskytu 

nežádoucích jevů a situací. Nicméně i přes veškerou prevenci, kterou daný subjekt 

managementu rizika věnuje, nelze vyloučit řadu negativních jevů, které mohou vést 

k ohrožení zdraví osob a dalších aktiv organizace. Jedná se o mimořádné situace, které jsou 

uměle vyvolány a lze je charakterizovat jako nahodilé, neočekávané a společensky 

nebezpečné, se značným negativním dopadem na lidské zdraví, majetek či životní prostředí. 

Do této kategorie lze zařadit umístění improvizovaného výbušného zařízení (dále jen IED), 

vloupání, krádeže, sabotáž a další protiprávní činnost. Pachatele těchto činů pak lze rozdělit 

na vnější útočníky (extrémisti, kriminální pachatele atd.) a vnitřní útočníky (studenti, 

akademičtí a ostatní pracovníci VŠ) nebo kombinaci obou typů pachatele, což je velmi 

efektivní z hlediska vedení násilného útoku. Vzhledem ke značnému počtu pohybujících se 

osob v objektech VŠ však v současnosti nelze kvalifikovaně rozpoznat, kdo a za jakým 

účelem navštívil tato zařízení či zájmový prostor. Objekty VŠ jsou tak svou zranitelností 

otevřeny všem návštěvníkům, čímž představují potenciální a snadný cíl teroristického útoku 

a dalších forem protiprávní činnosti. Vzhledem k často nedostatečné stávající úrovni fyzické 

bezpečnosti VŠ je riziko zranitelnosti a ohrožení nezanedbatelné. S ohledem na 

charakteristiku těchto objektů je významným prvkem segment bezpečnosti, zabývající se 

ohrožením chráněných zájmů a především mírou výskytu potenciálního útoku (teroristického, 

extremistického či kriminálního) v daném místě, který je určený abilitou a úmyslem pachatele 

vůči zranitelnosti chráněných aktiv. Stupeň ochrany osob a majetku pak udává bezpečnostní 

politika každé organizace reprezentována bezpečnostním managementem, který individuálně 

definuje úroveň a strategii technické ochrany s mechanickými, elektrickými a elektronickými 

prvky, spolu s režimovými opatřeními a fyzickou ostrahou. Dosažení požadované 

bezpečnostní úrovně lze docílit aplikací technických, právních, organizačních, vzdělávacích 

a dalších preventivních opatření, avšak se zajištěním jejich vzájemné provázanosti. V případě, 

že nebude dostatečně bezpečný a efektivní jediný prvek komplexního zabezpečovacího 

systému, nelze tento nedostatek nahradit a systém považovat za bezpečný [18]. Pokud tedy 

není dostatečně provedena personální politika a na ni navazující personální bezpečnost, může 

selhání lidského faktoru uvnitř organizace překonat nákladnou zabezpečovací techniku nebo 

precizně zvládnutou bezpečnost a ochranu zdraví osob. 



3 

 

V současnosti je tak nutno hledat inovativní prvky v oblasti zabezpečovací techniky, kde 

je vývoj směřován na zavádění nových přístupových systémů, zejména celého spektra 

aplikace technologie biometrické či radiofrekvenční identifikace. Oblasti zájmu by dále měly 

být technologie typování a profilování osob, jejichž úmyslem je spáchání protiprávní činnosti 

vůči chráněnému zájmu VŠ. V této oblasti je vývoj zaměřen na bezkontaktní zařízení, které 

pomocí senzorů umožňují detekovat negativní úmysl osoby vůči svému okolí a to 

prostřednictvím rozlišení neverbálních projevů těla (tělesná teplota, dýchání, skenování  

kontrakce obličejových svalů, rozbor tělesného pachu apod.) [17]. Pokud systém detekuje, že 

jsou snímané parametry mimo normální stav, následuje alarmující signalizace a obsluha může 

identifikovanou osobu blíže prověřit. Vzhledem ke skutečnosti, že stupeň fyzické bezpečnosti 

je na jednotlivých VŠ odlišný a individuální, tak se bližším posouzením současného stavu 

ochrany zabývá samostatná část disertační práce, která je zaměřena na rozbor poznatků v ČR 

a zahraničí, včetně následné komparace získaných údajů a informací v této oblasti. 

1.1 Rešerše zdrojů z České republiky a zahraničí 

Před započetím zpracování disertační práce bylo provedeno rešeršní zkoumání zadané 

problematiky a to v rámci ČR a zahraničí. Na základě tohoto rozboru bylo zjištěno, že 

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

v rámci definování minimální bezpečnostní úrovně a požadavků s tím souvisejících. Tato 

problematika byla sice řešena v rámci projektu bezpečnostního výzkumu pod názvem 

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

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

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

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

dopad na chráněná aktiva. V projektu dále chybí volba a bližší posouzení vhodné 

bezpečnostní technologie, včetně možné aplikace vybraných technických prostředků 

v prostředí VŠ, na základě čehož by byla snížena významná rizika na přijatelnou úroveň 

(např. neoprávněný vstup do objektu či pohyb osob v prostorách VŠ). V souvislosti 

s předmětem práce tak byly autorem vybrány vhodné publikace a odborná literatura, která 

souvisí s fyzickou bezpečností VŠ a ochranou před protiprávními činy, terorismem a dalšími 

aktuálními hrozbami. V předložených rešerších je pozornost zaměřena na získání bližších 

informací a poznatků z této oblasti, nicméně dalším východiskem při zpracování disertační 

práce byly také praktické zkušenosti a teoretické znalosti autora z oblasti fyzické bezpečnosti 

veřejných a průmyslových objektů. 
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 DRAHANSKÝ, Martin a ORSÁG, Filip. Biometrie. 1. Vyd. [Brno: M. Drahanský], 

2011, 294 s. ISBN 978-80-254-8979-6. 

Tato literatura definuje základní terminologii a charakteristiku biometrických metod. 

Autor dále přehledně uvádí významné skutečnosti, týkající se historie a  spolehlivosti 

biometrických systémů, včetně jejich aplikace v různých oblastech. 

 GEOFF, Taylor, FASTER, Kellie and HEGNEY, Roy. Enhancing occupational safety 

and health. Amsterdam: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2004. ISBN 0750661976. 

Tato kniha se zabývá zvyšováním bezpečnosti a ochrany zdraví, kdy velmi důkladně 

charakterizuje možná rizika, vlivy na zdraví a jednotlivé metody analýzy rizika, vedoucí 

k minimalizaci negativních jevů. Zároveň poskytuje širší rozhled a dává předpoklad pro 

jednoznačné pochopení problematiky ochrany osob před nepříznivými vlivy. Podstatné 

skutečnosti a informace jsou východiskem k provedení analýzy rizika v prostředí VŠ 

spolu s identifikací potenciálních hrozeb v těchto objektech. 

 GREEN, Mary. The appropriate and effective use of security technologies in U.S. 

schools: a guide for schools and law enforcement agencies. Washington, DC: U.S. 

Dept. Of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice, [1999], XI, 

129 p. Research report (National Institute of Justice (U.S.). 

Tento materiál zahrnuje řadu významných údajů, týkajících se posouzení bezpečnostní 

úrovně školských zařízení v USA. Pozornost je zde věnována zejména možné aplikaci 

vhodných bezpečnostních technologií a dalších opatření v oblasti prevence před 

protiprávní činností. Z tohoto důvodu jsou tyto informace východiskem zejména v části 

práce, která je zaměřena na posouzení současného stavu a zpracování návrhu opatření 

fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ. 

 KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. S.l.: Cricetus, 2003, 351 

s. ISBN 80-902938-2-4. 

Tato příručka je systematicky rozdělena na jednotlivé kategorie, ve kterých jsou 

uvedeny nejen základní pojmy z oblasti fyzické bezpečnosti, ale autor v ní uvádí také 

návrhy potenciální instalace systému PZTS, ACS či CCTV, včetně technických norem 

vztahujících se k této problematice.  

 LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 1. Vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2012, 386 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

Tato monografie se zaměřuje na aplikaci jednotlivých bezpečnostních technologií 

v praxi a to s využitím vybraných metod analýzy rizika. Relevantní data byla využita 
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v procesu posouzení rizika, resp. výběru vhodné metody analýzy rizika a při 

implementaci vybrané bezpečnostní technologie v oblasti fyzické bezpečnosti VŠ. 

 LOVEČEK, Tomáš a NAGY, Peter. Bezpečnostné systémy: kamerové bezpečnostné 

systémy. 1. Vyd. Žilina: Žilinská univerzita, 2008. 283 s. ISBN 978-80-8070-893-1.  

V publikaci je komplexním způsobem definována terminologie CCTV, principy jejich 

fungování, požadavky na funkčnost a praktická aplikace v různých oblastech. 

 MACŮREK, Filip. Radiofrekvenční identifikace RFID a její použití v automatizaci 

a logistice. Automa, 2005, ročník 11, č. 8-9, s. 30-33, ISSN: 1210-9592. 

Předmětem zájmu byly základní principy fungování RFID, které byly využity v průběhu 

laboratorního měření, s cílem aplikovat vhodné komponenty RFID v prostředí VŠ. 

 ROSENAU, Milton. Successful project management: a step-by-step approach with 

practical examples. 3rd ed. New York: Wiley, 1998, xvi, 343 p. ISBN 0471293040. 

Tato publikace se zabývá definováním primárních řešitelských problémů, týkajících se 

projektového řízení v manažerské praxi. Kniha je účelně rozdělena na projektové 

a systémové prvky, které souvisí s plánováním, organizací a vedením projektu, kdy 

autor upozorňuje na významnost strategického řízení v projektové oblasti. 

 SCHNEIDER, Tod. School Security Technologies: National Clearinghouse for 

Educational Facilities: National Institute of Building Sciences, Washington, DC, 2010, 

20005-4950 888-552-0624  

Článek se zabývá problematikou ochrany školských zařízení v USA, včetně 

preventivních opatření vedoucích k eliminaci rizika neoprávněného vstupu a pohybu 

v prostorách škol. V této oblasti jsou charakterizovány standardní bezpečnostní 

technologie, které jsou určeny k řízení vstupu do objektu či zájmových prostor, včetně 

monitoringu pohybu osob pomocí systému CCTV. Publikace je dále zaměřena na 

režimová opatření (výdej přístupových karet, úroveň kontroly osob atd.) a fyzickou 

ostrahou. Tato publikace tak představuje další významný zdroj informací, který byl 

využit zejména v návrhu opatření fyzické bezpečnosti VŠ a při komparaci současného 

stavu ochrany těchto objektů v ČR a zahraničí. 
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1.2 Právní ochrana VŠ z pohledu fyzické bezpečnosti a ochrany zdraví 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VŠ, lze tuto problematiku řešit pouze s využitím souboru právních předpisů, které se týkají 
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trestního práva, přestupků, ochrany informací a dalších oblastí, z nichž je nutno následná 

bezpečnostní opatření a postupy odvodit (seznam souvisejících právních předpisů 

a technických norem je uveden v Příloze A).  

Za účelem posouzení stávajícího zabezpečení VŠ lze vycházet z tematické zprávy 

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

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

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

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

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

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

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

zařízení a ostatní uvedli alespoň jednu oblast pro zlepšení současného stavu [24]. 

 

Graf 1 Oblasti ke zvýšení bezpečnosti školských zařízení [24] 

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

nasilím ve školách je nutno aplikovat především chybějící legislativní či metodické 

ustanovení požadovaného standardu fyzické bezpečnosti, na základě kterého lze provést 

inovaci stávajících bezpečnostních systémů a postupů. K dosažení odpovídající bezpečnostní 

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

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

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

tohoto prostředí a specializovaných pracovišť, kde se mohou vyskytovat například 

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

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

a dále kapitolou zaměřenou na proces posouzení rizika v prostředí VŠ.  
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1.3 Komparace řešené problematiky se zahraničím 

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

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

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

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

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

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

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

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

předpis, který by ukládal povinnost oznamovat případy protiprávní činnosti přímo 

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

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

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

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

výtržnictví. Rezervovaně zhodnotil přínos statusu chráněné osoby také viceprezident 

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

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

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

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

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

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

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

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

o toto bez úspěchu usilovaly na přelomu let 2008 / 2009 a přísnější tresty prosazovali také 

poslanci ČSSD, avšak vláda Petra Nečase jejich návrh v červenci 2012 odmítla. Poslední 

stanovisko k vyšší právní ochraně pedagogů vydalo ministerstvo spravedlnosti v listopadu 

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

V rámci zajištění odpovídající ochrany školských zařízení je bezesporu významná 

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

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

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

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

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



9 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

realizována především externími pracovníky s odbornými znalostmi a zkušenostmi. Uvedená 

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

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

stanovením konkrétních požadavků a bezpečnostních postupů. Příkladem může být Oxfordská 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zpracování dokumentace, včetně postupů pro posouzení rizika či vyhodnocení různých 

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

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

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

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

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

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

a zranitelnosti chráněných aktiv, kterými jsou především život a zdraví osob. 
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V Německu je pak vypracován program „Systém bezpečné školy“, určený pro další 

vzdělávání pedagogů na úseku prevence před násilím a jinou formou protiprávní činnosti. 

Zároveň byl v této oblasti vyvinut výpočetní technikou podpůrný nástroj k posouzení rizika 

u napadených studentů (DyRiAS), ze kterého lze odvodit typologii potenciálního útočníka 

[30], [31]. V ČR existuje také několik preventivních programů a projektů, které jsou však 

zaměřeny především na bezpečnost a ochranu zdraví. Jedná se například o:  

 projekt Bezpečná škola – účelem je minimalizace úrazů v prostředí školských zařízení 

z pohledu ochrany zdraví a života, s čímž souvisí vytvoření sítě škol, které propagují 

bezpečné prostředí a realizují programy na prevenci úrazů; 

 program BESIP – cílem programu je ve spolupráci se školami, rodiči a zástupci veřejné 

správy zvýšit bezpečnost při cestách do školy (autem, pěšky či veřejnou dopravou); 

 projekt AJAX – autorem je Policie ČR, která se v rámci prevence rizika zaměřuje na 

bezpečnost dětí doma, venku na ulici, v dopravě a ve škole; 

 projekt Záchranný kruh – předmětem je ochrana studentů před běžnými riziky 

a mimořádnými událostmi.  

V oblasti fyzické bezpečnosti se pak jedná zejména o soukromé subjekty, které pro 

školy připravují projekty s totožným názvem „Bezpečná škola“, avšak prioritou je řízení 

kontroly vstupu a pohybu osob ve školách, s využitím bezpečnostních technologií (CCTV, 

ACS atd.), které snižují bezpečnostní rizika a hrozby na přijatelnou úroveň [24]. 

1.4 Aktuální bezpečnostní hrozby v prostředí VŠ 

V oblasti prevence před aktuálními a potenciálními hrozbami je na úvod nutno zmínit, 

že bezpečnostní systém ČR je chápán jako integrované propojení čtyř primárních 

bezpečnostních subsystémů a to: 

 vnitřní bezpečnost státu – problematika terorismu, prudký nárůst kriminality 

a organizovaného zločinu, rostoucí útoky na ústavní zřízení, rasové, náboženské nebo 

občanské nepokoje, nekontrolovatelná migrace osob, vyhrocení politické, ekonomické 

či sociální situace ve státě; 

 stabilita hospodářské a finanční soustavy státu – hrozby rozsáhlých výpadků ve 

fungování hospodářství státu nebo jeho produkčních schopností, nerespektování celních 

a devizových předpisů ve velkém rozsahu či hrozba embarga na dovoz potřebných 

surovin; 
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 civilní nouzové plánování – řešení krizových situací spojených s ohrožením životů 

a zdraví obyvatel ČR (tedy i VŠ, ve kterých je předpokládán zvýšený výskyt osob), 

problematika devastace životního prostředí či kulturních hodnot v souvislosti 

s ohrožením vnitřní nebo vnější bezpečnosti státu, přírodní pohromy a další mimořádné 

událostí, zvládání krizových situací a v neposlední řadě řešení negativních dopadů 

ekonomické a sociální globalizace; 

 obrana a vnější bezpečnost státu – problémy s agresí a hrozba agrese cizí moci či 

vtažení ČR do lokálního nebo regionálního válečného konfliktu, dále problémy, které 

vyplývají z plnění smluvních závazků ve prospěch spojenců, s čímž souvisí nasazení 

bezpečnostních a záchranných sborů v rámci humanitárních a rozvojových misí. 

V ČR nejsou mimořádné události nijak výjimečné, a proto je nezbytné k předcházení 

jejich vzniku a minimalizaci následku rozpoznat příčiny spojené se zdroji rizika a definovat 

způsoby zneužití lidského a technického potenciálu, mezery v organizaci a režimové ochraně. 

Složitost dnešního světa a zkracování vzdáleností mezi světy rozdílných kultur přináší 

společnosti různé druhy ohrožení. V současnosti je aktuální hrozbou terorismus, který se začal 

významně vnímat 11. 09. 2001 po útocích na USA. V této oblasti bylo v roce 2014, dle 

výročního dokumentu Europol (TE - SAT 2015 report), zaznamenáno na území členských 

států EU 199 teroristických útoků, z čehož jednoznačně náboženský podtext měly dva 

teroristické činy a v souvislosti s terorismem bylo oproti evidovaným případům z předchozích 

let zadrženo více osob [8]. Vizuální přehled o počtu teroristických útoků na území EU 

v minulých letech poskytuje následující grafické zobrazení. 

 

Graf 2 Teroristické útoky na území EU [8] 

Příčiny teroristických útoků lze hledat ve vývojích, ovlivňujících politickou stabilitu 

v sousedních nebo vzdálenějších regionech (např. v severní Africe, severním Kavkaze nebo 

některých konfliktních oblastech). Existenci terorismu a extremismu napomáhá také 
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ekonomická recese, vedoucí k politickým a sociálním tenzím. Vzhledem k dnes velmi 

vážným a reálným hrozbám ze strany Islámského státu zůstává boj proti terorismu jednou 

z hlavních priorit EU a USA. Na našem území nedošlo naštěstí ve sledovaném období k žádné 

události, která by se dala považovat za přímý teroristický útok, přesto kriticky významná 

zůstává oblast radikalizace v Evropě a ve světě, týkající se imigrantů z islámských zemí či 

konvertitů. Z hlediska aktivit teroristických organizací lze ČR považovat za logistickou 

základnu a místo pro páchání jiné trestné činnosti. Z tohoto důvodu státní orgány soustřeďují 

svou pozornost a úsilí na sledování mechanismů a okolností, které by mohly v budoucnu 

umožnit vznik nebo vývoj činnosti teroristických skupin, izolovaných buněk nebo takto 

zaměřených jednotlivců. Do této zájmové kategorie patří vliv ideologické radikalizace, kde je 

předpokládaným cílem působení na nespokojené jednotlivce z prostředí náboženských 

a etnických skupin v některých většinových evropských společnostech [8]. Někteří z těchto 

jedinců mohou vykazovat určité prvky problematické integrace do většinové společnosti. 

V souvislosti s prostředím VŠ lze predikovat, že budou právě tyto objekty vystaveny působení 

uvedených negativních jevů a efektivní prevence je tak bezesporu na místě, jelikož studenti či 

akademická obec jsou jako zdroj působení velmi vděčnou cílovou skupinou. Nemusí jít 

primárně o provedení teroristického útoku či výskyt sociálně patologických jevů (cílený útok 

střelnou zbraní apod.), ale například o změnu ve vnímání a postojů vůči státu nebo jen získání 

potřebných dat. Prostředí VŠ totiž představuje významný zdroj informací, kde má kumulující 

se mladá inteligence nebo akademičtí pracovníci, v rámci své vědecké a výzkumné činnosti, 

přístup k citlivým a osobním údajům či informacím z bezpečnostního výzkumu nebo 

výzkumu zneužitelných technických a technologických dat. Tyto hrozby a jejich případná 

eliminace, ale především prevence v této oblasti, vyvolává nutnost specifické a důsledně 

koordinované výzkumné podpory jako nedílné součásti bezpečnostního systému ČR, s čímž 

také úzce souvisí typologie bezpečnostních rizik a hrozeb stanovených Odborem bezpečnostní 

politiky Ministerstva vnitra ČR. V posledních letech tak roste potřeba zajištění dostatečné 

ochrany objektů VŠ, s čímž úzce souvisí stanovení bezpečnostních opatření, která eliminují 

působení negativních jevů. Vzhledem ke skutečnosti, že stoupající agrese a násilí ve školách 

není výjimkou, je následující kapitola zaměřená na charakteristiku významných 

bezpečnostních incidentů, které se vyskytly v ČR a zahraničí.  
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1.5 Násilí a charakteristika bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních 

V médiích i mezi odbornou veřejností se v poslední době diskutuje o násilí ve školských 

zařízeních a možnosti ochrany před aktuálními hrozbami, a proto jsou také vytvářeny různé 

preventivní programy. V současnosti však neexistuje žádné nařízení či právní předpis, ve 

kterém by byla stanovena implementace povinných a konkrétních opatření fyzické 

bezpečnosti, vedoucích k dosažení požadované úrovně ochrany VŠ před výskytem protiprávní 

činnosti či sociálně patologických jevů. Momentální situace je taková, že kdokoliv může 

vstoupit do objektu VŠ a takřka čímkoliv může ohrozit osoby, které se nacházejí v ohroženém 

prostoru. V oblasti prevence se v současnosti zkoumá násilí a šikana, jelikož ta je často 

primární příčinou agresivního a násilného jednání studentů či akademických pracovníků. 

Faktem však zůstává, že v ČR existuje jen několik empirických studií, které by se zabývaly 

detailnějším studiem agresivního chování a násilí ze strany studentů či pedagogů. Přitom 

právě tato problematika může výrazně ovlivňovat psychosomatický a psychický stav, výkon 

a posléze i samotné vzdělávání studentů. K provedení násilí vede také úvaha, že v případě, že 

se ohrožená osoba dostane do určitého konfliktu, použití síly představuje rychlý a efektivní 

způsob vyřešení daného problému. Všechna další řešení pak vyžadují invenci, pachatel musí 

vyjednávat, přesvědčovat, argumentovat a to vše vyžaduje mentální sílu či energii. V této 

oblasti lze zároveň aplikovat princip akce a reakce, tzn. násilí je příčinou vzniku dalšího 

násilí, které se sice nemusí projevit ihned, ale později, avšak s daleko významnějším 

negativním dopadem na lidské zdraví a další aktiva organizace.  

Vypovídající hodnotu této problematiky představuje charakteristika bezpečnostních 

incidentů ve školských zařízeních, na základě které lze odvodit úroveň bezpečnosti 

v objektech VŠ a rovněž typologii potenciálního pachatele protiprávní činnosti. Pro 

objektivnost získaných dat je nutno uvést, že evidence oficiálních statistik není stanovena  

žádným právním předpisem [5], [24]. Zdrojem pro zpracovatele jsou tedy pouze internetové 

a zpravodajské servery nebo interní údaje poskytnuté samotnými subjekty, kdy zaleží plně na 

jejich ochotě tyto informace sdílet. Možnost verifikovat získaná data je tak velmi omezená, 

avšak na základě principu „a minori ad maius“, tedy platí-li něco pro méně významnou 

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

a poznatky o bezpečnostním prostředí VŠ. 
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1.5.1 Významné bezpečnostní incidenty v zahraničí 

Lze konstatovat, že v celosvětovém měřítku násilí a útoků ve školských zařízeních je 

Německo hned po USA zemí s největším počtem úmyslných závažných násilných činů. Často 

jsou zmiňovány zejména útoky v Erfurtu a ve Winnendenu, na základě kterých byla 

provedena vědecká studie a výsledek zkoumání ukázal až podivuhodně homogenní obraz 

těchto dvou činů, jak z hlediska přípravných fází, tak z hlediska psychologie pachatele. 

V oblasti výzkumu vážného násilí a útoků ve školách v USA byl pak tento fenomén nazván 

„School shooting“, což znamená zvláštní formu násilí mládeže, pro niž je typické, že výrazně 

méně souvisí s konzumací alkoholu a drog, školní docházkou či přestupky proti veřejnému 

pořádku. Z amerických výzkumů lze dále odvodit, že ve většině případů je pachatelem 

introvert s depresivními a sebevražednými sklony, který provedení útoku avizuje v předstihu 

(na sociálních sítích apod.), s cílem vykonat pomstu nebo se mediálně zviditelnit [30]. 

Ačkoliv byla německá studie zaměřena psychologicky a americká studie sociologicky, byly 

výsledky překvapivě totožné. Jednalo se především o následující shodné a podstatné znaky, 

které vedly ke spáchání vážného protiprávního činu:  

 rodinná situace; samotářské chování; sebevražedné a depresivní sklony; citlivost na 

kritiku; posměch či odmítnutí; zájem o armádu a snadný přístup ke zbraním; idealizace 

pachatelů již spáchaných násilných činů či informování o útoku v předstihu. 

Na základě provedených studií se lze domnívat, že se jedná o skutečně jednotný 

internacionální fenomén, kde se pachatelé vzájemně orientují prostřednictvím celosvětového 

mediálního propojení. V souvislosti s uvedenou problematikou a fyzickou bezpečností VŠ 

před protiprávní činností, je nutno uvést významné zahraniční případy násilného útoku ve 

školských zařízeních, které měly velmi závažný negativní dopad na lidský život a zdraví. Pro 

přehlednost jsou tyto bezpečnostní incidenty uvedeny v následujícím tabulkovém přehledu 

(blíže viz Příloha C). 
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Tabulka 1 Přehled bezpečnostních incidentů v zahraničních školských zařízeních [5] 

Datum Země / školské zařízení Pachatel Charakteristika útoku 

20. 04. 1999 USA / střední škola náhodný střelba - 14 usmrcených, 23 vážně zraněných 

08. 06. 2001 Japonsko / střední škola náhodný útok nožem - 8 usmrcených, 13 zraněných 

26. 04. 2002 Německo / střední škola bývalý žák střelba - 16 usmrcených osob 

16. 01. 2002 USA / vysoká škola student 3 usmrcené osoby 

18. 02. 2002 Německo / střední škola bývalý žák střelba - 3 usmrcené osoby, 1 vážně zraněný 

02. 07. 2003 Německo / střední škola student střelba - 1 vážně zraněný 

01. 09. 2004 Rusko / základní škola terorista 
teroristický útok - 355 usmrcených, 

783 vážně zraněných 

26. 11.2004 Čína / střední škola náhodný 
útok nožem - 8 usmrcených, 7 vážně 

zraněných 

21. 03. 2005 USA / střední škola student střelba - 7 usmrcených, řada vážně zraněných 

13. 09. 2006 Kanada / střední škola náhodný 
střelba - 1 usmrcená osoba, desítky vážně 

zraněných 

27. 09. 2006 USA / vysoká škola náhodný střelba - 1 usmrcená osoba, řada zraněných 

29. 09. 2006 USA / základní škola student střelba - 1 usmrcená osoba 

03. 10. 2006 USA / střední škola náhodný střelba - 6 usmrcených, řada zraněných 

20. 11. 2006 Německo / střední škola bývalý žák střelba - řada zraněných 

16. 04. 2007 USA / vysoká škola student 
střelba - 32 usmrcených, řada vážně 

zraněných 

07. 11. 2007 Finsko / střední škola student střelba - 8 usmrcených osob 

23. 09. 2008 Finsko / střední škola student střelba - 10 usmrcených, řada zraněných 

11. 03. 2009 Německo / střední škola student střelba - 15 usmrcených, řada zraněných 

18. 02. 2010 Německo / střední škola student útok nožem - 1 usmrcená osoba 

06. 01. 2011 USA / střední škola student střelba - 1 usmrcená osoba a 1 vážně zraněná 

07. 04. 2011 Brazílie / základní škola bývalý žák střelba - 12 usmrcených, 20 vážně zraněných 

27. 02. 2012 USA / střední škola student střelba - 3 usmrcené osoby, 2 vážně zranění 

28. 04. 2012 Nigérie / vysoká škola terorista 
teroristický útok - 20 usmrcených, řada 

zraněných 

06. 07. 2013 Nigérie / střední škola terorista 
teroristický útok - 41 usmrcených, řada vážně 

zraněných 

16. 04. 2014 Nigérie / střední škola terorista teroristický útok - únos cca 250 osob 

24. 10. 2014 USA / střední škola student střelba - 3 usmrcené osoby a 4 vážně zraněné 

10. 11. 2014 Nigérie / střední škola terorista 
teroristický útok - 47 usmrcených, 

79 zraněných 

16. 12. 2014 Pákistán / střední škola terorista 
teroristický útok - 141 usmrcených, 

122 zraněných 

02. 04. 2015 Keňa / vysoká škola terorista 
teroristický útok - 147 usmrcených, 

80 zraněných 

02. 10. 2015 USA / vyšší odborná škola náhodný střelba - 9 usmrcených, 7 vážně zranění 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že problematika fyzické bezpečnosti školských 

zařízení se netýká pouze USA, ale také zemí EU. V případě úspěšně provedeného útoku je 

pak následkem velmi významný negativní dopad na lidský život, zdraví a další aktiva 

organizace. Pachateli jsou často náhodné osoby, které se bez větších problémů dostanou do 
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vnitřních prostor školského zařízení a v centru dění provedou útok střelnou či řeznou zbraní. 

Z tabulkového přehledu je dále patrné, že v posledních letech roste počet teroristických útoků, 

kde jsou standardně použity profesionální střelné zbraně a trhaviny, které mají za následek 

vysoký počet lidských obětí. Tímto případem byl také útok v Rusku, kde bylo usmrceno 355 

osob a 783 vážně zraněno či nedávný útok v Keni, kde bylo zabito 147 osob a 80 vážně 

zraněno. Pro přehlednost jednotlivých bezpečnostních incidentů v letech 1999 – 2015 bylo 

vytvořeno následující grafické zobrazení. 

 

Graf 3 Počet bezpečnostních incidentů v zahraničních školských zařízeních 

Výše uvedené zahraniční incidenty a jejich charakteristika představují při návrhu 

systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ významné východisko, zahrnující podstatné 

skutečnosti a data, která jsou potřebná pro komparaci současného stavu fyzické bezpečnosti 

v ČR. Zároveň jsou předpokladem pro predikci bezpečnostních incidentů, typologii pachatele 

a definování účinných preventivních opatření v prostředí VŠ. 

1.5.2 Významné bezpečnostní incidenty v ČR 

Na rozdíl od USA, Německa a dalších zahraničních zemí, v současnosti čelí 

pedagogové v ČR především agresivnímu chování ze strany studentů. Z tematické zprávy ČSI 

vyplývá, že k verbálním útokům došlo v roce 2014 ve 30 % sledovaných školských 

zařízeních. Ve srovnání s vysokými školami se jedná o podstatně vyšší údaj, nicméně přibývá 

vážných případů násilí, kdy je pedagog fyzicky napaden studentem nebo dokonce rodičem. 

Pro přehlednost jsou tyto významné bezpečnostní incidenty uvedeny v následujícím 

tabulkovém přehledu (blíže viz Příloha C). 
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Tabulka 2 Tabulkový přehled bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních ČR [5] 

Datum Školské zařízení Pachatel Charakteristika útoku 

27. 06. 2002 základní škola student fyzický útok - poranění hlavy, hrudníku a krku 

24. 10. 2002 střední škola student fyzický útok - vážná zranění učitele při pádu ze schodů 

08. 12. 2003 vysoká škola student fyzický útok - vážná zranění učitele 

01. 03. 2004 střední škola student útok nožem - úmrtí učitele na následky bodných ran 

01. 03. 2006 střední škola student hrozba střelnou zbraní - psychická újma studentů 

26. 09. 2011 střední škola student útok nožem - vážná poranění zaměstnance školy 

18. 10. 2011 vysoká škola student hrozba krvavého útoku učitelskému sboru 

29. 10. 2012 střední škola student útok nožem - vážná zranění učitele 

14. 10. 2014 střední škola náhodný útok nožem - úmrtí studenta a dvě osoby vážně zraněny 

Z tabulkového přehledu bezpečnostních incidentů vyplývá, že doposud ve školských 

zařízeních ČR nedošlo k použití střelné zbraně. Toto však nelze do budoucna vyloučit, 

zejména pak v prostředí VŠ, jelikož ze statistik vyplývá, že zbraň si vzhledem k pořizovací 

ceně (6 - 16 tis. Kč) pořizují osoby od třiadvaceti let, tedy skupina, kterou mohou 

představovat právě studenti VŠ. Nicméně řada útoků s použitím bodné zbraně a s následkem 

úmrtí osob potvrzuje, že je této problematice nutno věnovat patřičnou pozornost. Tuto 

skutečnost umocňuje především poslední útok na střední škole ve Žďáru nad Sázavou, kdy na 

následky bodných ran, zemřel jeden student a další dva byli vážně zraněni. Pro přehlednost 

uvedených bezpečnostních incidentů bylo vytvořeno následující grafické zobrazení.  

 

Graf 4 Počet bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních ČR 

Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že výskyt bezpečnostních incidentů 

ve školských zařízeních ČR je nahodilý, avšak stále nemá klesající tendenci. Doposud naštěstí 

nedošlo k vážnému útoku v prostředí VŠ, avšak výskyt obdobných incidentů nelze 

v budoucnu vyloučit a to i vzhledem ke koncentraci osob či stávajícím bezpečnostním 

opatřením, které jen stěží odhalí potenciálního pachatele. Zůstává tedy pouze otázkou času, 

kdy a s jakou intenzitou se vážné projevy násilí objeví také v tomto specifickém prostředí. 
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1.6 Dílčí závěr 

Po provedeném rozboru problematiky právní ochrany ČR lze konstatovat, že chybí 

právní předpis, který by komplexně posoudil a definoval požadavky na fyzickou bezpečnost 

osob, majetku a dalších aktiv objektů VŠ, včetně stanovení konkrétních opatření fyzické 

bezpečnosti v tomto prostředí. V současnosti je k dispozici pouze metodické doporučení 

č. j. MSMT-1981/2015-1 „Minimální standard bezpečnosti“, které zahrnuje opatření 

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

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

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

v jakém rozsahu je implementují. Tato problematika byla sice řešena v rámci projektu 

bezpečnostního výzkumu, nicméně při jeho zpracování byl opomenut proces posouzení rizika 

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

bezpečnostního incidentu, vedoucí k eliminaci jeho opětovného výskytu. V rámci ČR navíc 

stále neexistuje žádná souhrnná statistika, která by uváděla evidenci protiprávní činnosti, 

sociálně patologických jevů či mimořádných událostí v prostředí VŠ. Nicméně na základě 

charakteristiky bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních je patrné, že problematika 

fyzické bezpečnosti se netýká pouze USA, ale také zemí EU. Je sice pravdou, že ve srovnání 

se zahraničím nejsou dopady útoků ve školách ČR tak dramatické, avšak i u nás již došlo 

k vážným projevům násilí a fyzického napadení s následkem úmrtí osob.  

Na základě zjištěných údajů a poznatků lze konstatovat, že problematika fyzické 

bezpečnosti VŠ je v současnosti řešena zcela individuálně a jasná koncepce je v této oblasti 

spíše výjimkou. V případě, že je nastavena dostatečná úroveň fyzické bezpečnosti, jedná se 

často o reakci na vzniklý bezpečnostní incident, nikoliv o preventivní stav systémového řízení 

a bezpečnostního řešení vycházející z důkladného posouzení bezpečnostních rizik. 

Významnou příčinou uvedeného stavu je ekonomické hledisko, resp. finanční náklady  

spojené se zajištěním fyzické bezpečnosti objektů VŠ a fakt, že se touto problematikou 

nezabývají odborníci dané oblasti, ale pracovníci jiného zaměření, kteří tuto činnost 

vykonávají v rámci své pracovní náplně. Posouzení stávajícího stavu a následné zajištění 

odpovídající fyzické bezpečnosti VŠ tak často není provedeno objektivně a adekvátně na 

základě procesu posouzení rizika a významnosti daného prostoru, přitom vhodně stanovená  

úroveň fyzické bezpečnosti přispívá k formování bezpečnostního povědomí celé organizace 

a ke snížení potenciálních rizik a hrozeb na přijatelnou úroveň. 
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2 Cíle disertační práce a využití dosažených výstupů 

Východiskem pro zpracování zadané disertační práce jsou aktuální poznatky v oboru 

fyzické bezpečnosti, které reflektují nejnovější vědecká a technická fakta řešené 

problematiky. Z tohoto důvodu je klíčovým prvkem studium odborné literatury a následné 

využití získaných informací při zpracování práce. Významným aspektem jsou také odborné 

znalosti a praktické zkušenosti autora, dosažené profesním působením v oblasti fyzické 

bezpečnosti a ochrany zdraví v prostředí průmyslových podniků a veřejných objektů, s čímž 

souvisí řada provozních rizik a nápravných opatření, která lze implementovat rovněž 

v prostředí VŠ. Autor se dále opírá o své teoretické znalosti z oblasti ochrany osob a majetku, 

které získal v průběhu prezenčního a doktorandského studia na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství a to při zpracování vědeckých projektů, publikací či během vedení výuky 

odborných předmětů. Dalším východiskem disertační práce jsou poznatky bezpečnostních 

technologií a metod, určených k posouzení aktuálních rizik a hrozeb vzhledem k jejich 

praktickému využití v prostředí VŠ.  

Dosažené výstupy disertační práce byly průběžně publikovány a to ve čtyřech 

impaktovaných a 16 - ti odborných periodikách, dále prostřednictvím monografie a projektu 

Studentské grantové soutěže či bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010 – 2013, se 

zaměřením na segment fyzické bezpečnosti VŠ. 

2.1 Stanovení hlavního cíle a dílčích pracovních hypotéz 

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

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

bezpečnostních incidentů či dalších mimořádných událostí v tomto prostředí. Tato 

problematika byla částečně řešena v rámci projektu bezpečnostního výzkumu pod názvem 

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

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

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

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

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

 návrh systému fyzické bezpečnosti vysokých škol – definující opatření fyzické 

bezpečnosti v prostředí VŠ, včetně vhodných bezpečnostních technologií, postupů 

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

vedoucích ke stanovení požadavků na zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ. 

 Dosažením hlavního cíle lze doplnit absenci zmíněného právního předpisu a jeho 

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

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

využít pro připravovanou odbornou technickou normu „Prevence kriminality při navrhování 

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

a studentů ve školách a školských zařízeních. 

Naplnění hlavního cíle je dále podmíněno uskutečněním vedlejších cílů: 

 zpracování dat vypovídajících o způsobu, rozsahu a formě zajištění fyzické 

bezpečnosti VŠ, včetně souhrnného přehledu potenciálních hrozeb a typologie pachatele 

protiprávní činnosti v prostředí VŠ; 

 aplikace vybraných analytických metod k posouzení bezpečnostních rizik a hrozeb, 

včetně využití multikriteriální analýzy pro komparaci současného portfolia 

bezpečnostních technologií, s následným stanovením vybraných technických prostředků 

a jejich potenciálního využití ve specifických podmínkách VŠ; 

 návrh vhodné metody pro analýzu a řízení bezpečnostních incidentů, vedoucí 

k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a následnému 

stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření, s cílem eliminovat 

opětovný výskyt vzniklého bezpečnostního incidentu a jeho dopad na chráněná aktiva; 

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

kategorizace a bezpečnostního zónování zájmových prostorů VŠ dle jejich významnosti 

a zranitelnosti z pohledu fyzické bezpečnosti. 

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

následující pracovní hypotézy: 

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

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

ohrožena bezpečnost osob, majetku a dalších aktiv v těchto objektech; 

 pracovní hypotéza (PH2) – prostřednictvím multikriteriální analýzy lze posoudit 

vzájemnou interakci a možnost realizace vhodných bezpečnostních technologií, které 
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lze zahrnout do návrhu systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, vedoucího 

k dosažení odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ; 

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

prostředí predikovat výskyt významných bezpečnostních rizik a hrozeb, která nejsou 

dostatečně ošetřena bezpečnostními opatřeními a postupy, mohou se zároveň vzájemně 

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

2.2 Postup a vybrané metody zpracování disertační práce 

V rámci realizace disertační práce je postupováno systematicky s chronologickou 

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

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

předpokladů, jsou realizovány vybrané bezpečnostní analýzy, dotazníkové metody, rozhovory 

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

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

materiálů poskytnutých zástupci spolupracujících VŠ v rámci uvedeného bezpečnostního 

výzkumu.  

 

Obrázek 1 Myšlenková mapa zpracování disertační práce 
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Všeobecně lze definovat metodiku zpracování disertační práce jako souhrn praktik 

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

metody, které tvoří podstatu daného bezpečnostního výzkumu. Systém zde představuje 

obsahovou stránku, metoda pak formální stránku konkretizovanou jednotlivými technikami, 

prostřednictvím kterých je dosaženo teoretického a praktického cíle. Od metody se odlišuje 

technika výzkumu, tedy nástroje vycházejícího z principů a zásad pro získání konkrétních 

údajů zkoumaného jevu [35]. Přehled obecně teoretických metod, vybraných v rámci 

zpracování disertační práce, je uveden na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 2 Přehled vybraných obecně teoretických a empirických metod  

V průběhu zpracování disertační práce byly využity zejména následující metody:  

 analýza – primární metoda vědecké práce, která je použita zejména v souvislosti 

s posouzením stávající úrovně fyzické bezpečnosti VŠ a potenciálních rizik či v rámci 

objasnění dalších zkoumaných aspektů vztahujících se k řešené problematice; 

 analogie – použití analogických metod slouží k  verifikaci dosažených výsledků 

z provedených analýz rizika, které jsou podobné a tudíž použitelné na obdobný případ; 

 deskriptivní metoda – využita zejména v teoretické části práce pro charakteristiku 

současného stavu ochrany VŠ a bezpečnostních incidentů, dále při zpracování dat 

a vyvození dílčích závěrů, včetně návrhu systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ; 

 indukce a dedukce – k definování vztahu mezi strukturálními a procesními parametry 

jednotlivých prvků fyzické bezpečnosti a to v rámci zajištění funkčnosti komplexního 

zabezpečovacího systému a vybrané bezpečnostní technologie v prostředí VŠ (získané 

poznatky jsou rovněž východiskem pro experimentální část práce, zabývající se 

laboratorním měřením a experimentováním v oblasti vzájemné komunikace 

komponentů RFID ve specifických laboratorních podmínkách); 

 komparace – pro potřeby práce je vycházeno z komparativní metody, která je založena 

na analýze vybraného základního souboru, kdy se takto získané poznatky aplikují na 

shodné či podobné objekty v rámci celkového souboru VŠ (laboratorní měření, střední 

a vysoké školy atd.); 
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 logická metoda – z oblasti logiky a logického myšlení je aplikován princip „a minori ad 

maius“ (od menšího k většímu), tedy platí-li něco pro méně významnou skutečnost, 

totéž platí pro skutečnost významnější, což je východiskem v procesu posouzení 

bezpečnostních incidentů školských zařízení a stávajícího stavu ochrany VŠ, včetně 

identifikace požadavků v rámci zajištění návrhu systému fyzické bezpečnosti; 

 pracovní hypotéza – určena k poznání současného stavu fyzické bezpečnosti VŠ, resp. 

poznání rozporu mezi teorií a praxí; 

 simulace – použita k napodobení podmínek pro měření a zkoumání vlivu materiálu na 

rádiofrekvenční signál (dále jen RF) a následnou aplikací zvolené bezpečnostní 

technologie v prostředí VŠ; 

 syntéza – určena k získání teoretických a praktických poznatků, které jsou následně 

využity při zpracování systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ a dále ke sjednocení 

výsledků z jednotlivých laboratorních měření sledovaných parametrů (tabulková 

forma), s následnou deklarací příslušných závěrů; 

 statistická metoda – určena ke shromáždění a utřídění dat, získaných v průběhu 

laboratorního měření a při posouzení stávající úrovně fyzické bezpečnosti VŠ; 

 verifikace – použita pro stanovení relevantnosti dosažených výsledků z provedených 

metod analýzy rizika či naměřených experimentálních dat. 

Pomocí aplikace kvantitativní a systémové analýzy spolu s popisnými metodami je 

umožněno, v součinnosti s již získanými daty a údaji, definovat a identifikovat požadavky na 

návrh systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ. Pro konfrontaci teoretických podkladků 

s praxí byla použita technika sběru dat pomocí interview (přímá interakce s odborníkem dané 

oblasti). K získání požadovaných dat byly využity také empirické metody, které jsou založeny 

na bezprostředním živém obrazu reality a dále normativní přístup zkoumání, vycházející 

z detailní analýzy a následného návrhu teoretických postupů k řešení daného problému. 

V rámci uvedené metodiky jsou použity paradigmata bezpečnostní vědy a následně jsou 

aplikovány techniky, které vycházejí z kvalitativních a semikvantitativních principů. Vstupní 

parametry tvoří teoretická východiska, resp. posouzení současného stavu fyzické bezpečnosti, 

kde se v plné míře využívají zásady práce s informačními zdroji, doplněné o praktickou 

prověrku na vybraných objektech VŠ, spolu s aplikací empirických metod a technikami 

pozorování, měření či experimentu. K následnému sestavení výstupů těchto technik je využita 

Delfská technika a brainstorming se zapojením odborných řešitelů a odborníků.  
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Z časového hlediska je u většiny případů využitá technika extrapolace, která spočívá 

v pomyslném protažení současně působících sil do daného časového bodu v budoucnosti, kdy 

směřování těchto sil a trendů zůstává stejné jako v současnosti. Tento model se sice stává 

méně přesným s rostoucím časem, jelikož vliv entropie roste v závislosti působení nových 

jevů, ale pro řešenou problematiku není období mapování a tvorby předpisů tak vzdálené. 

V experimentální části práce je provedeno zkoumání funkčnosti zvolené bezpečnostní 

technologie, což je rovněž spojeno s vědeckým pozorováním, které představuje elementární 

metodu zpracování vědecké práce. V průběhu této části dochází souběžně k pozorování 

průběhu jednotlivých typů měření, na jehož základě jsou vyvozeny požadované dílčí výsledky 

laboratorního zkoumání (intenzita signálu, vliv materiálu apod.), které jsou využity k výběru 

vhodných prvků vybrané bezpečnostní technologie, včetně její potenciální aplikace 

v prostředí VŠ. 

2.3 Dílčí závěr 

Realizací uvedených postupů je zajištěno získání dostatečného počtu relevantních údajů 

k posouzení stávající bezpečnostní úrovně a pro zpracování systému fyzické bezpečnosti 

v prostředí VŠ, s využitím vybraných bezpečnostních technologií a metod analýzy rizika. 

Dosažením hlavního cíle lze doplnit absenci zmíněného právního předpisu či uceleného 

bezpečnostního standardu. Následnou implementací do praxe lze predikovat zlepšení 

a sjednocení přístupu ve způsobu, rozsahu a formě zajišťování odpovídající fyzické 

bezpečnosti v prostředí VŠ a to na úrovni a rozsahu, která nebyla dříve u VŠ realizována. 

Významný přínos disertační práce lze očekávat v oblasti represe a prevence rizika, čehož 

bude dosaženo zpracováním metody pro řízení bezpečnostních incidentů, kterou lze aplikovat 

k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a k následnému 

stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření. V praktickém pojetí lze pomocí 

tohoto nástroje dosáhnout vyššího stupně ochrany osob, majetku a dalších aktiv objektů VŠ. 

Dalším přínosem jsou bezesporu nové teoretické poznatky a prakticky použitelné informace, 

získané při výběru vhodné bezpečnostní technologie a její potenciální implementace 

v prostředí VŠ, jako prostředku snižujícího identifikovaná bezpečnostní rizika a hrozby na 

přijatelnou úroveň. 
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3 Praktické poznatky a východiska fyzické bezpečnosti vysokých škol 

V základním ustanovení zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění 

pozdějších předpisů a změn, je VŠ definována jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy, 

představující vrcholné centrum vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti, která má 

klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 

Obecně lze říci, že se jedná o vzdělávací instituci a právnický subjekt, poskytující terciální 

vzdělání, kde studenti a pedagogové vysoké školy tvoří akademickou obec. V rozsahu 

chápání akademické svobody a akademických práv VŠ se projevuje historický vývoj, kdy se 

tato skutečnost vyznačuje určitou míru neurčitosti v pochopení otázky nedotknutelnosti 

akademické půdy a na ni se navazujících vnitřních opatření v rámci ochrany osob a majetku. 

Významným faktem je, že v aktuálním znění zákona o vysokých školách není ustanovení, 

které by zaručovalo nedotknutelnost akademické půdy, jak tomu bylo dříve v již neplatném 

zákoně č. 172/1990 Sb. o vysokých školách [36]. 

3.1 Základní klasifikace a charakteristika prostředí VŠ 

Vysoké školy se dle zákona o vysokých školách dělí na univerzitní a neuniverzitní typ. 

V souladu s uvedeným právním předpisem jsou dále klasifikovány jako veřejné, státní nebo 

soukromé a v rámci své činnosti realizují akreditované studijní programy. Souhrnný přehled 

vysokých škol ČR je pak uveden v samostatné příloze této disertační práce (viz Příloha D).  

 univerzitní typ – mohou uskutečňovat všechny typy studijních programů a mimo 

činnost vzdělávací mají také významnou funkci vědeckou a výzkumnou, vývojovou 

nebo uměleckou. Univerzita se dále člení na jednotlivé fakulty (např. právnická, 

přírodovědecká, matematická) a ty následně na katedry nebo ústavy. U fakult 

zajišťujících výuku ve větším počtu se mohou ústavy nebo katedry sdružovat do sekcí; 

 neuniverzitní typ – uskutečňují především bakalářské studijní programy, ale na rozdíl 

od univerzitních VŠ se dále nečlení na fakulty; 

 veřejné vysoké školy – v současnosti existuje 26 institucí tohoto typu, které jsou 

zřizovány či rušeny zákonem. Většina z nich je univerzitního typu, pouze Vysoká škola 

technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Vysoká škola polytechnická 

v Jihlavě je neuniverzitní. Financování veřejných VŠ je zajišťováno především 

dotacemi ze státního rozpočtu, případně dalšími zdroji, kterými mohou být poplatky 

spojené se studiem, příjmy ze státních fondů, rozpočty obcí, výnosy z doplňkové 

činnosti a dary či výnosy z majetku; 
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 soukromé vysoké školy – tyto instituce musí mít k provozu své činnosti souhlas 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V současnosti takto působí 

44 soukromých vysokých škol (dále jen SVŠ), z toho tři jsou univerzitního typu. 

Financování SVŠ je zajišťováno především z vlastních zdrojů, může jim však být 

poskytnuta také státní dotace; 

 státní vysoké školy – jedná se pouze o dvě školy, které jsou univerzitního typu a jsou 

dále spravovány přímo Ministerstvem vnitra a obrany. Nemají právní subjektivitu a jsou 

organizačními složkami státu s omezenou vysokoškolskou samosprávou. 

Organizační specifika má pak prostředí veřejných VŠ, kde základní členění organizační 

struktury představuje rektorát (vedení školy), fakulta, vysokoškolské ústavy, pracoviště pro 

vzdělávání a výzkum, dále inovační, vývojová, umělecká či další účelová zařízení pro tvůrčí 

činnost. Jak již bylo uvedeno, neuniverzitní veřejné VŠ se zpravidla nečlení na fakulty, avšak 

organizační struktura je účelově přizpůsobena akreditovaným studijním programům 

s členěním na katedry. Organizační struktura každé veřejné VŠ je stanovena  vnitřním 

předpisem ve formě statutu VŠ a jsou v ní dále zahrnuty složky, podílející se na řízení 

vzdělávání, vědecké činnosti, finanční a vnitřní správě nebo vnějších vztazích. Významnou 

a rozhodující roli v organizaci tvoří samosprávné akademické orgány, kterými jsou 

akademický senát, rektor, disciplinární komise, vědecká rada a další orgány reprezentované 

správní radou a kvestorem. U fakulty se ustanovuje samosprávný akademický orgán tvořený 

akademickým senátem fakulty, děkanem, vědeckou radou, disciplinární radou a tajemníkem. 

Rozsah aktuálních akademických svobod a práv pak stanovuje zákon o vysokých školách, 

který zahrnuje jednotlivá ustanovení (svoboda výuky, právo se učit atd.) a je zde rovněž 

definována svébytnost postavení VŠ (nakládání s majetkem, vnitřní organizace apod.) [36].  

3.2 Výběr reprezentativního vzorku VŠ 

Pro naplnění hlavního cíle disertační práce je aplikován princip „a minori ad maius a“, 

tedy platí-li něco pro méně významnou skutečnost, totéž platí pro skutečnost významnější. 

Posouzení stávající fyzické bezpečnosti VŠ je tedy provedeno na základě reprezentativního 

souboru vybraného typu VŠ a zvoleného menšího celku. Získané výstupy lze následně 

aplikovat na vyšší celky stejné kategorie objektů, které jsou tomuto reprezentativnímu 

souboru nadřazeny. Zde platí pravidlo „reductio ad absurdum“, pokud je určitá hypotéza 

dovedena do extrému na zkušebním souboru a je zřejmé, že výsledek by byl zcela absurdní, 

pak tato hypotéza nemůže obstát ani ve větším celku. Faktem zůstává, že jednotlivé VŠ se 

odlišují, a proto je nutno brát v potaz míru shody pouze v určitých ukazatelích (charakteristika 
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shodných parametrů u všech nebo většiny objektů VŠ), jelikož každá VŠ či její menší celek 

vnímá potřebu zajištění bezpečnostní úrovně odlišně. Určitá odchylka tak vždy nastane 

například v počtu osob pohybujících se v zájmovém objektu nebo v hodnotách aktiv, a proto 

je nutno počítat s určitou mírou tolerance daného ukazatele. Výběr reprezentativního vzorku 

VŠ byl tedy podmíněn získáním relevantních dat z hlediska rozsahu a významu fyzické 

bezpečnosti objektů VŠ. Vzhledem k celkovému počtu VŠ, procentuálnímu zastoupení 

studentů, dostupnosti požadovaných dat a skutečnosti, že se jedná o obdobně významné 

objekty z pohledu fyzické bezpečnosti, je následné posouzení stávající bezpečnostní úrovně 

zaměřeno výhradně na veřejné VŠ s modelem výběru dle dalšího členění na menší celky. 

Na základě této rozvahy byla jako základní jednotka zvolena fakulta a následný výběr byl 

proveden na základě toho, že každá fakulta může být vybrána se stejnou pravděpodobností 

náhodným způsobem. Přitom se vychází z podmínky, že jednotlivé fakulty mají společné 

porovnatelné prvky fyzické bezpečnosti a to i přes své specifické odlišnosti. K určení 

dostatečného počtu posuzovaných fakult ze základního souboru 163 fakult, byl pro účely 

statistického šetření určen vzorek s využitím matematického vzorce (1) uvedeného v pokynu 

Ministerstva financí ČR pro prověřování správnosti operací při výkonu finanční kontroly ve 

veřejné správě.  

 z2 · N · r ( 1 - r ) 

n = 
_________________________

 

      (d2 · N) + (z2 · r (1 - r ))                      (1) 

 

kde: 

n – potřebný počet fakult (ks); 

N – velikost základního souboru (celkem 163 fakult);  

z – požadovaný stupeň spolehlivosti auditu (koeficient spolehlivosti); 

d – přípustná míra odchylky (5 % chybovost stanovená autorem); 

r – očekávaná míra odchylky (stanoveno v rámci projektu bezpečnostního výzkumu). 

Po dosazení příslušných hodnot bylo zjištěno, že pro požadovaný stupeň jistoty 95 % 

při chybě 5 %, je dostačující vzorek 25 fakult (n), kde: N = 163; z = 1,96; d = 0,05; r = 0,02. 

Z uvedeného výpočtu vyplývá, že hodnota chyby je pro účel projektu dostačující a získaná 

data mají spolehlivou vypovídající hodnotu. Východiskem pro získání přehledu o úrovni 

zajištění fyzické bezpečnosti veřejných VŠ je tedy posouzení u minimálně 25 fakult, kde je 

kritériem výběru zejména rozsah a způsob zajištění fyzické ostrahy, počet studentů 

a akademických pracovníků či přístup k požadovaným informacím a postoj VŠ k této 

problematice. 
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Graf 5 Posuzovaný vzorek fakult veřejných VŠ [11] 

Uvedené rozdělení fakult bylo aplikováno v kontextu s § 46, odst. 4, zákona o vysokých 

školách, dle procentuálního zastoupení posuzovaného souboru vzhledem k počtu všech fakult. 

Získané poznatky a údaje z posouzení současného stavu bezpečnosti pak představují 

východisko pro zpracování analýzy rizika a návrhu systému fyzické bezpečnosti v prostředí 

VŠ, kterým lze zajistit požadovanou úroveň ochrany osob a dalších aktiv VŠ. 

3.3 Proces získání a zpracování relevantních dat o stavu fyzické bezpečnosti 

Pro získání relevantních dat a informací o problematice fyzické bezpečnosti veřejných 

VŠ byl v první fázi použit sběr potřebných údajů z dostupných zdrojů. Jednalo se především 

o veřejné statistiky Policie ČR a Českého statistického úřadu, dále o výroční zprávy VŠ 

a tematickou zprávu ČŠI za rok 2014, která byla zaměřena na oblast technického zabezpečení 

škol a školských zařízení. Významným zdrojem a východiskem byla také charakteristika 

jednotlivých bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních v ČR a zahraničí (viz kapitola 

1.5). Mimo dat z veřejně přístupných dokumentů byla snaha získat podklady pro posouzení 

stavu fyzické bezpečnosti ze zdrojů poskytnutých samotnými VŠ a to v rámci řešení 

vědeckovýzkumného projektu VG20102013036 s názvem „Posouzení a standardizace fyzické 

ochrany objektu veřejných vysokých škol“, na kterém se autor při zpracování disertační práce 

podílel do roku 2013. Pro potřeby uvedeného projektu byla k provedení analýzy způsobů 

zajištění fyzické bezpečnosti VŠ zvolena metodologie fyzických obhlídek vybraných VŠ 

s monitoringem stávající bezpečnostní úrovně. Vzhledem k celkovému počtu VŠ bylo 

posouzení realizováno u stanoveného reprezentativního souboru a u ostatních VŠ byla pro 
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získání základního přehledu o způsobu, rozsahu a formě zajišťování fyzické bezpečnosti 

zvolena dotazníková metoda. K tomuto účelu byl zpracován dotazník, který byl postoupen 

jednotlivým VŠ, se kterými byla navázána spolupráce v rámci řešení zmíněného projektu 

bezpečnostního výzkumu. Uvedený dotazník však nelze vzhledem k vlastnickým právům 

uveřejnit a v zájmu objektivity takto získaných podkladů je nutno upozornit na možnou 

nepřesnost některých sumárních dat (např. bezpečnostních incidentů či zavedených 

preventivních opatření), která může být způsobená rozhodnutím vedení VŠ, tyto údaje 

neposkytnout. Zpracování získaných údajů tak bylo přímo závislé na poskytnutí použitelných 

informací ze strany VŠ, kdy byl okruh posuzovaných dat statistického hodnocení zvolen na 

základě běžných forem zajišťování fyzické bezpečnosti u objektů státní správy a výběru 

vhodných opatření uplatnitelných v prostředí VŠ, které mají vypovídající hodnotu o úrovni 

fyzické bezpečnosti. Vzhledem k citlivosti získaných dat a informací pro bezpečnost prostředí 

zainteresovaných objektů jsou tato data zpracovány statisticky bez identifikačních údajů ke 

konkrétním objektům a na základě selekce jejich vhodnosti a vypovídající hodnoty jsou pak  

upravená pro další potřeby zpracování disertační práce. 

3.4 Charakteristika protiprávní činnosti 

Pro objektivnost získaných dat je nutno opětovně uvést, že požadavek na evidenci 

a zpracování oficiálních statistik bezpečnostních incidentů v prostředí VŠ není stanoven 

žádným právním předpisem. Zároveň žádný právní předpis neukládá povinnost oznamovat 

vážné případy agrese přímo Ministerstvu školství, které by na vzniklou situaci mohlo 

reagovat úpravou právních předpisů či jiným adekvátním opatřením. Zdrojem pro 

zpracovatele jsou tedy pouze internetové či zpravodajské servery a interní údaje poskytnuté 

samotnými subjekty, kdy zaleží plně na ochotě vedení VŠ tyto informace sdílet. Vypovídající 

hodnotu představuje statistika protiprávní činnosti, která byla zpracována v souvislosti 

s řešením této práce a projektem bezpečnostního výzkumu. Obecně však lze konstatovat, že 

u většiny navštívených VŠ není sumarizace bezpečnostních incidentů v delším časovém 

období vedena a verifikace získaných dat je rovněž velmi omezená, jelikož v současnosti 

neexistuje žádná ucelená statistika a jak již bylo zmíněno, vedení takové statistiky není 

stanoveno žádným zákonným požadavkem. Záleží tedy pouze na vedení VŠ, zda data 

poskytnou či nikoliv, a proto také v několika případech nastala situace, kdy informace nebyly 

vůbec získány. I  přes uvedené skutečnosti však lze na základě těchto údajů predikovat 

specifika bezpečnostního prostředí VŠ.  
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Graf 6 Trend bezpečnostních incidentů v prostředí veřejných VŠ [11] 

Z výše uvedeného grafického zobrazení lze pozorovat růstový trend bezpečnostních 

incidentů, které ohrožují bezpečnost chráněných aktiv VŠ. Tento ukazatel ovlivňuje také 

zvyšující se počet studentů, který v roce 2000 dosáhl hodnoty 190 tis., což bylo zhruba 

20,4 % z populace 19 - 24 letých obyvatel ČR. V posledních letech má však tento údaj 

klesající tendenci, nicméně i přesto se v roce 2014 jednalo o 347 tis. studentů na VŠ [24]. 

 

Graf 7 Počet studentů na veřejných a soukromých školách [24] 

Na základě uvedených skutečností, zejména údajů o bezpečnostních incidentech, lze 

dále vymezit jednotlivé typy protiprávní činnosti v prostředí VŠ a specifikovat podíl hrozeb, 

které v tomto prostředí velmi významně ohrožují bezpečnost osob a aktiv organizace. 

Z historického a statistického pohledu představuje významný bezpečnostní incident  

poškozování cizí věci (28,6 %), krádež v objektu (24,2 %), krádež vloupáním (19,6 %), 

výtržnictví (14,2 %), přestupek proti majetku (6,7 %), rvačka (1,1 %), krádež speciálních 

Křivka trendu  
bezpečnostních incidentů 
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materiálů (0,9 %), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (0,8 %) či 

ostatní incidenty (3,9 %), mezi které patří protiprávní činy proti zdraví, svobodě a majetku či 

přestupky proti občanskému soužití [11]. Příčinou uvedených hrozeb je zejména neoprávněný 

vstup osob do objektu, který bezprostředně ovlivňuje bezpečnostní úroveň VŠ a s tím 

spojenou účinnost stanovených preventivních opatření z pohledu fyzické bezpečnosti.  

3.5 Technologické aspekty a posouzení stávající úrovně fyzické bezpečnosti 

V rámci systémového přístupu k preventivnímu snižování kriminality a dalších forem 

protiprávní činnosti představují významnou úlohu faktory s přímým vlivem na potenciál 

spáchání trestného činu. Na tomto se principiálním způsobem podílí i implementace opatření 

fyzické bezpečnosti, včetně podpory jejich dodržování ze strany vedení VŠ a s tím související 

povědomí zaměstnanců a akademické obce o jejich významu. Zejména podpora a tlak 

vrcholového vedení na jakékoliv potenciální riziko újmy je pro ochranu zdraví, života 

a majetku v prostředí VŠ nezbytné. Fyzická bezpečnost pak představuje komplex technických 

a organizačních opatření k zajištění odpovídající ochrany osob a majetku veřejné instituce 

s určitými specifiky. Základní rozdělení fyzické bezpečnosti je následující:  

 klasická ochrana – mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), jejichž cílem je 

ztížit nebo zcela znemožnit narušiteli vniknutí do chráněného objektu (bezpečnostní 

fólie, dveře, oplocení, cylindrické vložky, trezor apod.); 

 technická ochrana – technická zařízení (poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

kamerové systémy, systémy kontroly a řízení vstupu, RFID atd.), která jsou určena 

pouze k detekci narušení bezpečnosti objektu (např. neoprávněný vstup a pohyb osob 

v chráněné zóně) a k přenosu požadované informace na příslušná místa či odpovědnému 

pracovníkovi (dohledová a poplachová přijímací centra, vrátnice apod.); 

 režimová ochrana – sjednocující a řídící prvek, který zahrnuje soubor organizačních 

a administrativních opatření k zajištění efektivity ostatních druhů ochrany v souladu 

s bezpečnostními pravidly a opatřeními konkrétního objektu; 

 fyzická ostraha – soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním 

úkolem je převzetí informace o narušení bezpečnostní úrovně, následné vyhodnocení 

vzniklého stavu a přijmutí vhodného nápravného opatření k eliminaci hrozby [10]. 

Uvedené prvky fyzické bezpečnosti nelze separovat, vždy musí být implementovány 

současně a to dle požadovaného stupně ochrany. Pouze vzájemnou kombinací a provázaností 

jednotlivých prvků lze vytvořit efektivní zabezpečovací systém v prostředí VŠ, jelikož jeho 

účinnost je přímo závislá na úrovni jednotlivých prvků fyzické bezpečnosti.  
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Obrázek 3 Systém fyzické bezpečnosti VŠ 

Klíčovým prvkem fyzické bezpečnosti je pak poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém (dále jen PZTS), který zahrnuje soubor prvků s příslušnou specifickou funkcí a vytváří 

tzv. zabezpečovací řetězec. V souvislosti s návrhem systému fyzické bezpečnosti v prostředí 

VŠ je nutno uvažovat o třech následujících primárních funkcích komplexního 

zabezpečovacího systému, které významným způsobem formují jeho strukturální podobu: 

 detekce – detekování narušitele s využitím technických zabezpečovacích prostředků 

(detektory, IR závory, RFID atd.) a následné ověření poplachové informace 

prostřednictvím fyzické ostrahy nebo kamerového systému; 

 zpoždění – zpomalení narušitele prostřednictvím mechanických zábranných systémů 

(bezpečnostní fólie, mříže, dveře apod.); 

 odezva – reakce fyzické ostrahy daného objektu v případě vzniku narušení 

(např. eliminace pachatele) s využitím režimových opatření [19]. 

Výchozím předpokladem k zajištění fyzické bezpečnosti jsou rovněž základní 

organizační opatření, která představují primární rozsah prevence a souvisejí s řízením VŠ 

a stanovením systému bezpečnosti, včetně odpovědnosti za jejich realizaci a vazbu mezi 

jednotlivými oblastmi s vymezením bezpečnostních hrozeb a rizik. Patří zde: 

 bezpečnostní politika – řídící a organizační dokument, který stanovuje systém fyzické 

bezpečnosti s využitím interních předpisů v této oblasti; 

 bezpečnostní pracovníci – bezpečnostní management a pracovníci VŠ, fyzická ostraha; 

 preventivní opatření fyzické bezpečnosti – vnější okolí objektů VŠ, viditelnost 

a účinnost stanovených opatření, bezpečnostní řešení, správa a údržba technických 

prostředků. 

Základní organizační opatření se v souvislosti s fyzickou bezpečností VŠ vztahují 

především k účelům užívání jednotlivých objektů a prostorů, dále pak k potřebám přítomných 

osob z důvodu různých návštěv a konferencí. S tím úzce souvisí rozdělení osob do předem 

definovaných skupin dle bezpečnostního rizika a dle stanoveného stupně pověření dané 
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osoby. Jedná se především o kategorizaci osob za účelem jejich přítomnosti v jednotlivých 

prostorách, kde je nezbytné rozlišit akademickou obec, externí pracovníky či návštěvy VŠ. 

V rámci získání prvotních informací o stávajícím zabezpečení vysokých škol lze vycházet 

z již zmíněné tematické zprávy ČŠI, která byla ve sledovaném období 2014 zaměřena na 

technickou a personální ochranu ve školských zařízeních.  

Tabulka 3 Technická ochrana proti neoprávněnému vstupu a pohybu osob (podíl škol v %) [24] 

Způsob zabezpečení MŠ ZŠ SŠ a konzervatoř Ostatní školská zařízení 

elektronické ID karty 2,7 8,9 49,1 26,5 

kódované přístupy 7,0 5,6 11,3 12,1 

CCTV 13,1 30,8 48,1 51,2 

uzamknutí dveří 96,8 96,2 83,3 159,9 

jiná technická opatření 11,1 13,0 12,2 18,7 

nezabezpečeno 1,1 1,0 2,7 24,6 

Z uvedeného tabulkového přehledu technické ochrany vyplývá, že pro snížení rizika 

neoprávněného vstupu je ve většině případu použita pouze klasická ochrana (dveře a okna 

s uzamykacím mechanismem), případně monitorovací systém CCTV. Přehled o režimových 

opatřeních vedoucích ke snížení neoprávněného vniknutí do objektu pak poskytuje následující 

tabulka, ze které je zřejmé, že ve většině školských zařízení je kontrola vstupu zajištěna 

prostřednictvím interních pracovníků, čemuž také odpovídá stupeň ochrany. 

Tabulka 4 Režimová ochrana proti neoprávněnému vstupu a pohybu osob (podíl škol v %) [24] 

Kontrola vstupu osob MŠ ZŠ SŠ a konzervatoř Ostatní školská zařízení 

pedagogický dohled 44 57 62 65 

nepedagogický dohled 50 79 54 62 

vrátný, recepce 1 11 31 21 

fyzická ostraha 0 1 3 3 

Police ČR 1 3 2 2 

žádný způsob zajištění 6 1 1 21 

 Dosažení požadované úrovně bezpečnosti předpokládá určitou úměru mezi účelností 

stanovených opatření fyzické bezpečnosti a vynaloženými finančními prostředky na jejich 

implementaci, avšak s akceptací specifických podmínek prostředí VŠ (koncentrace počtu 

osob, respektování akademických práv a svobod, organizování veřejných akcí atd.). 

Posouzení stávající bezpečnostní úrovně VŠ je tak významným předpokladem pro zpracování 

odpovídajícího návrhu systému fyzické bezpečnosti VŠ, kde jsou východiskem především 

všeobecné a specifické požadavky, které zahrnují následující oblasti preventivních opatření: 



34 

 

 charakteristika prostředí a objektů VŠ – vliv lokality a stavebního řešení objektu; 

 technická opatření fyzické bezpečnosti – rozsah a aplikace vybraných prvků; 

 režimová opatření fyzické bezpečnosti – rozsah a forma definovaných pravidel; 

 fyzická ostraha – rozsah výkonu a způsob zajištění. 

Statistické posouzení způsobu a zajištění uvedených oblastí fyzické bezpečnosti 

veřejných VŠ bylo provedeno v rámci bezpečnostního výzkumu v období 2010 – 2013, na 

kterém se autor při zpracování disertační práce podílel. Stav fyzické bezpečnosti se následně 

nijak zásadně nezměnil (ověřeno s odpovědnými pracovníky VŠ) a to především z důvodu 

absence právního předpisu, který by jasně vymezil bezpečnostní opatření, která je nutno 

zákonně implementovat, s čímž úzce souvisí plánování finančních prostředků. 

3.5.1 Charakteristika prostředí a objektů VŠ 

Ukazatelé charakteru prostředí a objektů VŠ zahrnují údaje, které mohou rozhodujícím 

způsobem ovlivnit bezpečnostní úroveň VŠ. Na základě vyhodnocení bezpečnostní 

charakteristiky týkající se dislokace VŠ, pak lze aplikovat nezbytná preventivní opatření 

fyzické bezpečnosti, která odpovídají dané lokalitě a vnějšímu prostředí.  

 

Graf 8 Vliv lokality a prostředí na objekty VŠ [11] 
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Graf 9 Stavebně bezpečnostní charakteristiky budovy [11] 

Na základě výše uvedených informací lze konstatovat, že prostředí veřejných VŠ je 

charakteristické dislokací v městské občanské zástavbě (75 %) s proměnou hustotou osídlení, 

která závisí především na době výstavby objektu. Starší objekty se nacházejí v husté zástavbě, 

nové objekty jsou již situovány převážně v řídké zástavbě nově účelově budovaných 

kampusech. Okolí objektů je téměř vždy volně přístupné (94,2 %) bez vymezení hranic 

mechanickými prostředky a převážně se jedná o budovy těžké stavební konstrukce se snadno 

přístupnými stavebními otvory (73,1 %), u nových staveb s využitím skel pro obvodový plášť 

budovy. Hlavní vstup do budov je řešen převážně pouze dveřmi bez dalších zábran 

a režimových opatření (75 %), které by zabránily neoprávněnému vstupu do objektu. 

3.5.2 Technická opatření fyzické bezpečnosti 

Tato oblast zahrnuje především instalaci systému technické ochrany (dále jen STO) 

k dosažení minimálního rozsahu monitoringu a střežení dle rizika očekávaného narušení 

v zájmových bodech chráněného objektu či prostoru. Tyto systémy lze rozdělit na technické 

prostředky určené pro ochranu před úmyslným útokem pachatele a na prostředky určené pro 

ochranu před mimořádnými událostmi (živelné pohromy apod.). Pro dosažení požadované 

úrovně ochrany osob a majetku VŠ musí být STO tvořen následujícími prvky ochrany: 
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 mechanické zábranné systémy (MZS) – uzamykací systémy, prosklené plochy, 

bezpečnostní fólie, dveře, oplocení, vrata, závory a další, které mají za cíl zpomalit 

průnik pachatele; 

 poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) – jádrem systému je ústředna 

s detektory, které detekují narušení prostorové, plášťové a perimetrické ochrany, 

s následným vyvedením provozních a poplachových stavů na příslušná místa (DPPC, 

Police ČR, vrátnice, recepce); 

 systém kontroly vstupu (ACS) – k řízení vstupu do zájmových prostorů dle třídy 

identifikace a příslušného oprávnění přístupu dané osoby; 

 kamerový systém (CCTV) – rozsah instalace, způsob monitorování, záznam událostí, 

funkční vazby na jiné systémy, tak aby byl zajištěn efektivní monitoring pohybu osob 

v prostorách VŠ; 

 elektrická požární signalizace (EPS) – vychází z požárně bezpečnostního řešení 

stavby a je určena zejména k detekci požáru a jeho následnému potlačení, příp. 

přenesení této informace na ohlašovnu požáru v objektu či přímo na HZS;  

 bezpečnostní osvětlení – viditelnost vnitřních a vnějších prostor (preventivní 

charakter). 

Implementací výše uvedených technických opatření v prostředí VŠ lze efektivně řídit 

a kontrolovat přístup a pohyb osob do zájmových prostor, kterými jsou především: 

 vstupní místa – zabezpečení prostřednictvím zábranných a poplachových systémů; 

 objekt a prostory s významným hmotným a nehmotným majetkem – zabezpečení 

prostřednictvím zábranných a poplachových systémů; 

 prostory, kde jsou umístěny nebezpečné nebo zneužitelné zařízení a materiály – 

zabezpečení prostřednictvím zábranných, poplachových a měřících systémů. 

Stávající rozsah aplikace uvedených STO v prostředí veřejných VŠ je graficky 

znázorněn níže. 
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Graf 10 Instalace systémů technické ochrany veřejných VŠ [11] 

Na základě uvedeného grafického přehledu instalovaných STO v jednotlivých 

prostorách lze konstatovat, že obecně nejrozšířenějším způsobem ochrany je MZS, avšak 

jejich použití se často neopírá o prostředky s definovanou průlomovou odolností. Dalším 

trendem je instalace dohledových systémů CCTV a to zejména u hlavních vstupů do objektu 

(65,4 %) a jeho okolí (61,5 %). Významným ukazatelem úrovně fyzické bezpečnosti je také 

instalace jednotlivých systémů a prvků STO, které jsou u stávajících objektů značně 

nesourodé, případně nejsou realizované vůbec. V některých případech jsou pak bezpečnostní 

opatření implementována pouze jako důsledek na předcházející bezpečnostní incidenty. 

Naopak v nově budovaných objektech VŠ jsou STO často zbytečně předimenzované, jelikož 

nejsou posuzovány jako součást komplexního systému fyzické bezpečnosti. Samotná míra 

implementace STO v jednotlivých prostorech fakult je uvedena v následujícím přehledu. 
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Graf 11 Instalace systémů technické ochrany ve vnitřních prostorách veřejných VŠ [11] 

Hodnocení statistického přehledu o způsobu zajištění fyzické bezpečnosti veřejných 

VŠ lze shrnout tak, že získaná data mají významnou vypovídající hodnotu, i když s určitou 

mírou nepřesnosti vzhledem k závislosti na informacích, které byly poskytnuty VŠ. Faktem 

zůstává, že aplikovaná opatření jsou u jednotlivých VŠ realizována na různé úrovni 

a reprezentují nejednotné stanovisko v oblasti implementace preventivních opatření fyzické 

bezpečnosti v tomto specifickém prostředí. Tato skutečnost je zjevná zejména 

u bezpečnostních opatření, která se týkají řízení vstupu osob do objektu VŠ a jejich pohybu ve 

vnitřních prostorách, kdy se tento přístup u jednotlivých VŠ vyznačuje především 

specifickým řešením a dodržováním základních bezpečnostních hledisek, která paradoxně 

v řadě případů vytváří předpoklady k bezpečnostním incidentům. Determinujícím problémem 

je chybějící opatření pro minimalizaci veřejného přístupu do prostorů VŠ, kdy je toto ze 

strany vedení VŠ prioritně prezentováno jako omezení akademických svobod dle zákona 

o vysokých školách. Ten se však tímto zabývá pouze ve vztahu přístupu ke vzdělání a  nikoli 

neomezeného přístupu do objektu. Vedle tohoto právního aspektu nelze opomenout také 

bezpečnostně odborné aspekty, které se opírají o všeobecné právo a svobodu člověka, o právo 

vlastnit majetek, o ochranu zájmů a hospodaření. Stěžejní otázkou tak v této oblasti zůstává, 

v jakém rozsahu a jakou formou lze neoprávněný přístup eliminovat. Vzhledem ke 

skutečnosti, že na většině objektů VŠ není prevence před tímto rizikem takřka řešena, bude 

možné řešení této problematiky zahrnuto do návrhu opatření fyzické bezpečnosti VŠ. 
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3.5.3 Režimová opatření fyzické bezpečnosti 

Režimová opatření zahrnují kodifikovaný soubor organizačních pokynů a postupů, 

sloužících ke stanovení režimu a způsobu použití bezpečnostních opatření, včetně vzájemné 

vazby mezi technickými opatřeními a uživateli daného objektu. Režimová ochrana VŠ pak 

zahrnuje základní bezpečnostní ukazatele a opatření, působící na bezpečné prostředí vnitřních 

prostorů spojených se vstupem do budov a jednotlivých vnitřních sekcí fakult. Z pohledu 

fyzické bezpečnosti VŠ se jedná zejména o následující opatření: 

 existence vnitřních předpisů (směrnice, příkazy, pravidla, doporučení apod.); 

 režim identifikačních prvků s využitím vhodné bezpečnostní technologie (např. ID 

karty studentů, návštěv, akademických a ostatních pracovníků VŠ); 

 řízení vstupu a výstupu z objektu (návštěvy, dodavatelé, akademická obec); 

 přístupu do zájmových prostorů (IT servery, laboratoře, pokladna, děkanát atd.); 

 zajištění stanovených režimových opatření a způsob s jejich seznámením; 

 odhalování podvodného jednání (falšování životopisů apod.); 

 režim manipulace s hmotným a nehmotným majetkem; 

 opatření a postupy v případě mimořádné události. 

Současny stav zajištění režimové ochrany je pro přehlednost zpracován v grafické 

podobě níže. 
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Graf 12 Režimová ochrana vstupu do objektů a prostorů veřejných VŠ [11] 
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Graf 13 Režimová ochrana vnitřních prostorů veřejných VŠ [11] 

Na základě uvedeného grafického přehledu lze konstatovat, že stěžejním ukazatelem je 

míra režimových opatření vstupu a přístupu. V této oblasti je všeobecně velmi nízká úroveň 

použití identifikačního a kontrolního režimu vstupu do objektu a vnitřních organizačních 

sekcí fakult (pouze 20 %). Na druhé straně existuje vysoká míra režimových opatření 

zavedených k režimu vstupu a provozu prostorů představovaných jednotlivými místnostmi 

(95 %), čímž však není řešeno již uvedené riziko neoprávněného vstupu do objektu a následný 

pohyb osob v zájmových prostorách VŠ. 
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3.5.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha zahrnuje bezpečnostní opatření pro ochranu osob a dalších aktiv, kde 

je klíčovým lidský faktor, který představuje aktivní činnost fyzické ostrahy (strážný, vrátný 

apod.). Významnou skutečností je fakt, že fyzická ostraha je jako jediná schopna provést 

okamžité protiopatření k odvrácení nebo omezení vzniklé nežádoucí situace. Paradoxně je 

často lidský faktor tím nejslabším článkem při zajišťování fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, 

jelikož je zcela závislý na výběru pracovníků fyzické ostrahy. Z tohoto důvodu musí být 

fyzickou ostrahou pověřena osoba, která je pro tuto činnost vybrána, náležitě proškolena 

a vycvičena (dle zákona, ve kterém je stanovena odpovídající způsobilost a dle interních 

směrnic a požadavků VŠ). Fyzická ostraha, která se běžně uplatňuje v prostředí VŠ, zahrnuje: 

 způsob výkonu činnosti – místní výkon, výjezdová skupina; 

 forma zajištění – profesionální strážci vlastní nebo externí, neformální strážci; 

 rozsah zajištění – fyzické zajištění ostrahy, monitoring technických opatření; 

 písemně stanovené standardy výkonu fyzické ostrahy – směrnice, interní předpisy. 

Stávající rozsah a zajištění fyzické ostrahy je patrný z následujícího grafu. 

 

Graf 14 Míra fyzické ostrahy objektů a vnitřních prostorů veřejných VŠ [11] 
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Na základě uvedeného přehledu lze konstatovat, že určitá forma fyzické ostrahy je 

realizována u většiny veřejných VŠ. Zajištění hlavního vstupu do objektu je určitým 

způsobem zajištěno v 92,3 %. Všeobecně je však velmi nízká úroveň opatření, která mají 

zajistit identifikaci oprávněnosti vstupu osob do budovy v provozní době, včetně využívání 

identifikačních prostředků ke vstupu (jen 19,2 %). Tato skutečnost opět potvrzuje, že je nutno 

aplikovat dostatečná bezpečnostní opatření k eliminaci rizika neoprávněného vstupu do 

objektu VŠ a jeho vnitřních prostorů. 

3.6 Typologie potenciálního pachatele protiprávní činnosti 

Na základě vyhodnocení bezpečnostních incidentů v ČR a zahraničí, výstupů ze 

zahraničních studií charakteristik a motivů útočníků, včetně dostupných informací z oblasti 

identifikace hrozeb a rizik v prostředí VŠ, lze provést následující klasifikaci pachatelů 

protiprávní činnosti (blíže viz Příloha E): 

 kriminální pachatel – osoba s prvky sociálně patologického jednání, trestného činu či 

přestupku;  

 extrémista – člen skupiny zastávající názory a aktivity se zřetelnými prvky netolerance, 

které se významně vymezují od všeobecně uznávaných společenských norem (rasové, 

národnostní, náboženské a jiné obdobné nesnášenlivosti) a útočí proti demokratickým 

principům, společenskému uspořádání, životu, zdraví, majetku či veřejnému pořádku; 

 psychicky narušená osoba – jedinec trpící duševní nemocí, která narušuje jeho 

psychické funkce s následkem odlišného vnímání reality a sama sebe; 

 terorista – člen organizované skupiny, který jedná v úmyslu poškodit ústavní zřízení 

nebo obranyschopnost republiky, s cílem narušit nebo zničit základní politické, 

hospodářské a sociální struktury republiky či mezinárodní organizace tím, že závažným 

způsobem zastrašuje obyvatelstvo nebo protiprávně nutí vládu či jiné orgány veřejné 

moci a organizace, aby něco konala, opomenula nebo trpěla [35]. 

Z pohledu rozlišení vnitřních útočníků je pak základní rozdělení následující: 

 zaměstnanec VŠ – jedinec, který je v pracovněprávním vztahu s VŠ, kterým se zavazuje 

vykonávat určitou závislou činnost pro zaměstnavatele (akademický či jiný pracovník); 

 externí pracovník – jedinec, který je v mimo pracovněprávním vztahu k VŠ, nicméně se 

zavazuje vykonávat určitou závislou činnost pro VŠ (např. ostraha, úklid); 

 student – jedinec, který se vzdělává na vysoké škole a činí tak za účelem přípravy na 

své budoucí povolání. 
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Ve výše uvedené klasifikaci potenciálních pachatelů jsou zahrnuti základní 

představitelé, kteří mohou vykonat protiprávní činnost v prostředí VŠ a to vzhledem k určité 

pravděpodobnosti výskytu, která vychází ze sociologických analýz, z analýzy sociálně 

patologických jevů a z popisu uskutečněných bezpečnostních incidentů ve školských 

zařízeních v ČR a zahraničí. Skutková podstata útoku proti objektům VŠ může mít také 

charakter zmíněného teroristického útoku či extrémismu, vždy se však bude jednat 

o protiprávní čin, který lze charakterizovat až dle jeho dopadu na chráněná aktiva. 

3.7 Determinace bezpečnostních hrozeb a rizik 

Zdrojem k určení charakteru protiprávních činů je zpracování souhrnného přehledu 

potenciálních hrozeb a bezpečnostních rizik, kterými jsou exponovány objekty VŠ z pohledu 

fyzické bezpečnosti. Tyto hrozby lze obecně rozdělit do dvou následujících kategorií: 

 přímá hrozba – všeobecně chápána a snadno analyzovatelná, jelikož představuje stav, 

kdy jediný činitel hrozby využije zranitelnost k ohrožení chráněného aktiva; 

 nepřímá hrozba – náročnější identifikace jelikož zranitelnost chráněného aktiva je 

přímo ohrožována jedním či více činiteli hrozby (navazujícími či nezávislými na sobě). 

 

 

Obrázek 4 Závislost přímé a nepřímé hrozby 

Bezpečnostní rizika, která souvisí s problematikou fyzické bezpečnosti VŠ lze rovněž 

rozdělit do dvou základních kategorií: 

 rizika strukturální – způsobená závadou technického charakteru (únik nebezpečných 

látek, nebezpečny předmět, technologická havárie, selhání bezpečnostních prvků atd.); 

 rizika procesní – způsobená lidským faktorem (nedostatečný kontrolní a řídící 

mechanismus, neefektivní aplikace bezpečnostních technologií, špatná personální 

politika, únik informací, selhání fyzické ostrahy atd.) [12]. 

Výše uvedená rizika úzce souvisí s protiprávní činností, kterou může být exploze IED, 

vloupání, žhářství, magnetické útoky na nosiče informací, přepadení, únosy a rukojmí, 

vydírání, krádeže dokumentů a hmotných statků, sabotáž, zneužití elektronických dat 

či nedodržení ochrany utajovaných skutečností a jiné. Pro provozovatele objektu VŠ, 
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akademické pracovníky, studenty a návštěvy je dalším rizikem ztráta majetku při krádeži či 

poškození věci, dále šíření infekce, zastrašování, obecné ohrožení nebo samotné násilí 

a agrese ve školách. Vzhledem k širokému spektru bezpečnostních rizik byl zpracován 

souhrnný přehled potenciálních hrozeb a rizik v prostředí VŠ (viz Příloha F), který je 

zkompletován na základě přijetí předpokladu, že hrozbu lze definovat jako náhodnou nebo 

úmyslně vyvolanou mimořádnou událost (s vnitřním nebo vnějším zdrojem), která vede 

k negativnímu dopadu na chráněná aktiva VŠ. Hrozba sama o sobě pak riziko představovat 

nemusí, avšak je nutno brát v úvahu specifika daného prostředí VŠ. 

Tabulka 5 Základní přehled potenciálních hrozeb a rizik v prostředí VŠ 

Trestná činnost proti životu a zdraví Trestná činnost proti svobodě 

násilí proti jednotlivci nebo skupině obyvatelů braní rukojmích 

nebezpečné vyhrožování loupež užitím násilí nebo pohrůžky 

rvačka omezování osobní svobody 

těžká újma na zdraví 
šíření poplašné zprávy (hrozba výbuchu, požáru, použití 

nebezpečné látky apod.) 

ublížení, vražda útisk, vydírání, zbavení osobní svobody 

Majetkové činy Hospodářské činy 

neoprávněný přístup k počítačovému systému 

a nosiči informací  

neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči 

informací 

neoprávněné užívání cizí věci 
opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla 

k počítačovému systému a jiných významných dat 

obecné ohrožení 
porušení autorského práva a práv souvisejících s právem 

autorským či práv k databázi 

opatření a přechovávání přístupového zařízení 

a hesla 

porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže 

porušení chráněných průmyslových práv 

poškozování cizí věci a majetku 
poškozování cizí věci 

zneužití informace a postavení v obchodním styku 

Ostatní kriminální činy Teroristické hrozby 

násilí proti jednotlivci nebo skupině braní rukojmí (zastrašit, dosáhnout specifických cílů) 

nebezpečné vyhrožování a zastrašování 
nedovolená výroba a držení radioaktivní či vysoce 

nebezpečné látky 

nebezpečné pronásledování (např. stalking) nedovolené ozbrojování 

neoprávněné nakládání s osobními údaji neoprávněný přístup k počítačovému systému 

ohrožení pod vlivem návykové látky obecné ohrožení 

padělání a pozměnění veřejné listiny porušení tajemství dopravovaných zpráv 

šíření pornografie, toxikomanie teroristický útok, útisk, zbavení osobní svobody 

vandalismus vydírání (zastrašit závažným způsobem obyvatelstvo) 

výtržnictví vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků 

Krádeže Přestupky 

běžná krádež v objektech, vloupání na úseku ochrany před alkoholismem a toxikomaniemi 

krádeže významných aktiv a materiálů proti veřejnému pořádku, občanskému soužití či majetku 
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3.8 Multikriteriální analýza výběru vhodné bezpečnostní technologie 

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

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

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

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

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

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

technologie byla zpracována multikriteriální analýza, která představuje jednoduchou 

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

řízené diskuze přiřazena váha a míra shody s danou bezpečnostní technologií. Následující 

kritéria rozhodovací matice byla stanovena na základě empirických zkušeností plynoucích 

z pořizování systémů v oblasti fyzické bezpečnosti VŠ a praktické zkušenosti autora práce:  

 pořizovací a provozní náklady – množství finančních prostředků vynaložených na 

pořízení technologie, implementaci a zajištění provozu. Jedná se o orientační ukazatel, 

neboť přesné náklady lze stanovit pouze na základě konzultace s výrobcem systému 

a dle aplikace v konkrétním prostředí VŠ; 

 náročnost realizace – subjektivní posouzení náročnosti zavedení technologie do 

reálného provozu se zohledněním stavu stávajících bezpečnostních prvků ve vztahu 

k jejich rozšíření a případné úpravě; 

 spektrum aplikace – míra použití bezpečnostní technologie pro jednotlivá místa 

a prostory VŠ (perimetrická, obvodová či prostorová ochrana); 

 spolehlivost detekce – východiskem jsou parametry poskytnuté výrobcem bezpečnostní 

technologie s orientačním určením poměru falešných poplachů a detekcí; 

 rychlost detekce – posuzován počet detekovaných a systémem zkontrolovaných osob za 

jednotku času (vyplývá z parametru technologie poskytnutých výrobcem); 

 náročnost vyhodnocení dat – zohledňuje automatizaci systému či nutnost vyhodnocení 

dat ze strany obsluhy (fyzická ostraha, vrátnice, recepce atd.); 

 vliv lidského faktoru – určuje potřebu zásahu do procesu analýzy a vyhodnocení 

sledovaného parametru ze strany obsluhy a zapojení lidského činitele do procesu 

detekce a vyhodnocení daného parametru [1]; 

 servis, životnost a údržba – subjektivně zohledňuje míru údržby systému, nutnost 

seřízení, naprogramování a nastavení jednotlivých parametrů. 
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Pro potřeby posouzení jednotlivých bezpečnostních technologií nebyla brána v úvahu 

jejích prostorová náročnost, environmentální kritéria (vliv na životní prostředí a obsluhu, 

zdravotní nezávadnost, hluk apod.) a vizuální rozpoznání systému (předpoklad, že systém lze 

určitou stavební úpravou vhodně implementovat a zamaskovat). Kritéria Ki byla označena 

jako K1 - K8 a některým byla orientačně přiřazena odpovídající jednotka. Každé kritérium je 

dále charakterizováno bodovým hodnocením v rozsahu 1 - 10, které označuje významnost 

daného kritéria (číslo 1 přestavuje nejnižší hodnotu) a dle výpočtového vzorce (10) je 

následně stanovena také váha daného kritéria.  

Vi = Ki / Σ Ki                (10)  

Následně byla u jednotlivých technologií pomocí metody brainstormingu vyjádřena 

jejich shodnost s daným kritériem. K tomuto účelu byl určen číselný rozsah 0 - 1, kde hodnota 

0 představuje skutečnost, že daná technologie splňuje toto kritérium bez výhrad a hodnota 

1 charakterizuje, že technologie toto kritérium nesplňuje vůbec. Výsledný výpočet výběru 

vhodné varianty (maximální naplnění váhy zvolených kritérií) je určen dle matematického 

vzorce (11), kde platí, že čím nižší je hodnota vi, tím vyšší je shoda a potenciál efektivního 

zavedení dané bezpečnostní technologie v prostředí VŠ. 

Kt = Σ i=8 Kti · vi             (11) 
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 Tabulka 6 Výstup multikriteriální analýzy 

POSUZOVANÉ HODNOTY 

Kritérium (Ki)   Jednotka Ki Váha (Vi) Komparační kritérium Kti 

Pořizovací a provozní náklady (K1) € 10 0,167 0,4 0,8 0,3 0,9 0,9 

Náročnost realizace (K2)   8 0,133 0,5 0,6 0.4 0,9 0,8 

Spektrum aplikace (K3)   7 0,117 0,3 0,9 0.2 0,6 0,2 

Spolehlivost detekce (K4) % 9 0,150 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 

Rychlost detekce / průchod (K5) osoba / hod. 10 0,167 0,4 0,6 0,2 0,4 0,3 

Náročnost vyhodnocení dat (K6)   6 0,100 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 

Vliv lidského faktoru (K7)   5 0,083 0,4 0,1 0,4 0,6 0,7 

Servis, životnost, údržba (K8)   5 0,083 0,4 0,4 0,3 0,7 0,4 

Součet 60 1 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 

Z tabulkového výstupu multikriteriální analýzy vyplývá, že objektivním posouzením 

byla jako stěžejní kritéria vyhodnocená K1, K4, K5, případně K2, K3 a to vzhledem k nízkým 

nákladům, spektru využití, náročnosti zavedení do praxe, spolehlivosti a rychlosti detekce. Na 

základě výsledku multikriteriální analýzy vyplývá, že vhodnou bezpečnostní technologii, 
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kterou lze aplikovat v prostředí VŠ, je pasivní RFID a biometrie s využitím otisku prstu. 

Vzhledem k ostatním kritériím nelze opomenout také systém CCTV, který představuje účinný 

prostředek monitoringu zájmových prostorů a v případě integrace s technologií RFID 

efektivní prvek zabezpečovacího systému, vedoucí k řízení vstupu a výstupu osob v objektech 

a zájmových prostorech VŠ. Spektrum aplikace RFID je v oblasti fyzické bezpečnosti 

rozmanité, avšak funkčnost systému je dána zejména volbou frekvenčního pásma a umístěním 

RFID tagu. Z tohoto důvodu je nezbytné provést laboratorní zkoumání, zaměřené na ověření 

požadovaných parametrů pro fungování RFID v podmínkách VŠ. 

3.9 Dílčí závěr 

Problematika zajištění odpovídající úrovně fyzické bezpečnosti VŠ je specifická 

a značně rozsáhlá, proto je nutno pro řešení praktických otázek zvolit systémový přístup, 

který umožní řešit tuto problematiku souběžně se vzájemným propojením jednotlivých 

postupů. V oblasti prevence a snižování protiprávní činnosti či sociálně patologických jevů 

existuje řada faktorů, které ovlivňují výskyt těchto negativních jevů. Na tomto se principiálně 

podílí zavedení účinných opatření fyzické bezpečnosti, které je nutno řešit jako nezbytnou 

podmínku pro zajištění kontinuity činnosti VŠ, spočívající v zajištění odpovídající ochrany 

osob, majetku a dalších chráněných aktiv. V současnosti však lze konstatovat, že bezpečnostní 

úroveň na VŠ je nedostatečná, stávající režimová opatření jsou neefektivní a zabezpečovací 

technika neodpovídá požadavkům na detekci a způsobilejšího pachatele jen stěží odhalí. 

Pozornost je nutno věnovat rovněž stěžejnímu prvku zabezpečovacího systému a to fyzické 

ostraze, jejichž odbornost, reakce na poplach či případný zásah proti pachateli je často 

nedostačující. Tento fakt je důsledkem režijních nákladů na zajištění fyzické ostrahy, která je 

za daných finančních podmínek realizována pracovníky často bez praktických zkušeností 

a teoretických znalostí, kteří sice absolvovali povinnou zkoušku profesní kvalifikace, ale 

v praxi tyto znalosti nedokážou využít. Tato skutečnost jen potvrzuje, že výskyt dalších 

závažných bezpečnostních incidentů nelze vyloučit a je nutno této problematice věnovat 

patřičnou pozornost. V rámci prevence je tak nezbytné implementovat veškerá možná 

preventivní opatření a postupy, v součinnosti s aplikací vhodných bezpečnostních technologií 

vedoucích ke snížení významných hrozeb a rizik v prostředí VŠ. 
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4 Laboratorní verifikace vybrané bezpečnostní technologie v prostředí VŠ 

V současné době patří technologie RFID k efektivním systémům, určených k identifikaci 

a lokalizaci zájmového objektu či shromažďování požadovaných dat. Skutečným počátkem 

RFID byl však rok 1970, kdy byl patentován první pasivní transponder s pamětí a dalšími 

funkcemi typickými pro tyto systémy. Na základě tohoto objevu byl v roce 1973 uveden 

americkou společností Alamos Scientific Laboratory první skutečný RFID čip, avšak na jeho 

dalším vývoji spolupracovala celá řada významných firem jako IBM, ComServ či FairChild. 

Z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ lze tuto technologii implementovat pro identifikaci osob 

a dalších aktiv v prostředí VŠ, ke kontrole trasy fyzické ostrahy či pro minimalizaci rizika 

neoprávněného vstupu do objektu. Spektrum využitelnosti systému RFID je rozmanité, avšak 

správná implementace je dána volbou vhodné frekvence, ve které bude zaručena funkčnost 

celého systému [16].  

4.1 Charakteristika technologie RFID 

Z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ představuje RFID efektivní a bezkontaktní prvek 

identifikace a lokalizace zájmového objektu se specifickou systémovou strukturou, principově 

fungující na rádiové frekvenci. Mezi základní komponenty těchto systémů patří: 

 vysílací zařízení (transponder / tag) – elektronický paměťový obvod s anténou a čipem, 

prostřednictvím kterého je umožněna automatická identifikace zájmového objektu; 

 čtecí zařízení (reader) – vysílač, přijímač s dekodérem, anténa a middleware, kterými je 

zajištěno hromadné zpracování všech načtených tagu v dosahu readeru, s následným 

přenesením zpracovaných dat do informačního a řídicího systému; 

 podpůrné systémy – počítače, databáze, telekomunikační sítě a jiné [14]. 

Vysílání a přijímání signálu je vždy realizováno prostřednictvím vysílacího zařízení 

(tag), který může být v externím nebo interním provedení. Čtecí zařízení (reader) dokáže 

nejen informace číst, ale také zapisovat a dle použití existuje v mobilním nebo stacionárním 

provedení (čtecí brána). Nevýhodou mobilního čtecího zařízení je fakt, že obvykle není 

schopen zpracovat větší počet tagu v jednom okamžiku. Stacionární čtečky jsou naopak 

vhodné v místech, kde je nutno zpracovat velké množství tagu současně (průchod více osob 

hlavním vchodem VŠ apod.). Dle způsobu komunikace lze dále tag rozdělit na: 

 pasivní – nevysílá do okolí žádný signál, jelikož neobsahuje zdroj energie (baterii), ten 

získává pomoci čtečky, která periodicky vytváří elektromagnetické pole (dosah při čtení 
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pasivních štítků je od několika milimetrů do jednotek metrů a jejich plocha může být 

společně s anténou menší než 0,5 mm
2
); 

 aktivní – vyznačují se velkou pamětí a schopností vysílat svou identifikaci, případně 

jinou měřenou veličinu s dosahem až stovky metrů, avšak s plochou štítku řádově 

v centimetrech (součástí je zdroj energie, což má negativní dopad na životnost); 

 semiaktivní – pasivní tagy, které však obsahují baterii, prostřednictvím které je zvýšena 

komunikační vzdálenost mezi čtečkou a štítkem [22]. 

K dispozici jsou i další speciální typy tagu, tzv. smart label, který se skládá ze dvou 

vrstev. Vrchní část je potisknutelná plocha a spodní část tvoří tag, jehož velikost je vždy 

závislá na použité anténě, resp. volbě pracovní frekvence. Jak již bylo uvedeno, systémy 

RFID jsou schopny pomocí elektromagnetických vln umožnit transfer dat, jejich 

zaznamenání, či poskytnutí požadovaných informací o objektech a to i v reálném čase, tzv. 

Real Time Locating System (dále jen RTLS). U aktivní technologie RTLS nejde primárně 

o identifikaci zájmového objektu, ale o jeho lokalizaci a abilitu nezávisle na readeru emitovat 

předem definovaný signál s unikátním číslem [15]. Z tohoto důvodu jsou tyto systémy určeny 

především k monitoringu polohy osob v reálném čase a to prostřednictvím aktivního tagu 

umístěného na zájmovém objektu. Na základě odezvy a intenzity signálu z minimálně tří 

přístupových bodů je pak systém schopen stanovit polohu konkrétní osoby nebo objektu 

v požadovaném prostoru. Pro funkčnost RTLS v dané oblasti je primárním faktorem zejména 

dostupnost rádiového signálu, tedy existence rádiové bezdrátové infrastruktury [22]. Princip 

fungování jednotlivých komponentů technologie RFID je pro přehlednost graficky znázorněn 

na následujícím schématu. 

 

Obrázek 5 Princip fungování technologie RFID [14] 
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Posloupnost principu fungování jednotlivých komponentů RFID je následující: 

 reader emituje na svém nosném kmitočtu elektromagnetickou vlnu, která je přijata 

anténou tagu; 

 indukované napětí iniciuje elektrický proud, který je usměrněn a napájí kondenzátor 

tagu (kumulovaná energie slouží k napájení logických a rádiových obvodů); 

 když napětí na kondenzátoru dosáhne minimální požadované úrovně, spustí se logický 

automat či mikroprocesor (řídící obvod uvnitř tagu), který začne odesílat signál čtečce. 

Emitování signálu transponderu je zajištěno pomocí dvoustavové modulace (Amplitude 

Shifting Key), která je realizována změnou zakončovací impedance antény tagu (odrazy 

vznikající změnou impedance antény jsou detekovány čtečkou a interpretovány jako logické 

úrovně 1 a 0). S rostoucí vzdáleností mezi readerem a tagem kontinuálně klesá kvalita RFID 

signálu. Narůst šumu v primárním signálu pak vede až k nemožnosti úspěšné detekce přijaté 

zprávy. Konkrétní zájmový objekt, na který se RFID tag umístí, je jednoznačně rozpoznán 

elektronickým produktovým kódem (dále jen EPC), který je i s dalšími identifikačními daty 

obsažen v paměti čipu každého tagu a má svou hierarchickou strukturu [9]. Z pohledu fyzické 

bezpečnosti VŠ je významnou skutečností fakt, že jsou uložená data na tagu přepisovatelná 

a lze s nimi dle potřeby nakládat. Na základě modulace rádiové vlny vysílané z readeru lze do 

tagu také zapisovat, musí však mít stejnou pracovní frekvenci [29]. 

4.2 Frekvenční rozsah a průchodnost signálu materiálem 

Jak již bylo uvedeno výše, pracovní frekvence, ve které je zajištěna požadovaná funkce 

RFID a která zároveň ovlivňuje komunikaci mezi tagem a readerem, je klíčovým kritériem 

implementace technologie RFID v prostředí VŠ. Dosah vzdálenosti mezi primárními 

komponenty je pak dán závislostí na rádiové frekvenci a množství transferovaných dat. 

Obecně však lze konstatovat, že RFID systémy jsou náchylné na rušení od ostatních 

rádiových systémů, zejména v pásmu LF, protože rádiové signály z jiných komunikačních 

systémů působí na téměř stejné frekvenci. Rozdělení RFID technologie dle standardizovaných 

nosných komunikačních frekvencí je pak následující: 

 nízkofrekvenční LF pásmo (125 kHz - 134 kHz) – takřka s kontaktní čtecí vzdálenosti 

do 30 cm, vyhrazena pro identifikaci zvířat; 

 vysokofrekvenční HF pásmo (13,56 MHz) – čtecí vzdálenost do 1 m, v případě 

aplikace aktivního tagu detekce do několika metrů; 
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 ultrafrekvenční UHF pásmo (850 MHz - 950 MHz) – vyhrazena pro přenos informace 

do vzdálenosti 3 m, energeticky náročnější; 

 mikrovlné MW pásmo (2,4 GHz - 2,5 Ghz) – funguje v blízkosti frekvenčního pásma 

Wifi sítí s čtecí vzdálenosti až 10 m, riziko potenciálního rušení signálu přítomnosti 

Wifi sítí, příp. kapalinou v okolí načítaného tagu [14].  

S rostoucí frekvencí stoupá přenos dat, ale současně kontinuálně klesá kvalita RFID 

signálu. Snížení intenzity signálu souvisí také s rostoucí vzdáleností mezi readerem a tagem. 

Narůst šumu v primárním signálu pak vede až k nemožnosti úspěšné detekce přijaté zprávy 

(dat). Volba frekvence je tedy stěžejním předpokladem efektivní aplikace RFID, z čehož 

vyplývá řada dalších omezení, mezi která patří dosah a umístění čidla, rychlost snímání, 

zapisování dat a další. Na intenzitu pracovní frekvence RFID technologie má vliv také 

materiál, kterým rádiový signál prochází. V následující tabulce je uveden přehled běžně se 

vyskytujících materiálů, včetně průchodnosti RF signálu vzhledem k tloušťce jejich vrstvy.  
 

Tabulka 7 Průchod RF signálu materiálem [16]  

MATERIÁL 
VRSTVA PRŮCHODNOSTI SIGNÁLU [cm] 

125 kHz (LF) 13.56 MHz (HF) 900 MHz (UHF) 2.4 GHz (MF) 

měď 0,018 0,0055 0,00021 0,00013 

hliník 0,023 0,0071 0,00027 0,00016 

zvířecí tkáň 200 60 2 0,8 

voda 800 200 4 0,8 

Z uvedené tabulky vyplývá, že s rostoucí frekvencí stoupá průchodnost signálu 

materiálem. Například v pásmu UHF projde rádiový signál mědi a to již ve vrstvě 2,1 μm, 

aniž by byl zcela pohlcen. Grafický přehled průchodnosti RF signálu jednotlivými materiály 

znázorňuje následující tabulka. 
 
 

Tabulka 8 Interakce RF signálu s materiálem [16] 

Frekvence Frekvenční pásmo Průchodnost RF signálu materiálem 

Microwave 2,45 - 5,8 GHz      

UHF 860 - 960 MHz      

HF 13,56 MHz      

LF 125 - 134 KHz      

Legenda  
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Z výše uvedeného je patrné, že výkonnost systému RFID je nepříznivě ovlivněna 

kapalinami, příp. mokrým povrchem a zejména kovovým materiálem, představující 
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elektromagnetický reflektor, kterým rádiové signály HF pásma nemohou proniknout. 

V důsledku toho kovy nejen neumožní potřebnou komunikaci, pokud se nachází mezi tagem 

a readerem, ale i samotná přítomnost kovu má negativní vliv na fungování celého systému, 

jelikož dochází k nežádoucím odrazům a tím vzniku stojatého vlnění. Lze také konstatovat, že 

vysokofrekvenční signál má vzhledem k relativně dlouhé vlnové délce větší schopnost 

proniknout vodou než UHF a MW signál, který je v kapalinách částečně absorbován.  

4.3 Zkoumání přenosu radiofrekvenčního signálu  

V rámci určení vhodných prvků RFID z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ byl proveden 

také laboratorní výzkum, se zaměřením na využití technologie RFID při identifikaci osob, 

s cílem získat údaje o vstupu do objektu VŠ a jeho vnitřních prostorů. Prostřednictvím dat 

z tagu lze také vyhodnotit interval pobytu konkrétní osoby v zájmovém prostoru, resp. čas 

vstupu a výstupu, na základě čehož lze danou osobu zpětně identifikovat. Tyto údaje mohou 

být následně využity při odhalování potenciální protiprávní činnosti a to zejména v případech, 

kdy akademický či jiný pracovník VŠ spolupracuje s pachatelem nebo jim sám je. Zkoumané 

parametry tagu a readeru, především frekvenční rozsah a průchodnost RF signálu materiálem, 

představují základní údaje pro efektivní implementaci technologie RFID ve specifickém 

prostředí VŠ, a proto jsou stanoveny v laboratorních podmínkách na základě vybraných 

zkušebních postupů a metod. Samotné měření relevantních dat probíhalo v laboratoři VŠB – 

TUO pro výzkum a vývoj technologie RFID, která je vybavena zařízením potřebným 

k provedení experimentu. Pro získání požadovaných dat byly využity empirické metody, které 

jsou založeny na bezprostředním živém obrazu reality. Zároveň byl zvolen normativní přístup 

zkoumání, který vychází z podrobné analýzy a následného návrhu teoretických postupů řešení 

daného problému. Pro konfrontaci teoretických podkladků s praxí bylo využito techniky sběru 

dat pomocí interview (přímá interakce s odborníkem). Dále bylo provedeno měření 

a experimentování v oblasti vzájemné komunikace transponderu a readeru (umístění, čtecí 

vzdálenost atd.), kdy byla tato zařízení vystavena působení specifických a předem 

stanovených podmínek (vstupních veličin), s následným vyhodnocením jejich vlivu na 

výstupy a chování celého systému. K vyhodnocení požadovaných parametrů byla 

z hardwarových prvků použita RFID čtečka Impinj Speedway Revolution UHF RFID Readers 

Speedway R420 a čtyři RFID antény RFA01 UHF Metra Blansko s frekvenčním rozsahem 

865 - 870 MHz, které byly umístěny na plastové konstrukci obdélníkové RFID brány se 

dvěma anténami na každé straně ve vzájemné vzdálenosti 170 cm. Spodní antény se 

nacházely ve výšce 62 cm nad zemí, horní antény pak 94 cm nad zemí. Čtečka Impinj 
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Speedway R420 byla umístěna do středu konstrukce brány (ve výšce 230 cm nad zemí) a byla 

propojena s jednotlivými RFID anténami, které byly nastaveny na výkon 31,5 dB v rámci 

zvýšení detekce počtu načtení RFID tagu.  

   

Obrázek 6 RFID anténa RF01 UHF a RFID čtečka Speedway R420 

Pro experimentální měření byl vybrán UHF RFID tag z hlediska jeho provozní 

frekvence a velikosti. Komunikace mezi jednotlivými zařízeními pak byla zajištěna 

softwarem Impinj Multireader s protokolem LLRP, bez kterého nelze měření provést. V rámci 

laboratorního zkoumání byla prvotně provedena statická zkouška, kde jsou data získávána  

z nehybného objektu a dosažené výsledky mají vstupní charakter. Pro zjištění dostatečného 

počtu relevantních dat byla dále provedena dynamická zkouška, kdy jsou požadované údaje 

zaznamenány z osoby procházející stacionární RFID bránou. Pro vhodné umístění RFID tagu 

z hlediska dostatečné intenzity radiofrekvenčního signálu a tedy jednoznačnou identifikaci 

osob procházejících RFID bránou, bylo provedeno několik vybraných typů experimentálního 

měření, se zaměřením na počet načtení tagu. Přenos signálu při průchodu objektu (osoby) byl 

testován při rychlosti 3 a 5 km / h, což je průměrná rychlost chůze člověka (měřeno pomocí 

svinovacího pásma a kalibrovaných stopovacích hodinek). Vzhledem ke skutečnosti, že je běh 

ve vnitřních prostorách VŠ zakázán a faktu, že měření probíhalo v laboratoři, nebyl vzhledem 

k vlastní bezpečnosti zkoumán přenos signálu při vyšší rychlosti průchodu bránou.  

 

Obrázek 7 Stacionární RFID brána 
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U dynamické i statické zkoušky bylo měření opakováno vždy 30 krát v průběhu 

10 s intervalu a jeho výstupem byla průměrná hodnota načtení RFID tagu, kdy je požadováno 

minimálně jedno načtení. U statické zkoušky byl počet načtení tagu měřen ve třech 

modelových situacích, se zjištěním vlivu materiálu na RF signál. 

4.1 Modelové situace k simulaci měření intenzity RF signálu 

Ke zjištění dostatečné identifikace zájmového objektu bylo provedeno několik typů 

laboratorních měření. V první fázi měření byla provedena statická zkouška, po které 

následovala dynamická zkouška k získání dostatečného počtu relevantních dat. 

4.1.1 Statická zkouška s ISIC kartou 

V průběhu tohoto měření bylo zjišťováno, zda a jak je ovlivněn přenos signálu 

umístěním tagu ve visačce společně s ISIC kartou. V rámci tohoto měření byly provedeny tři 

typové situace (umístění tagu ve visačce bez přítomnosti ISIC karty, umístění s kartou před 

a za tagem).  

 

Graf 15 Počet načtení RFID tagu statickou zkouškou 

Z výstupu laboratorního měření lze konstatovat, že ISIC karta a její materiál nemá na 

přenos signálu takřka žádný vliv, jelikož počet načtení tagu dosahoval minimálně hodnoty 

216. Vzhledem k této skutečnosti bylo následně provedeno verifikační měření, kdy byl RFID 

tag umístěn ve visačce samostatně, avšak test probíhal zkouškou dynamickou. 
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4.1.2 Dynamická zkouška s umístěním tagu ve visačce 

V průběhu tohoto měření byl zkoumán vliv rychlosti průchodu stacionární RFID 

branou. Průchod byl proveden při rychlosti chůze 3 km/h, kdy byla dosažena průměrná 

hodnota počtu načtení 22,13 a při rychlostí 5 km/h, kdy došlo ke snížení počtu načtení na 

průměrnou hodnotu 19,6. V obou případech však byl naměřen minimální počet načtení a tag 

byl zcela čitelný. Lze tedy konstatovat, že použití tagu ve visačce představuje efektivní 

způsob identifikace osob, které vstupují do objektu a zájmových prostorů VŠ (technické 

místnosti, IT server, laboratoře, PC učebny apod.). 

 

Graf 16 Počet načtení RFID tagu dynamickou zkouškou 

Z testování dále vyplynulo, že při vyšší rychlosti průchodu RFID bránou se počet 

načtení tagu snižuje. Vzhledem k této skutečnosti byly následující dynamické zkoušky 

provedeny pouze při rychlosti 5 km/h. 

4.1.3 Dynamická zkouška s umístěním tagu v peněžence 

V průběhu tohoto experimentálního měření se tag nacházel v kožené peněžence, která 

byla umístěna v kapse riflových kalhot osoby procházející stacionární RFID bránou. 

Zkoumán byl vliv cizích těles (obsah peněženky) na intenzitu RF signálu a na počet načtení 

tagu. Během prvního měření se tag nacházel v peněžence se třemi platebními kartami 

a několika bankovkami. Zde byla naměřena průměrná hodnota počtu načtení 12,8. 

V následném testu obsahovala peněženka totožný počet karet, bankovek a navíc kovové 

mince. Výsledkem testu byla nižší průměrná hodnota načtení 5,33.  
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Graf 17 Vliv kovového materiálu na počet načtení RFID tagu 

Z provedeného měření lze konstatovat, že intenzita RF signálu je materiálem 

ovlivněna, nicméně tag je stále velmi dobře čitelný. 

4.1.4 Dynamická zkouška s umístěním tagu v batohu a brašně 

K tomuto experimentu byl použit běžný batoh TL 30 z textilní tkaniny. V průběhu 

testu se v něm nacházely běžné věci studenta (učebnice, peněženka, kalkulačka, nabíječka, 

potraviny) a výsledkem byla průměrná hodnota počtu načtení 23,23. Pro další testování byla 

využita klasická textilní brašna na notebook a průměrný počet načtení dosahoval hodnoty 9,4.  

 

 

Graf 18 Vliv různého materiálu na počet načtení RFID tagu 

Z uvedeného grafického výstupu lze konstatovat, že v obou provedených měřeních byl 

RFID tag rovněž zcela čitelný. 
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4.1.5 Dynamická zkouška s vlivem mobilního telefonu na přenos signálu 

Při tomto měření byl testován vliv mobilního telefonu (typ Nokia C4), který byl 

umístěn v přední kapse riflových kalhot objektu (osoby). Přenos signálu byl zkoumán při 

poloze tagu před i za telefonem. V obou případech byl tag zcela nečitelný, jelikož v průběhu 

jednotlivých pokusů bylo dosaženo požadovaného počtu načtení pouze jednou, a to 

s umístěním RFID tagu před telefonem. 

4.2 Dílčí závěr 

Laboratorní zkoumání a měření bylo provedeno se zaměřením na posouzení vlivu 

materiálu na přenos RF signálu mezi jednotlivými komponenty RFID a to v rámci 

identifikace osob procházejících stacionární RFID bránou, kterou by v praxi mohl 

představovat turniket či jiné zařízení obdobného charakteru. Vzhledem k širokému spektru 

aplikovatelnosti této technologie bylo zájmovou oblasti experimentálního měření využití  

RFID v rámci identifikace osob z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ. Jak již bylo uvedeno, 

základním kritériem pro dostatečnou identifikaci zájmového objektu pomocí RF vln je vždy 

minimálně jedno načtení tagu. Tato hodnota byla dosažena u všech modelových situací, 

s výjimkou měření, kdy byl tag umístěn v přední kapse riflových kalhot spolu s mobilním 

telefonem. V tomto případě byl RFID tag zcela nečitelný a objekt nebyl při průchodu 

stacionární RFID bránou vůbec identifikován. Na základě provedených laboratorních měření 

přenosu signálu mezi komponenty RFID bylo verifikováno potenciálně vhodné umístění 

RFID tagu. Lze konstatovat, že pro jednoznačnou identifikaci osob v objektech VŠ je 

vhodným řešením použití osobní identifikační karty s RFID tagem, která bude umístěna ve 

visačce na viditelném místě osoby (krk, hruď). Toto řešení představuje zároveň jednoduché 

a přesto efektivní režimové opatření, které umožní snadnou vizuální kontrolu osob 

v prostorách VŠ a to nejen ze strany fyzické ostrahy, ale také ze strany akademických 

pracovníků a ostatních zaměstnanců VŠ. V rámci zpracování vhodného bezpečnostního řešení 

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

v prostředí VŠ, je nutno vycházet nejen z výstupů laboratorního měření, ale také z posouzení 

významných bezpečnostních rizik a hrozeb, které se mohou v tomto specifickém prostředí 

vyskytnout. 
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5 Aplikace vybraných analytických metod z pohledu fyzické bezpečnosti 

Výchozím a klíčovým předpokladem pro naplnění hlavního cíle disertační práce je proces 

posouzení rizika v prostředí VŠ. Východiskem pro jeho zpracování jsou zejména informace 

a údaje získané z posouzení stávajícího stavu fyzické bezpečnosti VŠ, poznatky vycházející 

z charakteristiky jednotlivých bezpečnostních incidentů ve školských zařízeních a souhrnný 

přehled možných rizik a hrozeb, včetně typologie potenciálního pachatele protiprávní činnosti 

v prostředí VŠ. Samotný proces posouzení rizika je pak součástí rozsáhlejšího systému řízení 

rizika, tzv. Risk Management, který zahrnuje opakující se sadu navzájem provázaných 

činností, metod a technik, jejichž cílem je minimalizace rizika, tedy omezení 

pravděpodobnosti jejich výskytu či snížení jejich dopadu na chráněná aktiva [12]. 

Management rizika využívá principu zpětné vazby (reaktivní strategie) nebo predikační vazby  

(proaktivní strategie), avšak kritickou fází je výběr vhodného řešení s určením úrovně 

bezpečnostního rizika. Z tohoto důvodu je součástí procesu řízení rizika rozhodovací proces, 

vycházející z analýzy rizika, jehož účelem je identifikace relevantních rizik v prostředí VŠ, 

což je určující kritérium pro stanovení efektivního návrhu systému fyzické bezpečnosti VŠ.  

 

Obrázek 8 Proces řízení rizika v prostředí VŠ [6] 

Výše uvedený proces řízení rizika zahrnuje zejména systematickou identifikaci příčin, 

zdrojů a potenciálních selhání, které by mohly mít negativní dopad na chráněný zájem VŠ, 

s čímž úzce souvisí nutnost zabezpečení rizika dle stanovené míry (hodnoty rizika), která 

vychází z určení závažnosti a pravděpodobnosti vzniku nežádoucího jevu. Na základě takto 

určené hodnoty a zvážení dalších faktorů (např. ekonomických či technických), lze následně 

stanovit rozhodnutí o realizaci nápravných a preventivních opatření, vedoucích ke snížení 

rizika na akceptovatelnou míru, resp. rozhodnutí o jeho dalším monitorování v případě 

vysokého stupně nejistoty. Primárním předpokladem efektivního posouzení rizika je pak 

volba vhodné metody, která je omezena její použitelností a množstvím vstupních dat, která 
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musí být důvěryhodná, relevantní a nositelem požadované informace [2]. V praxi však takto 

komplexní data nejsou často k dispozici, nicméně rozhodování lze provést za neúplné 

informace (fuzzy) s využitím podpůrných rozhodovacích nástrojů. Při odhadu 

pravděpodobnosti jsou pak informace čerpány zejména z historických a statistických dat, 

s cílem identifikovat události nebo situace z minulosti, což dává možnost přibližně 

extrapolovat pravděpodobnost jejich výskytu v budoucnosti. V případě, kdy nejsou dostupná 

historická data, je použita prediktivní technika, jejichž výstupem jsou kvalitativní údaje, 

u kterých je nutný další rozbor (např. analýza stromem poruch či událostí). Touto skutečností 

je verifikován fakt, že rozsah požadovaných informací je klíčovým faktorem pro volbu 

vhodné analýzy rizika [27]. V potaz je nutno brát také typ a rozsah potenciálních 

bezpečnostních rizik, stupeň expertních, lidských či ostatních zdrojů, časovou náročnost 

zpracování, nárok na přesnost a hlavní cíl, ke kterému je disertační práce směřována.  

Na základě uvedených skutečností je při procesu posouzení rizika v prostředí VŠ využito 

metod induktivního uvažování a technik založených na důkazu a přezkoumání historických 

i statistických dat. Zároveň je provedeno určení klíčových objektů VŠ z pohledu jejich 

významnosti pro činnost organizace a jejich zranitelnosti vůči potenciálním bezpečnostním 

rizikům a hrozbám. Výběr vhodných metod analýzy rizika pak vychází z rozsahu odborných 

znalostí, praktických zkušeností a odborné způsobilosti autora práce. Pro získání prvotních dat 

a poznatků prostředí VŠ byly v procesu posouzení rizika použity následující metody: 

 brainstorming – k ucelení a vymezení základních principů či poznatků řešené 

problematiky (konzultace s vedoucím práce, odborníky v oblasti fyzické bezpečnosti, 

zástupci ministerstva vnitra a osobami odpovědnými za ochranu vysokých škol); 

 checklist – dotazníková metoda, která je určena k získání potřebných relevantních 

vstupních dat a významných skutečností problematiky fyzické bezpečnosti VŠ; 

 delfská metoda – prognostická metoda skupinového řešení problému, která byla využita 

k třídění a ucelení získaných poznatků z oblasti fyzické bezpečnosti a prevence rizika ve 

specifickém prostředí VŠ. Pro identifikaci významných bezpečnostních rizik a stanovení 

vhodné metody analýzy rizika byly organizovány účelové schůzky s experty v této 

oblasti, jejichž výstupy představují potřebná východiska k řešení dané problematiky. 

Pro získání přesnějších závěrů v celkovém procesu posouzení rizika byly v následné fázi 

aplikovány metody modelování a posouzení rizika. Kritériem výběru vhodné metody byla 

jejich přehlednost, dostupnost, rozšířenost aplikace v současné bezpečnostní praxi 

a možnost, co nejlépe určit pravděpodobné příčiny rizika výskytu protiprávních činů, na 
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základě systematicky a strukturovaně vymezeného selhání vyjádřeného kvantitativním 

řešením. Zároveň je aplikován princip semikvantitativního vyhodnocení, jehož výhodou je 

bezesporu kombinace výpočetního matematického modelu s vlastním úsudkem 

bezpečnostního experta, kde lze zohlednit stávající úroveň a specifika konkrétního prostředí 

VŠ. Na základě tohoto posouzení jsou zvoleny níže uvedené metody analýzy rizika, vedoucí 

k detailnímu vyhodnocení identifikovaných rizik a jejich dopadu na zájmová aktiva VŠ, 

s čímž úzce souvisí následná minimalizace těch nejzávažnějších, které limitem nákladů 

nepřesahují 10 % celkové hodnoty aktiv (princip ALARAP). 

 Diagram příčin a následků (Ishikawův diagram) – orientační analýza zobrazující 

jednoduchou formou konkrétní analyzovaný problém z hlediska jeho příčin, čímž 

poskytuje ucelenější přehled o potenciálních rizicích a hrozbách. 

 Analýza stromem událostí (ETA) – metoda, která byla použita k modelovému posouzení 

rizika neoprávněného vstupu do objektu VŠ, včetně možného dopadu na chráněná aktiva. 

 Analýza stromem poruchových stavů (FTA) – grafický nástroj deduktivní identifikace 

příčinných poruch, které mohou iniciovat vznik specifické nežádoucí události 

tzv. vrcholové události (požár, exploze IED apod.) [34]. 

 Analýza příčin selhání a jejich následků (FMEA) – určena k výběru významných rizik 

v prostředí VŠ, včetně posouzení příčin a dopadu rizika na chráněná aktiva VŠ, kdy jsou 

tato rizika klasifikována na procesní (způsobena lidským faktorem) a strukturální 

(způsobena technickou chybou), s následným stanovením výsledné míry rizika. Obě 

uvedené kategorie jsou úzce provázány, jelikož ve většině případů je patrný vliv lidského 

činitele a i přes skutečnost, že je použití kvantitativních bodových metod u procesních 

rizik méně přesné, interval výsledku je nepochybně přesnější než bez použití vzájemných 

matematických vazeb či s pouhým slovním komentářem hodnotitele. 

Dalším krokem v procesu posouzení rizika je zpřesnění a verifikace výstupů z primární 

analýzy FMEA. K tomuto účelu byla zvolena ověřovací analýza CARVER, s využitím 

Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky a následně metoda KARS pro porovnání vazeb 

mezi identifikovanými bezpečnostními riziky. 

 Metoda určování významnosti jednotlivých cílů (CARVER) – analytická metoda určena 

k posouzení již identifikovaných rizik analýzou FMEA, s opětovným vyhodnocením dle 

stanovených kritérií. Aplikaci této metody a její úpravou pro specifické podmínky VŠ je 

získán rozhodovací nástroj pro určení relevantní vhodnosti potenciálních cílů 

a bezpečnostních rizik v prostředí VŠ.  
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 Paretův princip, Lorentzova křivka – metoda, která byla použita k vyhledání počtu 

nejvýznamnějších rizik a jejich přehlednému seřazení a znázornění dle kumulativní 

četnosti tak, aby bylo možné efektivně vyčlenit finanční zdroje na jejich snížení.  

Pomocí obecně teoretické metody komparace byly výstupy z jednotlivých analýz použity 

k terciárnímu posouzení rizika, ve kterém byla výsledná množina nežádoucích rizik 

podstoupena kvalitativnímu hodnocení (metoda KARS), vycházejícího z diskuze s odborníky, 

z dostupných statistických dat a vlastního úsudku autora práce pramenícího z empirických 

zkušeností v oboru fyzické bezpečnosti. Součástí je také diskuze nad vyhodnocením 

identifikovaných bezpečnostních rizik a návrhem opatření fyzické bezpečnosti VŠ, který by 

měl vést k jejich minimalizaci na přijatelnou úroveň a tím k zajištění odpovídající ochrany 

osob a dalších aktiv VŠ. Uvedený proces posouzení rizika v prostředí VŠ lze rozdělit do tří 

fází, které jsou pro přehlednost graficky zobrazeny na následujícím schématu. 

 

Obrázek 9 Proces posouzení rizika aplikovaný v prostředí VŠ 

Pro eliminaci opakovaného výskytu nežádoucí události byla autorem práce zpracována 

také metoda analýzy a řízení bezpečnostních incidentů, vedoucí k důkladnému prověření 

kořenových příčin vzniklé nežádoucí události, s následným stanovením okamžitých 

nápravných a preventivních opatření. Bližší charakteristika této metody je uvedena v návrhu 

systému fyzické bezpečnosti, který je specifikován v závěrečné části disertační práce. 
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5.1 Ishikawův diagram 

Z důvodu získání relevantních vstupních informací, ve vztahu k posouzení rizik 

a hrozeb z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ, je modelování rizika provedeno prvotně pomocí 

Ishikawova diagramu (tzv. rybí kost). Tento diagram umožňuje jednoduše znázornit konkrétní 

analyzovaný problém, který je určen počtem hlavních a vedlejších příčin jeho vzniku, čímž 

snižuje riziko nezralých nebo částečných řešení a poukazuje na relativní význam a interakci 

mezi jednotlivými částmi řešeného problému [32]. Pomocí této techniky je strukturován 

proces, který je určen k vyhledávání rizika, jeho nalezení a zaznamenání, včetně následného 

grafického zobrazení vyjadřujícího přehledně vzájemný vztah mezi příčinou a následkem. 

Identifikovaná rizika se následně rozpadají do jednotlivých oblastí (selhání lidského faktoru 

a systému, selhání technické a klasické ochrany atd.), které vedou k výskytu problému, 

kterým je v prostředí VŠ ohrožení jejich bezpečnosti. Praktická aplikace diagramu příčin 

a následků ve specifických podmínkách VŠ je uvedena na následujícím obrázku, avšak 

s ohledem na velikost a čitelnost je tento diagram uveden také v samostatné příloze disertační 

práce (viz Příloha G). 

 
 

Obrázek 10 Identifikace rizik metodou Ishikawova diagramu 

Rizika identifikovaná tímto nástrojem jsou následně formulována a využita pro potřeby 

dalších metod analýzy rizika, které se následně zabývají stanovením jejich závažnosti, s čímž 

je úzce spojeno stanovení nápravných a preventivních opatření, vedoucích k jejich eliminaci 

nebo minimalizaci na akceptovatelnou úroveň. 
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5.2 Analýza stromem událostí 

Analýza stromem událostí (dále je ETA) prověřuje průběh iniciační události přes její 

konstruování a to vždy na základě příznivé a nepříznivé možnosti. Názorné zobrazení 

systémového stromu událostí pak představuje rozvětvený graf s předem stanovenou 

symbolikou a charakteristikou, kdy se uvažuje odezva bezpečnostních systémů a osob na 

zvolenou iniciační událost, kterou proces začíná a pokračuje postupným zaznamenáním 

systému až k určení potenciálních následků [4]. Výsledkem analýzy ETA je tak scénář 

nehody, tj. soubor poruch nebo chyb, které vedou k dopadům na chráněná aktiva VŠ. Tyto 

výsledky charakterizují potenciální koncové stavy nehody prostřednictvím sekvence událostí 

(funkce / disfunkce bezpečnostních funkcí), které následují po iniciační události. Pro potřeby 

disertační práce byla tato metoda použita k modelovému posouzení rizika neoprávněného 

vstupu do objektu VŠ, resp. ke stanovení následku, který by mohl pachatel způsobit v případě, 

kdy při vstupu není prověřen fyzickou ostrahou či detekován technickou ochranou. Praktickou 

aplikaci této metody v podmínkách VŠ sestavil autor níže, avšak s ohledem na čitelnost je 

uvedena také v samostatné příloze disertační práce (viz Příloha H). 

 
Obrázek 11 Modelování rizika neoprávněného vstupu metodou ETA 

Tato metoda umožňuje rovněž kvantitativní vyhodnocení dané události s využitím 

pravděpodobnosti jejího výskytu a případného následku. Tento údaj nebyl do výše uvedené 

analýzy zahrnut, jelikož se jedná o obecnou analýzu problému neoprávněného vstupu, kterou 

však lze prakticky aplikovat na vybrané objekty VŠ. Dle spolehlivosti implementované 

úrovně fyzické bezpečnosti a statických dat v konkrétním prostředí VŠ lze následně 

pravděpodobnost stanovit.  
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5.3 Analýza stromem poruchových stavů 

Tato metoda představuje grafický nástroj deduktivní identifikace příčinných poruch, 

které mohou iniciovat vznik specifické nežádoucí události tzv. vrcholové události. K tomuto 

účelu je využit disciplinární přístup, který je vysoce systematický a jednotlivé poruchy jsou 

logicky a graficky organizovány v diagramu stromu, kde lze rozpoznat kombinaci základních 

poruch (událostí). Identifikované chybové stavy nižší funkční úrovně mohou být spojeny 

s poruchami techniky, selháním lidského činitele nebo s jinými souvisícími ději, které mohou 

vyústit ve vrcholovou událost [20]. Tato metoda byla vybrána vzhledem k jednoduchosti 

a účelnosti, s cílem určit významné faktory ohrožení bezpečnosti VŠ, které jsou následně 

blíže zkoumány. V práci je pak aplikován kvalitativní přístup grafického znázornění, který 

vede k jednoduchému porozumění chování bezpečnostního systému a rizikových faktorů 

v něm obsažených. Z pohledu fyzické bezpečnosti a ohrožení VŠ byly definovány významné 

vrcholové události, u kterých byly určeny a analyzovány potenciální příčiny poruch, vedoucí 

k jejich vzniku. Tato praktická aplikace modelování rizika je pro přehlednost a čitelnost 

uvedena v samostatné příloze disertační práce (viz Příloha I). 

5.4 Analýza příčin selhání a jejich následků  

Jedná se o primárně použitou metodu, kterou je provedeno posouzení rizika na základě 

rozboru způsobu poruch a jejich následků, což umožňuje identifikaci dopadů a příčin na 

základě systematicky a strukturovaně vedených selhání [3]. Při aplikaci této metody bylo 

vycházeno z normy ČSN EN 60812:2007, nicméně hodnocení rizika bylo vzhledem 

k přehlednosti výstupů a potřebám disertační práce přizpůsobeno na 5 - ti indexovou stupnici 

jednotlivých kritérií, což je pro posouzení rizika z pohledu fyzické bezpečnosti dostačující. 

Prvotním krokem při tvorbě analýzy je určení potenciálních rizik v prostředí VŠ, kde jsou 

výchozím předpokladem výstupy získané z předchozích analýz rizika (Ishikawův diagram, 

ETA, FTA). Pro výpočet míry identifikovaných rizik je použit následující vzorec (2), který 

rovněž vychází z příslušné normy.  

R = P · N · H                     (2) 

Dle uvedeného vzorce se pak výsledná míra rizika (R) nachází v uzavřeném intervalu 

<1;125> a je součinem faktorů pravděpodobnosti vzniku rizika (P), odhalitelnosti (H) 

a závažnosti následků (N). 
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Tabulka 9 Indexové parametry metody FMEA 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

11 - 50 mírné riziko 3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

škoda 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko (do týdne) 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (týden a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

K uvedenému výpočtu jsou použity obecné parametry specifického prostředí VŠ dle 

podmínek běžných v České republice, s následným výběrem významných rizik a jejich 

indexového hodnocení. Jednotlivá identifikovaná rizika jsou následně vyhodnocena na 

základě zranitelnosti a dopadu na aktiva VŠ, s ohledem na kritérium pravděpodobností vzniku 

bezpečnostního incidentu, který může ohrozit ochranu osob a  dalších aktiv VŠ. Při posouzení 

rizika je vycházeno z analýzy bezpečnostních incidentů v minulosti a z analýzy současného 

stavu fyzické bezpečnosti VŠ. Následně je určena hodnota míry akceptovatelnosti rizika, která 

definuje, zda je dané riziko přijatelné či nikoliv a zda je nutno stanovit efektivní bezpečnostní 

opatření k jeho minimalizaci. Vzhledem k tomu, že je východiskem 125 - ti bodová škála 

metody FMEA (byť ne v oboru reálných, ale přirozených čísel), byla míra akceptovatelnosti 

rizika stanovena na přibližně 1/4 celku (oblast R = 30). Výstupy procesní a strukturální 

analýzy FMEA byly dále podrobeny Paretovu diagramu a Lorenzově křivce se spolehlivosti 

systému 80/20, což udává, že 80 % nejvýznamnějších rizik je způsobeno 20 % zdroji rizika. 

Nežádoucí rizika jsou ta, která spadají do 80 % z celkového součtu procentuálních hodnot 

a naopak rizika mimo tuto oblast lze hodnotit jako přijatelná. Pro výpočet polohy Lorenzovy 

křivky je nutné vyjádřit také hodnoty relativní četnosti (C) dle vztahu (3) a kumulativní 

četnosti KC vztahem (4). 

Ci = Ri Σ Ri · 100                    (3) 

Ki  = (Ri Σ Ri · 100) + Ci - 1                   (4) 

Výsledkem analýzy FMEA je pak tabulkové a grafické znázornění strukturálních 

a procesních rizik, které poskytne přehled o závažnosti identifikovaných rizik a o skutečnosti, 
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zda došlo k překročení stanovené míry akceptovatelnosti rizika. V následném tabulkovém 

přehledu jsou identifikovaná rizika přehledně seřazena dle četnosti výsledné míry rizika a dle 

jejich kumulativní četnosti. 
 

Tabulka 10 Posouzení rizika FMEA ze strukturálního hlediska 

Č. UDÁLOST 
HODNOCENÍ 

R 
PARETŮV 

PRINCIP 80/20 [%] P N H 

1 Nedostatečné zajištění významného prostoru 4 5 4 80 15,8 

2 Neoprávněný vstup do střeženého prostoru 3 5 4 60 11,9 

3 Vniknutí do objektu přes obvodovou ochranu 4 4 3 48 9,5 

4 Zneužití ID karty 4 4 3 48 9,5 

5 Překonání MZS 3 5 3 45 8,9 

6 Vniknutí do objektu přes perimetrickou ochranu 4 3 3 36 7,1 

7 Selhání PZTS 3 5 2 30 5,9 

8 Umístění nástražného výbušného systému 2 5 3 30 5,9 

9 Teroristický útok (CBRN látky, IED atd.) 3 5 2 30 5,9 

10 Panika v objektu VŠ 3 4 2 24 4,7 

11 Vniknutí do objektu přes střechu 2 4 3 24 4,7 

12 Kybernetický útok na IT infrastrukturu 2 4 3 24 4,7 

13 Náhodný požár vlivem zkratu, blesku 1 5 2 10 2,1 

14 Výpadek provozních a bezpečnostních systémů 3 3 1 9 1,8 

15 Proražení obvodových stěn 2 4 1 8 1,6 

∑         506 100  

Ze strukturálního hlediska byla jako nepřijatelná vyhodnocená rizika s hodnotou R > 30 

(označena červeně) a jako významná lze označit také rizika v oblasti R = 30 (označena 

oranžově), která budou rovněž zahrnuta do návrhu opatření fyzické bezpečnosti v prostředí 

VŠ. Pro přehlednější zobrazení identifikovaných rizik byl sestaven následující graf, který 

poukazuje na rizika vyžadující implementaci bezpečnostních opatření. 

 

Graf 19 Výstup analýzy FMEA ze strukturálního hlediska 
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Seznam identifikovaných rizik z procesního hlediska je pak uveden v následujícím 

tabulkovém přehledu. 
 

Tabulka 11 Posouzení rizika FMEA z procesního hlediska 

Č. UDÁLOST 
HODNOCENÍ 

R 
PARETŮV 

PRINCIP 80/20 [%] P N H 

16 Neoprávněný vstup do objektu VŠ 5 5 4 100 16,9 

17 Vnesení nebezpečného předmětu 4 5 4 80 13,5 

18 Umístění a výbuch trhaviny 3 5 4 60 10,2 

19 Selhání fyzické ostrahy 3 4 4 48 8,1 

20 Spáchání protiprávní činnosti 4 4 3 48 8,1 

21 Selhání klíčového režimu 3 4 3 36 6,1 

22 Krádež majetku a jiných aktiv 3 3 4 36 6,1 

23 Sabotáž zaměstnanců s pachatelem 2 4 4 32 5,4 

24 Úmyslný požár, vyvolání paniky 3 5 2 30 5,1 

25 Selhání lidského faktoru (pracovníci VŠ) 3 3 3 27 4,6 

26 Špatné vyhodnocení rizikových situací 3 4 2 24 4,1 

27 Technický stav (servis, instalace) 2 4 3 24 4,1 

28 Poškození majetku 3 2 3 18 3,0 

29 Vyřazení bezpečnostního systému 2 4 2 16 2,7 

30 Agresivní chování 3 2 2 12 2,0 

∑  - -   -  - 591  100 

Z procesního hlediska byla jako nepřijatelná vyhodnocená opět rizika s hodnotou 

R > 30 (označena červeně) a jako významná lze označit také rizika v oblasti R = 30 (označena 

oranžově). Pro přehlednější zobrazení identifikovaných rizik byl rovněž sestaven graf, který 

poukazuje na rizika vyžadující implementaci bezpečnostních opatření. 

 

Graf 20 Výstup analýzy FMEA z procesního hlediska 
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Na základě výstupů z Ishikawova diagramu, ETA, FTA a primární analýzy FMEA 

s Paretovým principem a Lorentzovou křivkou, byla posouzena rizika potenciálního ohrožení 

bezpečnosti prostředí VŠ. Pro bližší hodnocení a komparaci dosažených výsledků byla dále 

aplikována verifikační analýza CARVER, kterou se blíže zabývá následující kapitola. 

5.5 Metoda určování významnosti jednotlivých cílů 

Další fází posouzení rizika v prostředí VŠ je zpřesnění a verifikace výsledku primární 

analýzy a to prostřednictvím ověřovací analýzy CARVER. Tato analytická metoda byla 

zvolena na základě porovnání vhodnosti různých metod a to vzhledem k odlišnému pohledu 

na řešený problém, kdy je zkoumáno ohrožení zájmového objektu z pohledu útočníka a ne 

organizace. Pro potřeby práce je metoda aplikována k posouzení a verifikaci již 

identifikovaných bezpečnostních rizik analýzou FMEA, avšak s opětovným vyhodnocením 

rizika na základě následujících faktorů: 

 významnost „C“ (Criticality) – míra důležitosti dosažení daného cíle a subsystému 

v rámci celku, kterou je určeno, jak moc je daný objekt či prostor významný pro provoz 

VŠ (vliv na činnost při ztrátě). Nejvýznamnějším ukazatelem je ohrožení života a zdraví 

osob, následně významnost hmotného a nehmotného aktiva (Kč);  

 přístupnost „A“ (Accessibility) – míra dosažitelnosti cíle, neboli jak snadné je daný cíl 

napadnout ve vztahu k úrovni ochrany objektu, ať už fyzicky nebo jiným způsobem 

(požár, výbuch, vyvolání paniky apod.). Přístupnost cíle závisí na schopnosti vniknutí 

a opuštění, na bezpečnostní situaci a na nutnosti překonání překážek k cíli; 

 obnovitelnost „R“ (Recuberability) – míra vynaloženého úsilí vedoucí k návratnosti 

původního stavu po dosažení cíle útočníkem, kterou je určena doba potřebná na obnovu 

vyřazeného nebo poškozeného potenciálního cíle (objekt, předmět, zařízení apod.), kdy 

se přihlíží k času, za jak dlouho může být škoda nahrazena; 

 zranitelnost „V“ (Vulnerarability) – míra vynaloženého úsilí pro dosažení daného cíle 

ve vztahu ke znalostem útočníka a typu použitých prostředků, zároveň se přihlíží 

k potenciálním následkům na chráněná aktiva; 

 vliv na obyvatelstvo „E“ (Effect on population) – míra dopadů pro daný subjekt, kterou 

je určena reakce akademické obce i veřejnosti na vzniklý negativní jev či situaci; 

 rozpoznatelnost „R“ (Recognizability) – kritérium, kterým se určuje obtížnost 

rozeznatelnosti dané skutečnosti a možného cíle útoku, spolu s vynaloženým úsilím 

z pohledu významu aktiva pro funkci VŠ (interní útočník zná umístnění, ale nezná 

bezpečnostní opatření, externí útočník musí veškeré informace získat) [11], [35]. 
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Jednotlivým faktorům jsou následně přiřazeny číselné hodnoty, které pro jednotlivá 

kritéria vycházejí z pětibodové stupnice, částečně upravené pro potřeby posouzení rizika 

v prostředí VŠ. Toto přiřazování je provedeno v tzv. CARVER matici, která je po doplnění 

všech údajů vyhodnocována. Výsledná míra rizika se pak pohybuje v intervalu <6; 30> a je 

součtem kritérií dle následujícího vzorce:  

R = C +A + R + V + E + R                 (5) 

Bodové hodnoty jednotlivých kritérií jsou uvedeny v samostatné příloze (viz Příloha I), 

stejně jako tabulky uvádějící matici významnosti identifikovaných rizik, prezentovanou 

výslednou hodnotou (R), která je dána matematickým vztahem (5). Hodnota míry 

akceptovatelnosti rizika byla stanovena podobně jako u metody FMEA, navíc však bylo 

přihlíženo k charakteru této analýzy, která je schopna zohlednit kritérium významnosti, 

přístupnosti a rozpoznatelnosti rizika. Z důvodu významnosti chráněného zájmu byla na 

základě konzultace s odborníky fyzické bezpečnosti stanovena míra přijatelnosti na hodnotu 

R > 19 a výstupy analýzy CARVER pro procesní i strukturální rizika byly obdobně jako 

u FMEA podrobeny analýze Paretova diagramu a Lorenzově křivce se spolehlivosti systému 

80/20. Pro výpočet polohy Lorenzovy křivky jsou rovněž hodnoty relativní četnosti 

(C) vyjádřeny vztahem (3) a kumulativní četnosti KC vztahem (4).  

 

Graf 21 Výstup analýzy CARVER ze strukturálního hlediska 

Ze strukturálního hlediska byla jako nepřijatelná vyhodnocena rizika s hodnotou R > 19, 

a proto byla zahrnuta do návrhu opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ.  
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Graf 22 Výstup analýzy CARVER z procesního hlediska 

Ze strukturálního hlediska byla jako nepřijatelná vyhodnocena rovněž rizika s hodnotou 

R > 19, kdy byla následnou aplikací Paretovy analýzy zjištěna většinová shoda. Aplikací této 

metody a její úpravou pro specifické podmínky VŠ je získán rozhodovací nástroj pro určení 

relevantních potenciálních cílů a bezpečnostních rizik v prostředí VŠ. Vhledem k charakteru 

existujících hrozeb vůči aktivům VŠ a zajištění požadovaného stupně ochrany při vynaložení 

adekvátních finančních prostředků, se tato metoda jeví jako velmi přínosná pro potřebu 

zajištění fyzické bezpečnosti objektů VŠ. 

5.6 Posouzení vzájemných interakcí rizik metodou KARS 

Tato metoda představuje kvalitativní analýzu rizika s využitím jejich souvztažnosti, 

a proto byla aplikována k porovnání vazeb mezi identifikovanými bezpečnostními riziky 

analýzou FMEA a CARVER, s následnou verifikací těchto výstupů v rámci komplexního 

procesu posouzení rizika v prostředí VŠ. Prvotním krokem je identifikace zdrojů 

potenciálního bezpečnostního rizika (provedeno v předchozích analýzách), s následným 

posouzením vzájemných interakcí možných vazeb mezi nimi. Jednotlivá rizika posuzovaného 

systému jsou uvedena v souhrnné matici na osách X a Y. V případě, že se vzájemně ovlivní, 

je jim přiřazena číselná hodnota 1, v opačném případě 0. Samotné hodnocení interakcí je pak 

provedeno úvahou, zda posuzované riziko vyvolá negativní impakt a ovlivní další 

bezpečnostní riziko (viz Příloha K). Po sečtení bodového ohodnocení ΣKxi a ΣKyi, je následně 

pomocí matematických vzorců (6) a (7) určena míra relativní interakce Krxi a Kryi, kde 𝑛 je 

počet vybraných prvků. Přehled vypočtených koeficientů Krxi a Kryi je uveden v následující 

tabulce, včetně jejich maxima (Krxi/max, Kryi/max) a minima (Krxi/min, Krxi/min). 
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Krxi = [(∑ Kxi / (n - 1)] · 100             (6) 

Kryi = [(∑ Kyi / (n - 1)] · 100             (7) 

Tabulka 12 Výpočet relativní interakce koeficientů Krxi a Kryi 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  MAXIMUM 

 

Ox 

Kxi [%] 83 83 83 66 72 69 76 48 69 48 66 52 34 45 52 Krxi 83 
60,8 

Kyi [%] 69 79 79 55 66 59 76 83 72 59 52 38 24 45 31 Kryi 34 
   

RIZIKO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MINIMUM Oy 

Kxi [%] 83 79 83 79 55 59 59 83 55 59 66 45 52 62 41 Krxi 83 
50,4 

Kyi [%] 83 72 76 72 83 55 83 52 59 62 83 24 83 69 66 Kryi 24 

K rozdělení grafického výstupu analýzy KARS na čtyři kvadranty byly na základě 

vzorců (8) a (9) identifikovány polohy osy Ox a Oy, se stanovením spolehlivosti systému (s)  

na hodnotu 80 %.  

Ox = 100 - [(Krxi / max - Krxi / min) / 100] · s [%]            (8) 

Oy = 100 - [(Kryi / max - Kryi / min) / 100] · s [%]          (9) 

  Prostřednictvím níže uvedeného grafu je zobrazena výsledná matice analýzy KARS, 

kde jsou výstupy této metody rozděleny do čtyř následujících kvadrantů, které reprezentují 

jednotlivou míru interakce uvažovaných bezpečnostních rizik: 

 I. kvadrant – nejvyšší míra interakce, oblast primárně i sekundárně nebezpečných rizik; 

 II. kvadrant – vysoká míra interakce, oblast sekundárně nebezpečných rizik; 

 III. kvadrant – nízká míra interakce, oblast primárně nebezpečných rizik; 

 IV. kvadrant – minimální míra interakce, oblast relativně bezpečná. 

 

Graf 23 Matice rizik analýzou KARS 
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Na základě dosažených výstupů lze konstatovat, že neakceptovatelná rizika určená 

metodou FMEA a CARVER, byla verifikována také analýzou KARS, jelikož byla zařazena 

mezi rizika primárně a sekundárně nebezpečná. Jedná se o bezpečnostní rizika, která vykazují 

vzájemnou interakci a mohou být příčinou výskytu dalších rizik, hrozeb či negativních jevů 

v prostředí VŠ, a proto je nezbytné stanovit vhodná bezpečnostní opatření a postupy, vedoucí 

k jejich minimalizaci na akceptovatelnou úroveň. 

5.7 Komparace výstupů získaných z analýz rizika 

Ze závěrů primární analýzy FMEA a verifikační analýzy CARVER lze vyvodit souhrn 

závažných procesních a strukturálních rizik, který je uveden níže v tabulkovém přehledu 

(číslování rizik dle tabulky FMEA). Zároveň lze konstatovat, že se mezi výstupy z obou 

analýz neprojevuje významná diference, a proto je lze považovat za ověřené a správně 

posouzené. 

Tabulka 13 Komparační tabulka identifikovaných strukturálních rizik 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

FMEA x x x x x x x x x - - - - - - 

Paretúv princip x x x x x x x x - - - - - - - 

CARVER x x x x x - x x x x x - - - - 

Paretův princip x x x x x - x x x x x x - - - 

KARS x x x x x x x x x x x - - - - 

VYHODNOCENÍ x x x x x - x x - - - - - - - 

Na základě výše uvedeného tabulkového vyhodnocení jednotlivých analýz rizika je 

patrné, že mezi nejvýznamnější bezpečnostní rizika ze strukturálního hlediska patří: 

 nedostatečně zajištění významného prostoru; neoprávněný vstup do střeženého 

prostoru; vniknutí do objektu přes obvodovou ochranu; překonání MZS a umístění IED; 

zneužití ID karty a selhání PZTS. 

Tabulka 14 Komparační tabulka identifikovaných procesních rizik 

RIZIKO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

FMEA x x x x x x x x x - - - - - - 

Paretův princip x x x x x x x x x - - - - - - 

CARVER x x x x x x x x - x x - - - x 

Paretův princip x x x x x x x x - x x - - - x 

KARS x x x x x x x x x x x - x x x 

VYHODNOCENÍ x x x x x x x x - - - - - - - 

Na základě výše uvedeného tabulkového vyhodnocení jednotlivých analýz rizika je 

patrné, že mezi nejvýznamnější bezpečnostní rizika z procesního hlediska patří: 
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 neoprávněný vstup do objektu VŠ; vnesení nebezpečného předmětu; umístění a výbuch 

trhaviny; selhání fyzické ostrahy; spáchání protiprávní činnosti; selhání klíčového 

režimu; krádež majetku či jiných aktiv a sabotáž pracovníků VŠ s pachatelem. 

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou procesní i strukturální rizika vzájemně ovlivňována, je 

nutno zaměřit se na prevenci, jak rizik způsobených chybou člověka, tak rizik způsobených 

technickou závadou, kdy plánování při projekci budov představuje stěžejní předpoklad pro 

omezení této skupiny rizika. V opačném případě lze při nedostatečném zajištění objektu VŠ 

a jeho prostor očekávat neoprávněný vstup osob do zájmových prostorů VŠ, s čímž je spojeno 

vnesení nebezpečného předmětu, umístění IED nebo krádež majetku. Zároveň pokud dojde 

k selhání lidského činitele v procesu fyzické ostrahy, monitoringu CCTV či špatného 

vyhodnocení rizikové situace, lze očekávat obdobná rizika, která úzce souvisí s dalšími 

protiprávními činy, mezi které lze zařadit explozi IED, vloupání, žhářství, únosy a rukojmí, 

sabotáž, zneužití procesu a jiné, kdy se očekává opět významný negativní dopad na lidské 

zdraví a aktiva VŠ. Právě lidský faktor představuje klíčový prvek pro dosažení dostatečné 

úrovně fyzické bezpečnosti, a proto je nezbytné implementovat vhodné bezpečnostní 

technologie pro řízení vstupu a monitoringu pohybu osob ve vnitřních prostorech VŠ. Toto 

opatření v kombinaci s pravidelnou pochůzkou fyzické ostrahy může eliminovat umístění 

nebezpečného předmětu (IED, zbraň apod.) a další rizika, která jsou spojená s protiprávní 

činností a to zejména v prostorech, kde není vstup žádným způsobem regulován. V případě, 

že je přístup do zájmových prostor omezen na příslušné oprávnění, je nutno zabezpečit 

neoprávněné poskytnutí a použití ID karty. V této oblasti je nutno nastavit striktní pravidla ze 

strany VŠ, kdy bude toto pochybení přísně klasifikováno a okamžitě potrestáno (např. 

sankcemi, rozvázáním pracovního poměru). Neméně závažným rizikem je nedostatečné 

vyhodnocení rizikové situace a to zejména ze strany fyzické ostrahy, kde je obecně známým 

faktem nedostatečná zkušenost a znalost těchto pracovníků a to i přes skutečnost, že musí mít 

odbornou kvalifikaci, kterou prokazují složením příslušné zkoušky před odbornou komisí. 

Prevencí jsou tedy pochopitelně vhodná a dostatečná školení či praktická cvičení, seznámení 

s interními směrnicemi, správný výklad postupů fyzické ostrahy, jejich seznamování 

s aktuálními situacemi a bezpečnostními incidenty ve světě či samotná motivace pracovníků. 

Rovněž agresivní chování představuje potenciálně významné riziko, které bylo identifikováno 

Paretovým diagramem aplikovaným na metodu CARVER, avšak u jiných metod se 

neprojevilo. Důvodem je především skutečnost, že tato metoda bere v potaz také další kritéria, 

která jsou vhodná pro posouzení rizika v prostředí VŠ.  
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5.8 Dílčí závěr 

Na základě výstupu z procesu posouzení rizika byla stanovena potenciální ohrožení 

fyzické bezpečnosti VŠ, která se mohou v konečném výsledku u jednotlivých VŠ lišit a to 

vzhledem ke specifikům a dalším proměnným faktorům daného prostředí. Lze však 

konstatovat, že nejvýznamnější riziko z pohledu fyzické bezpečnosti představuje neoprávněný 

vstup do objektu VŠ, následně vnesení nebezpečného předmětu, nedostatečné zajištění 

zájmových prostorů či jejich volný přístup, s čímž úzce souvisí krádež cenných aktiv, selhání 

lidského činitele či detekční techniky. Pozornost je nutno věnovat také samotnému 

zabezpečení obvodové a perimetrické ochrany, jelikož právě těmito cestami mohou pachatelé 

vniknout do objektu. Z praktického pohledu však vyplývá, že k překonání bezpečnostních 

systémů VŠ musí mít pachatel potřebné znalosti a musí se orientovat v dané problematice. 

Z hlediska kybernetických útoků může toto riziko v budoucnu narůstat, nicméně dle 

dostupných statistik a informací se doposud tento případ v prostředí VŠ nevyskytl. Dalším 

významným rizikem je selhání fyzické ostrahy, kde lze predikovat spolupráci s pachatelem 

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

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

Vzhledem ke skutečnosti, že k významným škodám a ohrožením bezpečnosti dochází 

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

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

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

rizika dále potvrzují jednotlivé bezpečnostní incidenty ve školských zařízeních, které se 

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

prevence je tedy nezbytné implementovat veškerá preventivní opatření, včetně vhodné 

bezpečnostní technologie, vedoucí k minimalizaci identifikovaných bezpečnostních rizik 

a k omezení výskytu negativních jevů v prostředí VŠ, zejména pak neoprávněného vstupu 

osob a s tím spojených potenciálních hrozeb a bezpečnostních incidentů v tomto prostředí. 
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6 Návrh systému fyzické bezpečnosti vysokých škol 

Na základě získaných poznatků a vyhodnocených závěrů z jednotlivých kapitol této 

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

představuje návrh koncepčního systémového přístupu definujícího účinná opatření fyzické 

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

Koncepce uvedeného systému předkládá obecný strukturovaný návod, který umožní 

realizačnímu týmu VŠ zavést systém fyzické bezpečnosti do praxe. Touto implementací lze 

predikovat zlepšení a sjednocení způsobu v rámci zajištění požadované ochrany osob, 

majetku a dalších aktiv VŠ, včetně stanovení odpovídajících opatření fyzické bezpečnosti. 

Prvotním východiskem k realizaci uvedeného systému je však znalost specifického prostředí 

VŠ, kdy se vychází z předpokladu, že za jeho zavedení a udržování bude odpovědný pověřený 

zaměstnanec VŠ, který disponuje odpovídajícími znalostmi o stávajícím způsobu a rozsahu 

zajištění fyzické bezpečnosti, mezi která patří zejména: 

 procesy a provozy dané VŠ (objekt, kde dochází k implementaci systému); 

 dispoziční uspořádání VŠ (vnitřní prostory a jejich členění dle klasifikace aktiv); 

 organizační struktura, hierarchie a vzájemné vazby, včetně návaznosti na externí 

pracovníky (fyzická ostraha, úklid, návštěvy atd.); 

 systém řízení vstupu do objektu VŠ a jeho zájmových prostor, včetně typologie osob 

pohybujících se v daném prostoru;  

 stávající bezpečnostní technologie, procedury a preventivní opatření, včetně režimu 

kontroly jejich funkčnosti; 

 interní směrnice VŠ (krizový plán, směrnice pro výkon ostrahy, evakuační 

a traumatologický plán apod.); 

 právní předpisy, metodické pokyny a další materiály související s fyzickou bezpečností 

a zabezpečením VŠ (tematická zpráva ČSI, TE - SAT, bezpečnostní projekty atd.).  

V případě, že osoba odpovědná za implementaci systému fyzické bezpečnosti není 

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

seznámila s výše uvedenými požadavky. Následně lze rozhodnout, že takto seznámená osoba 

je schopna realizovat jednotlivé kroky zpracovaného systému fyzické bezpečnosti VŠ, jehož 

klíčovým výstupem je stanovení doporučených postupů a opatření fyzické bezpečnosti 

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

a z rozdělení prostorů dle jejich významnosti pro fungování VŠ. 
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6.1 Stanovení významu chráněných aktiv 

Určení chráněných aktiv představuje významný krok pro návrh odpovídajících opatření 

fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, kdy je nejdříve nezbytné majetek rozdělit na hmotný 

a nehmotný. Součástí hmotného majetku mohou být speciální přístroje a nástroje, vybavení 

učeben a laboratoří, IT servery, finanční prostředky, prototypy technického charakteru či další 

aktiva, která lze fyzicky odcizit. Naopak k nehmotnému majetku patří citlivé a osobní data, 

utajované informace, záznamy z CCTV a PC, technologické informace či další písemnosti. 

Bohužel nehmotný majetek nelze zcela finančně vyčíslit, avšak jeho odcizení nebo zneužití 

může VŠ způsobit značnou újmu a škodu. Hlavním cílem určení aktiv je stanovení předmětu 

ochrany z hlediska bezpečnosti VŠ, proto je nutno jednotlivá aktiva rozlišit a rozdělit do 

příslušných kategorií dle kritéria jejich finanční hodnoty, nahraditelnosti a případného 

zneužití, na základě čehož lze následně přijmout adekvátní opatření fyzické bezpečnosti. 

V rámci evidence a posouzení potenciálně nejvýznamnějších hmotných a nehmotných aktiv 

dané VŠ byla vytvořena následující tabulka, kterou lze k tomuto účelu využít, případně 

přizpůsobit konkrétním potřebám dané VŠ. 

Tabulka 15 Určení hmotných a nehmotných aktiv 

HMOTNÝ 

MAJETEK 

Kritérium finanční hodnoty Kritérium nahraditelnosti Kritérium zneužití 

nízká 

hodnota 

< 200 tis. 

střední 

hodnota 

200-400 tis. 

vysoká 

hodnota 

> 400 tis. 

snadno 

nahraditelné 

(max. měsíc) 

těžko 

nahraditelné 

(max. rok) 

nelze 

nahradit 

ohrožení 

života 

a zdraví 

páchání 

trestné 

činnosti 

1          

2          

NEHMOTNÝ 

MAJETEK 

Kritérium finanční hodnoty Kritérium nahraditelnosti Kritérium zneužití 

nízká 

hodnota 

< 200 tis. 

střední 

hodnota 

200-400 tis. 

vysoká 

hodnota 

> 400 tis. 

snadno 

nahraditelné 

(max. měsíc) 

těžko 

nahraditelné 

(max. rok) 

nelze 

nahradit 

ohrožení 

života 

a zdraví 

páchání 

trestné 

činnosti 

1          

2          

Při určování významnosti aktiv je nutno zahrnout veškerá aktiva uvnitř zájmového 

prostoru VŠ, aby nedošlo k jejich opomenutí. Následně musí být aktivům přiřazeny hodnoty, 

které reprezentují jejich význam pro provoz VŠ a na základě porovnání těchto hodnot je 

proveden výběr kritických aktiv z hlediska zajištění fyzické bezpečnosti a činnosti VŠ, včetně 

určení hranice na vnějším perimetru objektu nebo prostoru chráněného aktiva. Bližší 

klasifikace aktiv musí vycházet z bezpečnostního posouzení daného objektu či prostoru 

a z analýzy bezpečnostních rizik, kterou musí realizovat provozovatel, resp. osoba odpovědná 

za fyzickou bezpečnost VŠ. 
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6.2 Proces posouzení a minimalizace rizika v prostředí VŠ 

Účelem procesu posouzení rizika je identifikace relevantních bezpečnostních rizik  

z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ a to ve vztahu k posuzované oblasti, což představuje 

určující kritérium pro stanovení efektivního návrhu opatření fyzické bezpečnosti v prostředí 

VŠ, definujícího vhodné metody, postupy a bezpečnostní technologie určené k minimalizaci 

identifikovaných rizik a hrozeb. Podrobně se touto problematikou zabývá samostatná část 

disertační práce (viz kapitola 5), kde je uvedena deskripce tohoto procesu, který zahrnuje 

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

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

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

VŠ určí potenciální rizika a hrozby, je nutno stanovit efektivní opatření a postupy k jejich 

eliminaci či minimalizaci, případně zajistit komparaci s alternativními zabezpečovacími 

systémy (RFID, biometrické prvky apod.). Samotný proces posouzení rizika však vždy musí 

reflektovat tzv. model PDCA (plan - do - check - act), který představuje základní nástroj 

neustálého zdokonalování nastaveného systému a to prostřednictvím následujících kroků:  

 (P) plán – proces prověření současného stavu se stanovením rizik, který se zabývá 

shromažďováním získaných dat, identifikací příčin problému a návrhem potenciálních 

řešení vedoucích ke zlepšení daného procesu a eliminaci určeného rizika; 

 (D) realizace – provedení stanovených řešení a změn dle zjištění z prvního kroku; 

 (C) kontrola – posouzení stavu systému po implementaci nápravných opatření; 

 (A) reakce – řešení problému do jeho konečného vyřešení (proces končí standardizací 

a kontrolou efektivní aplikace stanovených opatření a změn) [4].  
 

 

Obrázek 12 Cyklus PDCA v oblasti fyzické bezpečnosti VŠ 

V případě, že je dosaženo minimalizace rizika prostřednictvím výše uvedených kroků, 

je nutno provést opětovné posouzení daného problému a to především z důvodu ověření 

účinnosti stanovených nápravných opatření. Pro tento účel lze aplikovat navrženou metodu 

analýzy a řízení bezpečnostních incidentů, která je blíže specifikována v následující kapitole. 
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6.3 Systematická metoda analýzy a řízení bezpečnostních incidentů 

V posledních letech dochází k prokazatelnému nárůstu agresivního chování a násilí ve 

školských zařízeních, což dokazují nejen bezpečnostní incidenty z ČR a zahraničí, ale také 

výstupy z posouzení stávající bezpečnostní úrovně VŠ. Z tohoto důvodu byla pro případ 

vzniku bezpečnostního incidentu či jiného negativního jevu navrhnuta inovativní analytická 

metoda, vedoucí k posouzení a řešení neočekávaného problému z pohledu fyzické 

bezpečnosti. Cílem této metody je nalezení kořenové příčiny vzniklého problému a následné 

stanovení nápravných a preventivních opatření, které eliminují jeho opětovný výskyt. V rámci 

zajištění odpovídající ochrany osob a majetku VŠ je svým represivním a preventivním 

charakterem vhodná především pro nežádoucí situace, které je potřeba řešit okamžitě 

a efektivně. Zároveň však představuje strukturovaný a dokumentovaný proces řešení 

vzniklého incidentu, který při správné realizaci pomáhá včasnému a úplnému vyřešení daného 

problému, jelikož stanovení odpovídajících opatření a jejich plánování vychází z údajů, 

vedoucích k odstranění skutečných příčin problému a ne pouze jeho následku. Pro správnou 

aplikaci, zejména formulaci problému a identifikaci kořenové příčiny, je vyžadována týmová 

spolupráce s využitím relevantních dat a informací, která pocházejí ze vzniklého 

bezpečnostního incidentu. Samotný princip navržené metody spočívá v systematickém řešení 

problému pomocí standardizovaného formuláře (viz Příloha L), který se skládá z několika na 

sebe navazujících bloků (fází) a ty lze charakterizovat následovně: 

 počáteční fáze (F0) – sestavení řešitelského týmu, příprava, plánování a zahájení 

analytického šetření pomocí systematického formuláře, kde je na úvod nutno vyplnit 

základní data a podstatné informace (řešitel, složení týmu, datum zahájení, odpovědné 

osoby za další fáze atd.); 

 definování problému (fáze F1) – jednoznačná definice problému z pohledu fyzické 

bezpečnosti a ochrany zdraví s využitím analýzy 5W / 2H, pomocí které jsou získány 

prvotní informace o vzniklém incidentu. K tomuto účelu je použita standardizovaná 

sekvence otázek, které jsou zahrnuty v uvedeném formuláři (5W - proč, co, kde, kdo, 

kdy a 2H - jak byl problém odhalen a jak jej lze klasifikovat); 

 rizika obdobného charakteru (fáze F2) – zde je nutno posoudit, zda nehrozí výskyt 

obdobného problému v jiném prostoru VŠ (krádež, vandalismus, exploze IED atd.); 

 nezbytná nápravná opatření (fáze F3) – na základě informací z předchozích fází je 

nutno realizovat nezbytná nápravná opatření (realizace do 24 h, ve výjimečných 

odůvodněných případech do 48 h), která zajistí eliminaci opětovného výskytu daného 
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problému. Ve většině případů se jedná o dočasná opatření, která sice nemusí být 

ekonomická, ale jsou efektivní a minimalizují riziko na přijatelnou úroveň; 

 analýza OK / NOK stavu (fáze F4, F5) – posouzení a nalezení kořenové příčiny vzniku 

daného problému prostřednictvím uvedené analýzy (OK = daná skutečnost je 

v pořádku, NOK = skutečnost není v pořádku), kterou lze kombinovat s Ishikawovým 

diagramem. Cílem je zjištění faktoru detekce (proč nebyla odhalena příčina výskytu) 

a faktoru výskytu (proč se incident nestal v jiném čase), včetně jejich následné validace; 

 efektivní nápravná a preventivní opatření (fáze F6) – stanovení a implementace 

nápravných a preventivních opatření (organizační, technická a technologická) na 

základě validovaného faktoru detekce a výskytu, což vede k odstranění kořenové 

příčiny problému. V rámci stanovení vhodných opatření je doporučeno zvážit i ostatní 

příčiny, které nebyly identifikovány jako nejvýznamnější, ale v případě vzájemné 

kombinace mohou způsobit negativní dopad na chráněná aktiva VŠ; 

 sledování efektivity implementovaných opatření (fáze F7) – grafické monitorování 

zjištěných faktorů od výskytu bezpečnostního incidentu do závěrečného vyhodnocení 

metody (možný opětovný vznik problému ve sledovaném období); 

 vyhodnocení získaných dat (fáze F8) – lekce a zkušenosti získané z řešení 

bezpečnostního incidentu (tzv. Lessons Learned), které představují výstup zpracované 

metody, sloužící k vyhodnocení všech stanovených opatření a deklarující fakt, že 

realizované kroky vedly k odstranění vzniklého problému či zabránění jeho opětovnému 

výskytu. Po uzavření metody, resp. vyřešení vzniklého problému, je nutno tento výstup 

distribuovat minimálně v rámci dané VŠ (fakulty, katedry) a to bez zbytečného odkladu. 

 

Obrázek 13 Proces analýzy a řízení bezpečnostních incidentů 
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Výše uvedeným postupem je definováno praktické řešení a aplikace metody analýzy 

a řízení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠ. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem je 

eliminace opětovného výskytu nežádoucího jevu a negativního dopadu na chráněná aktiva 

VŠ, nesmí být vyplnění formuláře pouze formální záležitostí. Vždy se na něm musí podílet 

tým odpovědných a zainteresovaných osob s potřebnými odbornými znalostmi, kteří správně 

určí kořenovou příčinu problému a stanoví odpovídající nápravná a preventivní opatření. 

V případě, že toto bude dodrženo, je získán jednoduchý nástroj pro řízení incidentů či 

mimořádných událostí, které představují významné bezpečnostní riziko pro VŠ. 

6.4 Aplikace vybrané bezpečnostní technologie z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ 

V rámci zpracování návrhu opatření fyzické bezpečnosti vycházíme z předpokladu, že 

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

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

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

jejich využití. Pro správné posouzení jednotlivých bezpečnostních technologií a jejich 

vhodnosti se doporučuje aplikovat multikriteriální analýzu, která představuje jednoduchou 

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

řízené diskuze přiřazena váha a míra shody s danou technologií (viz kapitola 3.8, ve které je 

specifikován a prakticky aplikován postup zpracování této metody). Osoba, která bude 

posouzení vhodné bezpečnostní technologie provádět, však již musí znát následující:  

 účel vybrané technologie (kdo a jak bude kontrolován, monitorován či chráněn); 

 účinnost bezpečnostního systému v daném prostředí a jeho přínos v prevenci rizika; 

 požadovaný stav fyzické bezpečnosti po implementaci zvolené bezpečnostní 

technologie, včetně její integrace se stávajícím zabezpečovacím systémem; 

 klíčová kritéria výběru a realizace bezpečnostního projektu (časové hledisko apod.); 

 finanční prostředky nutné na pořízení, provoz a údržbu vybrané technologie 

(vynaložené prostředky by neměly výrazně převyšovat hodnotu chráněných aktiv);  

 požadavky na obsluhu, životnost systému a soulad s právními předpisy (požární 

ochrana, bezpečnost zařízení, ochrana osob a zdraví atd.). 

Po získání výše uvedených informací sestaví zpracovatel bezpečnostního řešení 

řešitelský tým, který se bude blíže zabývat možnou realizací vhodné bezpečnostní technologie 

v prostředí VŠ. Výstupem je tabulkový přehled, který lze doplnit o seznam významných 

parametrů a kritérií, souvisejících s volbou vybrané technologie a její realizací (např. slabé 
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a silné stránky, spolehlivost, nenápadnost, rychlost reakce a detekce apod.). Definovaná 

kritéria musí být směrodatná a stanovena na základě empirických zkušeností, plynoucích 

z pořizování bezpečnostních systémů, přičemž nesmí být opomenuty následující kroky:  

 výběr tří klíčových kritérií pro bezpečnost a provoz VŠ – lze použít Saatyho metodu 

s verifikací dosaženého výsledku na základě brainstormingu s členy bezpečnostního 

managementu VŠ a jejích aktuálním potřebám (finanční prostředky, význam ochrany); 

 stanovení vzájemných vazeb mezi uvažovanými a stávajícími bezpečnostními systémy 

– prostřednictvím analýzy KARS obdobně jako v procesu posouzení rizika, avšak se 

zahrnutím vhodných bezpečnostních technologií a posouzením jejich interakce; 

  interakce bezpečnostních technologií multikriteriální analýzou – výstupem je přehled 

vybraných technologií, které jsou podrobeny bližšímu posouzení ve vztahu ke zvoleným 

kritériím, jejich významnosti a aplikaci v prostředí VŠ z pohledu fyzické bezpečnosti. 

Uvedené aspekty splňují například biometrické systémy, které k autentizaci osoby 

využívají otisk prstu a další jedinečné biologické charakteristiky subjektu. Bližší deskripce 

vybraných biometrických systémů použitelných v prostředí VŠ je uvedena v samostatné 

příloze práce (viz. Příloha N), nicméně na základě výstupu multikriteriální analýzy byla pro 

potřeby práce zvolena technologie RFID, která splňuje všechna klíčová kritéria, včetně 

vysoké míry interakce se stávajícími bezpečnostními systémy (CCTV, ACS). Vhodným 

bezpečnostním řešením s využitím prvků RFID se zabývá následující kapitola, kdy kritériem 

nejsou pouze výstupy z laboratorního měření, ale také poznatky z procesu posouzení rizika 

a finanční prostředky, které mohou VŠ na implementaci této technologie vynaložit.  

6.4.1 Potenciální využití technologie RFID v prostředí VŠ 

Předmětem zájmu fyzické bezpečnosti VŠ je především ochrana osob, majetku 

a dalších aktiv organizace, s čímž úzce souvisí zajištění perimetru a oprávnění ke vstupu do 

objektu či zájmových prostorů. Vzhledem k této skutečnosti je aplikace RFID zaměřena 

zejména na identifikaci osob, tak aby bylo potenciální riziko neoprávněného vstupu 

eliminováno či minimalizováno na akceptovatelnou úroveň. Vzhledem ke skutečnosti, že 

funkčnost těchto systémů je dána volbou frekvenčního pásma a umístěním čtecího zařízení, 

byla v této oblasti provedena laboratorní verifikace požadovaných parametrů, vedoucí 

k zajištění správného fungování vybraných prvků RFID v prostředí VŠ (viz kapitola 4).  

Z pohledu perimetrické ochrany VŠ je vhodným bezpečnostním řešením tzv. Perimetr 

Locator, který představuje nekonvenční prvek monitoringu a signalizace případného narušení 
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perimetru, a to pomocí speciálních akceleračních RFID tagů, které jsou instalovány na pletivu 

či vstupních branách. Systém je zcela bezkontaktní a snadno aplikovatelný s životností 

akceleračního tagu v řádu několika let [23]. Dále je schopen bezproblémové komunikace se 

všemi typy ústředen PZTS a v případě narušení zároveň zajišťuje naprosto přesné navádění 

CCTV na místo bezpečnostního incidentu, včetně bezkontaktní kontroly perimetru při 

obchůzkové činnosti fyzické ostrahy [21]. Princip detekce narušitele či nežádoucích vlivů 

vychází ze skenování časové a dynamické změny v pozici pletiva, která je typická pro 

překonání plotu narušitelem. Na obrázku níže je znázorněno možné zajištění perimetru 

prostřednictvím uvedeného systému RFID. 

 

Obrázek 14 RFID systém perimetrické ochrany [23] 

Systém Perimetr Locator je dále schopen prostřednictvím paralelního vyhodnocení 

signálu z jednotlivých tagů eliminovat falešné poplachy, které jsou způsobeny zejména 

nepříznivými klimatickými vlivy, jelikož takto vyvolané změny působí v jednom okamžiku 

současně na více než jeden RFID tag. Senzory disponují sofistikovaným algoritmem pohybu 

ve třech osách, a proto lze detekovat také případné pokusy o sabotáž a to i v neaktivním 

režimu (poškození tagu, demontáž, narušení pletiva atd.). Z pohledu perimetrické ochrany  

VŠ se tak jedná o efektivní nástroj, vedoucí k dosažení požadované bezpečnostní úrovně.  

Dalším možným využitím RFID je osobní lokalizace, tzv. Person Locator, který 

představuje inteligentní RTLS pro lokalizaci osob v reálném čase. Systém funguje ve 

frekvenčním pásmu 868 MHz, které je deklarováno pouze pro RFID identifikaci, čímž lze na 

rozdíl od konkurenčních pásem detekovat přesnou polohu daného subjektu [23]. Tento systém 
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lze v praxi využít k identifikaci a lokalizaci osob v rámci zajištění oprávnění ke vstupu či 

monitoringu pohybu v daném prostoru (již využíváno v objektu VŠB - TUO, kde se nachází 

mezinárodní laboratoř RFID). Přesnost lokalizace osob v objektech však závisí na počtu 

RFID senzorů, které se instalují vždy u dveří střežené zóny, kdy v případě neoprávněného 

vstupu dojde k vyhlášení alarmového signálu. Systém lze rovněž nastavit tak, že se po 

odchodu všech osob z určených bezpečnostních zón uvede automaticky do pohotovostního 

režimu a v případě narušení reaguje jako zcela konvenční PZTS, který předává poplachové 

hlášení na požadovaná místa (DPPC či fyzická ostraha). Realizace této aktivní technologie 

RFID však představuje poměrné značnou investici a je nutno zvážit její návratnost, jelikož pro 

fungování tohoto systému je nutno vybudovat proprietární bezdrátovou infrastrukturu. 

Z ekonomického hlediska by tak implementace tohoto řešení nebyla v širším měřítku reálná, 

proto se práce RTLS zabývá pouze okrajově. Nicméně je nutno zmínit, že tento systém 

představuje efektivní prvek lokalizace osob, směřujícího ke snížení významných 

bezpečnostních rizik, spojených především s pohybem osob ve vnitřních prostorách VŠ.  

Pro volbu vhodného řešení s využitím vybraných prvků RFID se doporučuje provést 

analýzu nákladů spojených s realizací RFID, s cílem verifikovat efektivitu implementace této 

technologie v prostředí VŠ, tzn. přesně definovat její přínosy a charakterizovat potenciální 

bezpečnostní a ekonomická rizika. Praktickou aplikací systému RFID v oblasti identifikace 

osob představuje osobní identifikační karta, která obsahuje čip H4102 a je plně kompatibilní 

s příslušným čtecím zařízením. Za účelem řízení vstupu do objektu VŠ pak lze instalovat 

praktické turnikety a modulární antény (případně stacionární či mobilní RFID brány), které 

vytvářejí čtecí zónu u vstupu do zájmových prostorů.  

Bezpečnostní řešení s využitím RFID turniketů 

V rámci prevence rizika neoprávněného vstupu osob do objektu VŠ je východiskem 

identifikační turniket BAR - BA s RFID čtečkou H - PRO od společnosti COMINFO, který 

lze v požadovaném počtu instalovat u vstupu do VŠ. Celkový počet procházejících osob se 

pohybuje v rozmezí 15 až 30 osob za minutu (v závislosti na typu pohonné jednotky, režimu 

provozu a způsobu identifikace.), kdy na základě signálu ze systému ACS lze pro každý směr 

průchodu definovat různé provozní režimy (volný a řízený průchod či trvale blokováno). Pro 

dosažení požadované bezpečnostní úrovně je vhodnou volbou turniket „ANTI - PANIK“, 

který v případě mimořádné události (požár, exploze IED apod.) příjme signál od EPS, čímž 

jeho madla zapadnou do svislé polohy a turniket se stane volně průchozím, což zajistí rychlou 

evakuaci osob z objektu. Riziko existuje v případě použití jednotného napájecího zdroje, 
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jelikož při výpadku elektrické energie zůstanou všechny turnikety mimo provoz a nebude 

možná identifikace osob a zároveň bude ztížená evakuace. Vzhledem k potenciálním 

mimořádným stavům se tak musí použit motorová jednotka ve variantě FAILSAFE, která 

zajistí, že v případě výpadku elektrické energie dojde k volnému průchodu přes turniket. 

Uvedený typ turniketu je dále vybaven senzorem, který detekuje případné pokusy o jeho 

sabotáž (přelezení, podlezení) a tato zjištění ihned signalizuje ve formě poplachového hlášení 

(tuto verzi turniketu lze pořídit za cca 45 tis. Kč) [23]. 

  

Obrázek 15 RFID turniket s brankou 

V případě potřeby bezbariérového přístupu je nutno celý systém doplnit o branku 

PEGAS SF, která se v případě evakuace objektu otevře do požadované polohy a to i při 

výpadku elektrické energie. Ilustrativní návrh aplikace RFID turniketů ve vnitřním prostoru je 

zobrazen na následujícím obrázku. 

 
Obrázek 16 Ilustrativní aplikace RFID turniketů ve vnitřním prostoru 
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Pro požadovanou identifikaci osob s využitím turniketu je doporučena kombinace 

osobní identifikační karty (dále jen ID karta) s RFID čipem H4102, která je plně kompatibilní 

s příslušným RFID čtecím zařízením. V rámci režimových opatření je pak nutno nastavit 

přístupová oprávnění ID karet (student, zaměstnanec VŠ, návštěva apod.) a jejich výdej musí 

prokazatelně zajistit pověřený zaměstnanec VŠ či pracovník fyzické ostrahy. Evidenci osob 

a jim vydaných ID karet lze realizovat pomocí písemného zápisu nebo v ideálním případě 

prostřednictvím počítačového softwaru, ve kterém lze zpětně dohledat výdej karet, nastavení 

přístupových práv a další požadavky definované organizací. Vzhledem k výstupům 

z provedeného laboratorního měření RF signálu a vlivu příslušného materiálu, se pro 

jednoznačnou identifikaci osob v prostorech VŠ doporučuje použit ID kartu s RFID tagem ve 

visačce a to s umístěním na viditelném místě subjektu. 

 

Obrázek 17 Vhodné umístění RFID tagu z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ 

Toto řešení představuje jednoduché avšak efektivní režimové opatření, které umožní 

snadnou vizuální kontrolu osob v prostorách VŠ a to nejen ze strany fyzické ostrahy. 

Bezpečnostní řešení s využitím RFID kontroly vstupu 

Pro zajištění odpovídajícího zabezpečení významných prostorů VŠ z pohledu fyzické 

bezpečnosti (pokladna, laboratoře, děkanát, PC učebny atd.) lze využít přístupové terminály 

PH/TRM - 015B, které disponují RFID čtečkou EM 125 kHz, kdy se oprávněná osoba 

identifikuje pomocí zmíněných ID karet, které pracují na totožné frekvenci. Přístupová 

jednotka na základě konfigurace vyhodnotí, zda se jedná o oprávněný vstup či nikoliv a to dle 

stanoveného stupně pověření dané osoby. Oprávnění vstupu do jednotlivých prostorů VŠ 

musí definovat písemně jmenovaná osoba (např. děkanem), která může nastavit přístup 

neomezený, zakázaný či časově omezený. Pomocí tohoto časového plánu lze stanovit přístupy 

během pracovního týdne či víkendu, kdy lze pro každý den přidělit šest časových intervalů.  

Případné narušení je pak signalizováno akusticky i opticky a to lokálně nebo na požadované 

místo (DPPC, Policie ČŘ apod.). Ovládání dveří je realizováno prostřednictvím 
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bezpotenciálového relé, které je umístěno na výstupu daného terminálu (sériová komunikace 

RS 485). Správu sítě zajišťuje centrální řídící počítač a celkem ji může tvořit až 

16 přístupových jednotek, kdy se paměť jedné jednotky pohybuje v řádu stovek ID karet [23]. 

Celý systém je připojen k počítači přes USB/RS 485, prostřednictvím kterého lze přidat nebo 

odebrat příslušná přístupová oprávnění osob či evidovat potenciální narušení a další 

mimořádné stavy (neoprávněné použití ID karty, chybové stavy či přístupové časy osob). 

Zabezpečení vstupu významných prostorů lze dále doplnit o magnetické dveřní kontakty, 

které signalizují neoprávněný vstup bez použití ID karty.  

Stejně jako ostatní bezpečnostní technologie je nutno systémy RFID implementovat 

s určitou předvídavostí a se zvážením všech potenciálních bezpečnostních rizik. Prvotní 

slabinou technologie RFID je unikátnost výrobního čísla tagu, který je nesmazatelný a lze jej 

detekovat a případně zneužít. Hrozbu představují také další data obsažená v čipu (např. osobní 

údaje), která jsou pomocí přenosných zařízení snadno rozpoznatelná do vzdálenosti několika 

metrů, a to vzhledem k bezkontaktnímu fungování této technologie. Mezi významné 

bezpečnostní prvky snižující výše uvedené riziko patří zejména kvalitní šifrování, využívající 

symetrický šifrovací klíč nebo v lepším případě asymetrickou kryptografii či bezpečné 

komunikační kanály na základě předem definovaných algoritmů. Následná realizace 

vybraného systému RFID pak musí vycházet z bezpečnostního posouzení daného objektu 

a prostoru VŠ z pohledu fyzické bezpečnosti. 

6.5 Kategorizace objektů VŠ a jejich prostorů s využitím bezpečnostního zónování 

Návrh kategorizace objektů a vnitřních prostorů VŠ představuje výchozí předpoklad pro 

stanovení a zavedení odpovídajících opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, která musí 

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

s akceptovatelnými všeobecnými bezpečnostními principy. Pro dosažení jednotnosti fyzické 

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

pro implementaci požadovaných opatření, vedoucích k minimalizaci významných rizik 

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

rozdělení objektů a prostorů do příslušných kategorií dle posouzení rizika z hlediska jejich 

významnosti a zranitelnosti vůči primární funkci VŠ. Určujícím kritériem je v této oblasti 

lidský život, zdraví, hmotný a nehmotný majetek. Na základě uvedených skutečností byly 

stanoveny následující kategorie fyzické bezpečnosti (dále jen kategorie FB), do kterých lze 

objekty a prostory VŠ zařadit. 
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 I. kategorie FB – zahrnuje vnitřní prostory značného významu, které při napadení 

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

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

fyzické bezpečnosti vyžadují nejvyšší stupeň ochrany s výjimečnou pozorností ze strany 

managementu VŠ; 

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

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

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

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

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

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

představují riziko vzniku zanedbatelné nebo nahraditelné majetkové újmy (např. 

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

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

vyžadují základní ochranu, vycházející ze standardní úrovně bezpečnostní praxe. 

Prostřednictvím uvedené kategorizace se v souvislosti s bezpečnostním řešením 

předpokládá realizace určitého počtu preventivních opatření, která jsou společná pro 

charakterově shodný typ objektů a prostorů, jelikož celková ochrana je sice možná, avšak 

velmi nákladná a z finančního hlediska těžko akceptovatelná. Jádrem samotného procesu 

zůstává přijetí návrhu opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ, kde se může reálný rozsah 

přístupnosti do jednotlivých objektů či prostorů lišit a to vzhledem ke specifickým aktivitám 

a lokálnímu mínění o účelnosti stanovených opatření. V konečném důsledku však ze strany 

VŠ neplatí avizovaný výklad právních předpisů, že objekty VŠ musí být přístupné veřejnosti 

ve smyslu neomezeného vstupu. Nicméně uvedený způsob kategorizace objektů a prostorů 

nebyl u většiny navštívených VŠ identifikován a pokud ano, jednalo se pouze o výjimky bez 

dopadu na systémové pojetí režimových opatření. Implementací tohoto návrhu lze tedy 

predikovat integraci bezpečnosti do prostředí VŠ a to také v rámci zákonné odpovědnosti za 

ochranu osob, majetku a dalších aktiv VŠ. Pro zavedení systému fyzické bezpečnosti je tak 

dalším klíčovým aspektem zohlednění významu chráněných aktiv, s čímž souvisí vymezení 

hranic jednotlivých prostorů dle hodnoty aktiva a míry předpokládaného rizika, což je 

nezbytné pro stanovení požadované bezpečnostní úrovně prostorů VŠ. 
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6.5.1 Bezpečnostní zónování prostorů VŠ 

Ve specifickém prostředí VŠ představuje bezpečnostní zónování preventivní opatření, 

vedoucí k minimalizaci identifikovaných rizik s určením zranitelnosti definovaných prostorů 

a to při zachování kontinuity bezpečnostních požadavků a nezávislosti VŠ z pohledu 

akademických práv a svobod. Takto stanovené prostory mohou zůstat přístupné i po 

implementaci odpovídajících opatření fyzické bezpečnosti, která však mohou být specifická 

pro jednotlivé skupiny osob či časový interval dne nebo období akademického roku. Lze tedy 

konstatovat, že bezpečnostní zónování představuje režimové opatření mající přímý vliv na 

pohyb osob v bezpečnostní zóně, která je tvořená technickými opatřeními či viditelně 

vymezenou hranicí. Následné rozlišení bezpečnostních zón v prostředí VŠ souvisí s akceptací 

těchto základních podmínek zónování:  

 minimalizace neoprávněného přístupu a prostupnosti do objektu, která může omezit 

zdroj zranitelnosti a působení lokální protiprávní činnosti; 

 vztah k okolí a otázce delimitace, včetně fyzické a vizuální propustnosti, která souvisí 

s počtem a místy přístupu a to ve vztahu k řízení pohybu a cirkulace osob uvnitř VŠ; 

 organizace vstupních míst v souladu s přirozenými trasami pohybu osob mezi vnějšími 

a vnitřními prostory, kterými je zajištěn přístup do objektu VŠ. 

Princip bezpečnostního zónování v profilovaných podmínkách VŠ vychází z rozdělení 

objektu a jeho prostorů na následující zóny: 

 veřejná zóna – oblast chráněná základní úrovní zabezpečení vzhledem ke konkrétnímu 

objektu VŠ (recepce, fyzická ostraha, STO apod.); 

 neveřejná zóna – oblast chráněná zvýšenou úrovní zabezpečení, která zahrnuje PZTS 

a další bezpečnostní technologie, režimová opatření a fyzickou ostrahu [11]. 

Ve specifickém prostředí VŠ je nutno chápat neveřejnou zónu jako vymezený prostor, 

který je přístupný pouze v případě respektování stanovených bezpečnostních pravidel 

a opatření. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byla neveřejná zóna členěna dle 

charakteristických ukazatelů zahrnujících odlišnosti daného prostoru, na základě kterých lze 

neveřejnou zónu klasifikovat následovně: 

 zabezpečená zóna – oblast s nejvyšší úrovní opatření fyzické bezpečnosti, která mají 

přímý vliv na pohyb osob a bezpečnost VŠ; 

 chráněná zóna – oblast se střední úrovní opatření fyzické bezpečnosti, která mají 

přímý vliv na pohyb osob a bezpečnost VŠ; 
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 kontrolovaná zóna – oblast s nižší úrovní opatření fyzické bezpečnosti, která mají 

přímý vliv na pohyb osob a bezpečnost VŠ [35]. 

V případě bezpečnostního zónování vnitřních prostorů není nutno primárně zamezit 

pohybu, avšak k určitému omezení dojít musí, což vyplývá z potřeby chránit osoby a aktiva 

VŠ. Při vhodné a smysluplné realizaci zónování vnitřních prostorů se však jedná 

o akceptovatelné bezpečnostní opatření a to i v objektech VŠ, kde je nutno řídit přístup do 

exponovaných prostorů (fakulty, katedry, PC učebny, laboratoře, speciální posluchárny atd.). 

Se zónováním v objektech VŠ dále souvisí také značná koncentrace a cirkulace osob, kdy 

primární kritérium představuje stavební řešení objektu, účel jeho používání, počet a intenzita 

vstupujících osob, včetně kapacity jednotlivých přístupových míst. Uvedená kritéria pak mají 

význam na potenciální implementaci fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ a to včetně stanovení 

odpovídajících preventivních opatření, mezi která patří režim řízení vstupu do objektu a jeho 

částí, s následnou vymahatelnosti takto definovaných pravidel. V oblasti realizace 

bezpečnostního zónování lze rovněž konstatovat, že až na několik výjimek nebylo zónování 

u navštívených VŠ řešeno koncepčně, ale výhradně intuitivně bez systémového přístupu. 

Bezpečnostním zónováním jsou přitom organizovány vstupní místa v souladu s přirozenými 

trasami pohybu osob mezi vnějšími a vnitřními prostory, poskytujícími přístupy do objektu 

a vnitřních prostorů VŠ. 

6.5.2 Dislokace objektu VŠ a jeho vnitřních prostorů 

Význam dislokace prostorů VŠ dle příslušné bezpečnostní zóny spočívá v definování 

hranice, která představuje vymezenou oblast s odlišnými požadavky na fyzickou bezpečnost.  

 

Tabulka 16 Vazba mezi kategorií fyzické bezpečnosti a bezpečnostní zónou 

Kategorie FB  Bezpečnostní zóna 

I. 

Neveřejná zóna 

Zabezpečená zóna 

II. Chráněná zóna 

III. 
Kontrolovaná zóna 

Veřejná zóna 

Pro každou kategorii FB lze následně stanovit minimální opatření fyzické bezpečnosti 

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

vychází z bezpečnostního posouzení konkrétního objektu VŠ. Nicméně vnitřní prostory 

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

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

chráněných aktiv, která při napadení představují riziko vzniku zanedbatelné či nahraditelné 
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majetkové újmy. Princip případné dislokace objektu VŠ a jeho vnitřních prostorů dle 

příslušné kategorie fyzické bezpečnosti je zobrazen na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 18 Příklad dislokace vnitřních prostorů objektu VŠ 

Dle uvedeného modelu dislokace lze uplatnit následující principy vymezení prostoru: 

 objekty a prostory (včetně hranice, obvodu a vstupu) musí splňovat požadavky 

stanovené návrhem opatření fyzické bezpečnosti pro danou kategorii FB; 

 prostory II. a III. kategorie musí pro část hranice a obvod, který je totožný s prostorem 

vyššího významu, splňovat vyšší požadavky stanovené návrhem opatření fyzické 

bezpečnosti pro příslušnou kategorii FB. 

Při změně významu chráněného zájmu je nutno klasifikaci upravit, kdy lze vycházet 

z následujícího rozdělení prostorů VŠ:  

 prostory významné pro chod VŠ (rektorát, děkanát, pokladna, úložiště dat, IT server, 

archiv, ekonomický úsek, kanceláře vedoucích zaměstnanců apod.); 

 technologické místnosti (trafostanice, kotelna, výměníková stanice apod.); 

 prostory pro vzdělávání (přednáškové sály, laboratoře, PC učebny, posluchárny atd.); 

 zázemí a zařízení (knihovna, koleje, menza, studentské šatny, bufet, odpočinkové 

místnosti, informační centrum, internetová pracovna a další); 

 specifický prostor (dohledová a poplachová přijímací centra atd.); 

 ostatní prostory dle objektu VŠ (parkoviště, garáže, komunikace, kuřárna a jiné). 
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K odpovídajícímu určení nejvýznamnějších prostorů daného objektu VŠ z pohledu 

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

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

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

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

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

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

bylo možno stanovit efektivní vyčlenění finančních zdrojů na zajištění odpovídajícího stupně 

fyzické bezpečnosti. V následující tabulce je uveden způsob kategorizace prostorů VŠ 

s využitím bezpečnostního zónování, který lze v prostředí VŠ obdobně prakticky 

implementovat. 

Tabulka 17 Modelové zařazení prostorů VŠ dle příslušné kategorie a bezpečnostní zóny 

Kategorie 

FB 
Posuzovaný prostor VŠ 

Bezpečnostní 

zóna 

I. 
IT server, technologické místnosti (trafostanice, kotelna apod.), 

pokladna, úložiště dat, úschovna. 

 Zabezpečená zóna 

(neveřejná zóna) 

II. 

Rektorát, děkanát, kanceláře vedoucích zaměstnanců, DPPC, 
recepce a vrátnice (pokud plní funkci monitorovacího centra), 

studijní oddělení, ekonomický úsek (úsek tajemníka fakulty), 

archiv, laboratoře (specifický význam a určení), PC učebny 

(kritérium je cena a zneužití informací), aula, menza (specifické 

prostory – sklad potravin, pokladna), knihovna apod. 

 

Chráněná zóna 

(neveřejná zóna) 

 

III. 

Ostatní kanceláře (dle významnosti), informační 

a administrativní centrum, školící centrum (kritérium je poloha 

a vybavení objektu), speciální posluchárny (kritériem je cena 

a jedinečnost vybavení), sklad (kritérium je cena a zneužití 

skladovaného materiálu), speciální pracoviště pro výuku (dle 

jedinečnosti vybavení), ubytovací zařízení (kolej), údržbářská 

dílna (dle vybavení), editační středisko, garáže uvnitř objektu. 

Kontrolovaná zóna 

(neveřejná zóna) 

III. 

Komunikace, venkovní parkoviště, ostatní prostory (vymezené 

místo pro kouření), galerie a propagační prostory školy (kritérium 

je cena a jedinečnost vystavovaných děl), chodby, venkovní hřiště 

a další prostory dle specifických podmínek konkrétní VŠ. 

Veřejná zóna 

Uvedené zařazení prostorů VŠ bylo zpracováno pro prostředí veřejných VŠ, avšak ve 

vztahu k fyzické bezpečnosti a ochraně osob či dalších aktiv jej lze obdobně aplikovat i pro 

další typy VŠ. Nicméně kategorizace a zařazení daných prostorů do příslušných 

bezpečnostních zón musí vycházet z posouzení stávající bezpečnostní úrovně a vždy musí 

odpovídat specifickému prostředí konkrétní VŠ a skutečnostem, které řeší tento 

charakteristický stav. 
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6.6 Návrh opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ 

Vzhledem ke skutečnosti, že implementace nových bezpečnostních technologií 

a opatření v prostředí VŠ není často prověřená procesem managementu rizika, dochází často 

ke značné neefektivitě stávajících či nově zavedených zabezpečovacích prostředků. Návrh 

systému fyzické bezpečnosti VŠ tak zahrnuje nejen vhodné postupy řešení této problematiky, 

ale také odpovídající opatření fyzické bezpečnosti vedoucí k minimalizaci identifikovaných 

rizik a k dosažení odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ. V případě snížení významných 

bezpečnostních rizik z pohledu fyzické bezpečnosti, lze stávající bezpečnostní systém 

zefektivnit natolik, že pořízení nové a často velmi finančně nákladné technologie již nemusí 

být prioritou. Na základě získaných poznatků a výstupů z posouzení stávajícího stavu fyzické 

bezpečnosti VŠ, procesu posouzení rizika, kategorizace zájmových objektů a prostorů 

s využitím bezpečnostního zónování, byla stanovena nezbytná bezpečnostní opatření, která je 

potřeba zavést k zajištění požadovaného stupně ochrany osob, majetku a dalších aktiv VŠ. 

Tato opatření fyzické bezpečnosti lze rozdělit do čtyř následujících skupin: 

 opatření v oblasti plánování a řízení fyzické bezpečnosti – základní organizační 

opatření zahrnující stanovení bezpečnostní politiky, preventivní opatření fyzické 

bezpečnosti, vymezení funkcí a odpovědností bezpečnostních pracovníků VŠ; 

 technická opatření fyzické bezpečnosti – bezpečnostní prvky, které jsou navrženy tak, 

aby detekovaly, odradily, zpomalily či zcela zabránily v páchání protiprávní činnosti. 

Současně vymezují kontrolovaný prostor a určují přístupové body vstupu a vjezdu do 

objektu VŠ, včetně jeho vnitřních prostorů; 

 režimová opatření – požadavky jsou kladeny na organizaci vstupu, manipulaci 

s hmotnými a nehmotnými aktivy, režim identifikačních prvků, kontrola bezpečnostních 

opatření, servis a provoz zabezpečovacích systémů, školení zaměstnanců, opatření 

a postupy pro případ mimořádné události (požár, výbuch apod.); 

 opatření fyzické ostrahy – způsob zajištění služby, včetně rozsahu, stanovení 

odpovědnosti a požadavků na výkon pracovníků fyzické ostrahy. 

 

 

 

 



94 

 

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

bezpečnosti v prostředí VŠ dle kategorizace příslušného prostoru (viz kapitola 6.5) a lze je 

považovat za minimální standard i z finančního hlediska, patří:  

 pravidelné posouzení bezpečnostních rizik a příprava preventivních opatření k jejich 

eliminaci, včetně vyhodnocování jejich účinnosti (PDCA cyklus); 

 určení významnosti hmotných a nehmotných aktiv a s tím související kategorizace 

a bezpečnostní zónování prostorů VŠ; 

 řízení přístupu do významných objektů a prostorů VŠ prostřednictvím RFID turniketů 

a systému PZTS, případně dalších vhodných bezpečnostních systémů; 

 stanovení přístupových oprávnění do jednotlivých prostorů VŠ a podmínek výdeje ID 

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

včetně jejich následného vrácení odpovědnému zaměstnanci VŠ; 

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

ostrahy v případě jakékoliv podezřelé situace; 

 efektivní monitoring rizikových prostorů kamerovým systémem, s možností jeho 

rozšíření a propojení s inovativními bezpečnostními technologiemi; 

 pravidelná školení akademických a ostatních pracovníků VŠ se zaměřením na 

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

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

krizových situacích (nácvik krizových postupů a komunikace, základy sebeobrany 

a bezpečnosti v modelových situacích); 

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

falšování životopisů či požadovaných dokladů k výkonu pracovní činnosti); 

 pochůzková činnost fyzické ostrahy dle stanovené trasy, včetně vnitřních prostorů 

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

 využití neformální hlídkové činnosti (ostraha bez uniforem); 

 průběžná aktualizace bezpečnostních standardů a interních procedur; 

 plombování poklopů a míst vhodných pro umístění nástražných systémů;  

 účinný systém bezpečnostního osvětlení (preventivní prostředek zastrašení). 

V první fázi minimalizace klíčových bezpečnostních rizik se doporučuje zvolit méně 

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

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

kterým lze korigovat kriminální činnost v areálech VŠ. K tomu účelu lze využít přírodní 
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prvky (terénní úpravy apod.) a způsob kontroly přístupu k objektům (fyzická ostraha a různé 

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

Každý z tzv. principů CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design - prevence 

kriminality prostřednictvím tvorby prostředí) představuje nízkonákladový prvek vedoucí ke 

snížení výskytu protiprávní činnosti. Zárukou efektivní realizace uvedených bezpečnostních 

opatření je dále stanovení jednotných pravidel fyzické bezpečnosti VŠ a to nejen ve vnější 

rovině, ale i ve vnitřním významu formou závazných předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví. Zejména u nových objektů sehrává významnou roli výbušná odolnost stavby 

a ochranné zasklení z důvodu druhotných účinků výbuchu, kdy velké množství zraněných 

a obětí zapříčiní střepinový účinek. Pro dosažení odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ je 

nutno přistupovat ze shrnutí komplexní skladby opatření fyzické bezpečnosti ve vzájemných 

vazbách a souvislostech, včetně závislosti na zájmech konkrétní VŠ. Na základě stávajícího 

stavu a požadavkům na fyzickou bezpečnost VŠ lze následně přistoupit k zavedení minimální 

bezpečnostní úrovně daného objektu a to se zřetelem na identifikovaná bezpečnostní rizika. 

V případě změny předpokládaného vlivu reálných rizik ovlivňujících fyzickou bezpečnost, lze 

pak stanovenou úroveň a opatření upravit. Pro přehlednost stanovených opatření 

posuzovaného objektu VŠ a jeho vnitřních prostorů lze použít následující tabulku. 

Tabulka 18 Evidence stanovených opatření fyzické bezpečnosti VŠ 

Objekt / 

prostor 

Kategorie 

FB 

Bezpečnostní 

zóna 
Opatření Druh Typ 

pokladna I. 
zabezpečená 

neveřejná zóna 

technická, režimová, 

fyzická ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 1 

IT server I. 
zabezpečená 

neveřejná zóna 

technická, režimová, 

fyzická ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 1 

laboratoř II. 
chráněná 

neveřejná zóna 

technická, režimová, 

fyzická ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 2 

PC učebna II. 
chráněná 

neveřejná zóna 

technická, režimová, 

fyzická ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 2 

knihovna II. 
chráněná 

neveřejná zóna 

technická, režimová, 

fyzická ostraha 

MZS, PZTS, ACS, 

CCTV 
typ 2 

sklad III. 
kontrolovaná 

neveřejná zóna 

technická, režimová, 

fyzická ostraha 
MZS, PZTS, ACS typ 3 

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

Výše uvedená tabulka je příkladem možné evidence prostorů VŠ se stanovením 

bezpečnostního standardu. Úroveň implementace návrhu opatření fyzické bezpečnosti ve 

specifickém prostředí VŠ je pak přímo úměrná závislosti chráněných aktiv a kategorizaci 

jednotlivých prostorů dle jejich významnosti pro provoz VŠ. 
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6.6.1 Opatření fyzické bezpečnosti I. kategorie 

Jedná se o kategorii, u které je vyžadována nejvyšší úroveň zabezpečení s přesně 

definovanými požadavky a oprávněním přístupu do daného prostoru, včetně jeho 

monitorování s využitím vhodných bezpečnostních technologií (PZTS, CCTV, RFID, ACS). 

Systém perimetrické ochrany pak zahrnuje speciální vstupní systémy s nezávislým systémem 

kontroly přístupu do chráněných prostorů, v ideálním případě funkčně propojený s CCTV, 

který je doplněný o bezpečnostní osvětlení (reakce v případě pohybu). Obvodová ochrana je 

realizována odpovídajícím MZS s detekcí uzavření, případně detektory rozbití skla, na 

kterých je instalována certifikovaná bezpečnostní fólie. Pro ochranu významných aktiv je 

nutno instalovat prvky prostorové ochrany (trezor, tlakové čidla apod.). Fyzická ostraha je 

realizována nepřetržitě 24 hodin prostřednictvím profesionálních strážců (doporučeno využít 

externí firmu) a fyzickým zajištěním ostrahy s místním výkonem a monitorováním 

instalovaných technických opatření. Úkolem fyzické ostrahy je zabránit neoprávněnému 

vstupu osob, včetně fyzické kontroly, která je spojená s ochranou života a zdraví osob 

v rozsahu vymezeném interními směrnicemi pro výkon služby fyzické ostrahy (dále jen 

SVO). Fyzickou ostrahu lze realizovat i dálkově, avšak s nepřetržitým monitorováním 

poplachových stavů prostřednictvím PZTS, CCTV a výstrah z DPPC. V případě hrozby nebo 

vzniku mimořádné události dojde k signalizaci poplachové informace fyzické ostraze, 

případně PČR, která provede adekvátní zásah [11]. Rozsah plnění funkce fyzické ostrahy 

(včetně neformálního strážce) musí být vždy písemně vymezen a určení pracovníci s ním 

musí být prokazatelně seznámeni. 

6.6.2 Opatření fyzické bezpečnosti II. kategorie 

Do této kategorie lze zahrnout objekty nebo zájmové prostory VŠ, u kterých je 

vyžadována střední úroveň zabezpečení k zabránění útočníkovi v přístupu k chráněnému 

aktivu. Zároveň musí být definována opatření, mající vliv na vstup a pohyb osob do takto 

určeného prostoru. Systém perimetrické ochrany je tvořen vstupy, které jsou vybaveny 

speciálními vstupními systémy s nezávislým systémem kontroly přístupu, s využitím 

monitoringu pomocí CCTV a bezpečnostního osvětlení na perimetru a vstupu do chráněného 

prostoru. Ochrana stavebních otvorů je realizována certifikovanými MZS (na prosklené tabule 

se doporučuje instalovat certifikovanou bezpečnostní fólii) a pro zajištění aktiva je 

instalována prostorová ochrana [11]. Fyzická ostraha je realizována v pracovní době 

přítomností zaměstnanců VŠ a v mimopracovní době monitoringem prostřednictvím systémů 

technické ochrany, které jsou obsluhovány určenými osobami (vlastní zaměstnanci, příp. 
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externí subjekt). Úkolem fyzické ostrahy je zabránit neoprávněnému vstupu osob do příslušné 

bezpečnostní zóny a v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události přivolat 

kvalifikovanou pomoc.  

6.6.3 Opatření fyzické bezpečnosti III. kategorie 

Jedná se o kategorii objektů VŠ a zájmových prostorů, které vyžadují základní úroveň 

zabezpečení s nižším stupněm přesně definovaných opatření, které se vztahují k zajištění 

vstupu a pohybu osob v určených prostorech. Systém perimetrické ochrany je tvořen vstupy, 

které jsou vybaveny běžnými stavebními prvky a nemusí být vybaveny speciálními 

přístupovými systémy. Obvodová ochrana je zajištěná certifikovaným MZS a prosklené 

stavební konstrukce jsou bez bezpečnostní fólie. Pro ochranu chráněných aktiv je instalována 

prostorová ochrana s bezpečnostním osvětlením základních vnitřních prostor [11]. Fyzická 

ostraha je realizována v pracovní době přítomností zaměstnanců v objektu (např. recepce) 

a v mimopracovní době monitoringem pomocí systémů technické ochrany, které obsluhují 

určené osoby (vlastní zaměstnanci, příp. externí subjekt). Úkolem fyzické ostrahy je 

adekvátní reakce v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události. 

6.6.4 Tabulkový přehled stanovených opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ 

Na základě výstupů z procesu posouzení rizika a provedeného návrhu kategorizace 

prostorů VŠ s využitím bezpečnostního zónování, byla stanovena nezbytná opatření fyzické 

bezpečnosti ve specifickém prostředí VŠ (minimální standard prevence), vedoucí k zajištění 

požadované bezpečnostní úrovně dle příslušné kategorie. Pro přehlednost jsou tato opatření 

uvedena v následujícím tabulkovém přehledu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

Tabulka 19 Návrh opatření v oblasti plánování a řízení fyzické bezpečnosti 

NÁVRH ZÁKLADNÍCH OPATŘENÍ V OBLASTI PLÁNOVÁNÍ 

A ŘÍZENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 
Kategorie FB 

I II III 

P
r
ev

e
n

ti
v

n
í 

o
p

a
tř

e
n

í 
 

fy
zi

c
k

é 
b

ez
p

eč
n

o
st

i 

Viditelnost 

opatření fyzické 

bezpečnosti 

Nepřímo odrazující viditelné opatření fyzické bezpečnosti objektu 

(zabezpečení rizikových stavebních otvorů, režim fyzické přítomnosti 

osob, instalace CCTV, bezpečnostní osvětlení). 

x x x 

Správa a údržba 
technických 

prostředků  

Stav a funkčnost prvků fyzické bezpečnosti, pravidelnost funkčních 
a servisních zkoušek či revizí. 

x x x 

Vnější okolí 

objektu 

Oplocení ve výšce min. 1,8 m, včetně údržby pásma perimetru 

z hlediska přístupu a přehledu (zajistit volný prostor min. 2,5 m od 

pletiva, terénní úpravy, údržba okolí apod.). 

x x x 

Bezpečnostní 

řešení staveb 

Zahrnuje urbanistické i stavebně technické a požárně bezpečnostní 

řešení objektu, zajišťující fyzickou bezpečnost mechanickou odolností, 
funkčností řešení a stabilitou prvků. 

x x x 

Posouzení rizika 

a hrozeb 

Provádění pravidelných analýz rizik a příprava opatření k jejich 

eliminaci včetně pravidelného posouzení účinnosti preventivních 
a nápravných opatření. 

x x x 

Procedura 

varování 

a prevence 

1x ročně vyhlášení požárního poplachu v rámci zajištění efektivní 

koordinace a bezpečné evakuace objektu. Dále realizovat den 
bezpečnosti, zaměřený na prevenci a postupy při krizových situacích 

(nácviky krizových postupů a komunikace, základy sebeobrany apod.). 

Dle stupně závažnosti definovat vyhlášení žlutého či červeného alertu 

k nácviku následných bezpečnostních opatření. Téma bezpečnost 
zahrnout do tematických přednášek, případně konferencí, které budou 

zaměřeny na bezpečnostní incidenty, rizika a prevenci ve specifickém 

prostředí VŠ. 

x x x 

Bezpečnostní 

značení 

Zákazové, příkazové, výstražné a informativní značení (tabulky, značky 

apod.) rychle upozorňující na rizikový stav a situaci, mající vliv na 
ochranu zdraví, majetku a dalších aktiv. 

x x x 

B
ez

p
e
č
n

o
st

n
í 

p
o

li
ti

k
a
 Statut VŠ 

(dle typu) 

Základní dokument, který se hlásí ke kultuře bezpečnosti a k vytvoření 

bezpečnostního systému, včetně krizového řízení, který stanovuje 

priority, cíle, kritéria hodnocení a systém odpovědnosti. Dále řeší vnější 

bezpečnost a systém odpovědnosti při uplatňování fyzické bezpečnosti. 

x x x 

Bezpečnostní 

postupy 

Interní předpisy a dokumenty VŠ související s fyzickou bezpečností 

(směrnice, pokyny, provozní řády a postupy, ostatní provozní 

dokumentace). 

x x x 

B
ez

p
e
č
n

o
st

n
í 

z
a
m

ě
st

n
a

n
ci

 

Pracovníci 

fyzické ostrahy 

Pracovníci přímo vykonávající fyzickou ostrahu formou místního 

výkonu, monitoringem poplachových systémů, bezpečnostním 
dohledem, příp. zásahovou skupinou z dohledového pracoviště. 

x x  

Bezpečnostní 

management 
Zaměstnanec nebo bezpečnostní manažer odpovědný za zajištění 
a řešení problematiky fyzické bezpečnosti VŠ. 

x x x 

Bezpečnostní 

technici 

Správci bezpečnostních technologií, s výkonem funkce odpovědné 

osoby za provoz systémů technické ochrany. 
x x x 

Bezpečnostní 

zaměstnanci 
Pověření zaměstnanci VŠ odpovídající za fyzickou bezpečnost. x x x 
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Tabulka 20 Návrh technických opatření fyzické bezpečnosti [11][35] 

NÁVRH TECHNICKÝCH OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 
Kategorie FB 

I II III 

M
e
c
h

a
n

ic
k

é 
zá

b
ra

n
n

é 
sy

st
é
m

y
 

 (
M

Z
S

) 

Dveře  
(vstupní body) 

typ 1 
Odolnost proti násilnému vniknutí, odpovídající minimálně 

bezpečnostní třídě RC 2 dle ČSN EN 1627. 
x   

typ 2 

Dveře plné a pevné konstrukce, v případě prosklení 

bezpečnostní zasklení s minimální odolností proti vloupání 

oknem EN 1627 RC 2. 

 x  

typ 3 
Dveře pevné konstrukce, u prosklených bezpečnostních zasklení 
s minimální odolností proti vloupání oknem EN 1627 RC 2N. 

  x 

Okna  
(průlezné otvory) 

typ 1 
Okenní mříže v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 1627 
nebo skla či bezpečnostní fólie s minimální odolností proti 

vloupání oknem EN 1627 RC 3 (do 5 m výšky nad terénem). 

x   

typ 2 

Okenní mříže v bezpečnostní třídě RC 2 podle ČSN EN 1627 

nebo skla či bezpečnostní fólie s minimální odolností proti 

vloupání oknem EN 1627 RC 2N (do 3 m výšky nad terénem). 

 x  

typ 3 

Okenní mříže v bezpečnostní třídě RC 2N případně 

bezpečnostní fólie s minimální odolností proti vloupání oknem 
EN 1627 RC 2N. 

  x 

Uzamykací 

systémy 

typ 1 
Uzamykací systém v bezpečnostní třídě RC 3 podle ČSN EN 
1627, elektrické zámky ovládané ACS nebo mechanické 

samozamykací zámky, kování v provedení klika - tlačítko. 

x   

typ 2 
Uzamykací systém v bezpečnostní třídě RC 2 podle ČSN EN 

1627, kování v provedení klika - tlačítko. 
 x  

typ 3 Uzamykací systémy s cylindrickou uzamykací vložkou.   x 

Prosklené 

stavební 

konstrukce    

typ 1 
Bezpečnostní zasklení s minimální odolností proti vloupání 
oknem EN 1627 RC 3 (do 5 m výšky nad terénem). 

x   

typ 2 
Bezpečnostní zasklení s minimální odolností proti vloupání 

oknem EN 1627 RC 2 (do 3 m výšky nad terénem). 
 x  

typ 3 
Bezpečnostní zasklení s minimální odolností proti vloupání 

oknem EN 1627 RC 2N. 
  x 

U
z
a
v

ře
n

ý
 t

el
ev

iz
n

í 
o

k
r
u

h
 –

 

k
a

m
e
ro

v
ý
 s

y
st

é
m

 (
C

C
T

V
) 

Rozsah instalace 

pevných kamer 

typ 1 Perimetr včetně vstupních bodů do prostoru. x 
  

typ 2 Významné prostory. 
 

x 
 

Rozsah instalace 

otočných kamer 
typ 1 Významné prostory a komunikační trasy. x x x 

Záznam událostí typ 1 Záznam s místním přístupem definovaných osob. x x  

On-line 

monitorování 
typ 1 Fyzická ostraha, non-stop monitoring. x x x 

Funkční vazby 

CCTV 
typ 1 PZTS se zobrazením místa poplachu. x x  

B
ez

p
e
č
n

o
st

n
í 

o
sv

ě
tl

e
n

í 

Rozsah instalace 

systému 
(prostředek 

odstrašení 

s napojením na 

CCTV); 

typ 1 Vstupní body, perimetr objektu a další prostory snímané CCTV. x x  

typ 2 Významné vnitřní prostory (senzory pohybu).   x 

E
P

S
 

Rozsah instalace 

systému 
typ 1 

Dle platných právních předpisů a v souladu s podmínkami 

stanovenými v požárně bezpečnostním řešení stavby. 
x x x 

S
a

fe
ty

  

r
o
o

m
 

Rozsah instalace typ 1 

Zvážit a případně realizovat místnost pro bezpečnou evakuaci 

osob uvnitř VŠ, kde se lze ukrýt do příjezdu bezpečnostních 

složek (např. v případě násilného útoku s využitím střelných 

zbraní a trhavin). 

x   
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NÁVRH TECHNICKÝCH OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 
Kategorie FB 

I II III 
S

y
st

ém
 k

o
n

tr
o

ly
 v

st
u

p
u

 (
A

C
S

) 
s 

v
y

u
ž
it

ím
 

p
a

si
v

n
í 

R
F

ID
 t

e
c
h

n
o
lo

g
ie

 

Přístupové místo 

typ 1 Identifikace třídy 2 pro vstup i odchod, třída přístupu „B“. x   

typ 2 Identifikace třídy 1 pro vstup, třída přístupu „A“.  x x 

Třída přístupu 

typ 1 
Třída přístupu „B“ podle ČSN EN 50 133-1 (vyžaduje časový 

filtr a funkce ukládání). 
x   

typ 2 
Třída přístupu „A“ podle ČSN EN 50 133-1 (nevyžaduje 
časový filtr a funkce ukládání). 

 x  

Třída identifikace 

typ 1 Třída identifikace 2 podle ČSN EN 50 133-1. x   

typ 2 Třída identifikace 1 podle ČSN EN 50 133-1.  x  

Rozsah instalace 
systému 

typ 1 Používané vstupní body do zájmového prostoru. x   

typ 2 Hlavní vstupní body do zájmového prostoru.  x  

Hlášení výstrah 

typ 1 
Ukládání výstrah systémem a signalizace na stále stanoviště 

ostrahy. 
x   

typ 2 Ukládání výstrahy systémem.  x x 

P
o

p
la

c
h

o
v
ý

 z
a

b
e
z
p

e
čo

v
a
c
í 

a
 t

ís
ň

o
v
ý

 s
y

st
ém

 (
P

Z
T

S
) 

Ústředna PZTS 
typ 1 Stupeň zabezpečení minimálně 2 podle ČSN EN 50 131-1. x x  

typ 2 
Splňuje minimálně podmínky stupně zabezpečení 1 podle ČSN 

EN 50 131-1. 
  x 

Detektory PZTS 

typ 1 Stupeň zabezpečení minimálně 2 podle ČSN EN 50 131-1. x x  

typ 2 
Splňuje minimálně podmínky stupně zabezpečení 1 podle ČSN 

EN 50 131-1. 
  x 

Prostorová 

ochrana objektu 
na perimetru 

typ 1 

Prostorová ochrana všech místností situovaných na hranici 

perimetru do výše 5 m nad okolní terén a prostorová ochrana 

všech přístupových komunikačních tras. 

x   

typ 2 
Prostorová ochrana místností situovaných vně v 1. NP 

a prostorová ochrana všech hlavních komunikačních tras. 
 x x 

Plášťová 

ochrana 

typ 1 

Signalizace neoprávněného otevření dveří a oken, včetně 

signalizace rozbití prosklených ploch (pokud není bezpečnostní 

fólie) všech místností situovaných vně perimetru do výše 5 m 
nad okolní terén. 

x   

typ 2 

Signalizace neoprávněného otevření dveří a oken, včetně 

signalizace rozbití prosklených ploch všech místností 

situovaných vně do úrovně 1. NP. 

 x x 

Tísňový systém typ 1  Skrytě instalované tísňové hlásiče v rizikových prostorech VŠ. x x  

Subsystémy 

typ 1 

Nezávisle ovládaný subsystém se společnou identifikací 

bezpečnostních senzorů v jedné místnosti (mimo tísňových 
hlásičů). 

x   

typ 2 
Subsystém tvořený objektem nebo několika různými 

vymezenými vnitřními prostory. 
 x x 

Signalizace 

poplachových 

a provozních 

stavů 

typ 1 
Prostřednictvím speciální softwarové aplikace s lokální 

signalizací v daném prostoru. 
x   

typ 2 
Souhrnně prostřednictvím akustické sirény s optickou 
signalizací do zájmových prostor. 

 x x 

Ovládání typ 1 
Jedinečný identifikátor oprávněné osoby (PIN, karta, RFID 

nebo biometrie), klávesnice a snímač. 
x x  

Vyvedení 

provozních 

a poplachových 

stavů na DPPC 

typ 1 

Přenos poplachové informace na dohledová a poplachová 

přijímací centra (DPPC) prostřednictvím vyhrazené přenosové 
cesty. 

x x  
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Tabulka 21 Návrh režimových opatření fyzické bezpečnosti 

NÁVRH REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 
Kategorie FB 

I II III 

Režim vstupu návštěv 

a dodavatelů 

typ 1 

Vpuštění cizích osob do prostoru školy až po jejich identifikaci 

a ověření účelu vstupu do budovy (na základě evidence, 
v doprovodu odpovědné osoby). 

x   

typ 2 
Vpuštění cizích osob do prostoru školy až po jejich identifikaci 
a ověření účelu vstupu do budovy (na základě oznámení, 

v doprovodu odpovědné osoby). 

 x  

typ 3 

Režim vstupu na základě oznámení účelu vstupu, bez 

doprovodu (veřejně přístupný prostor). Zajistit fyzické kontroly 

u vstupu do objektů fyzickou ostrahou. 

  x 

- 

Umístění vstupní ID karty „visačky“ na viditelném místě (kolem 

krku, na hrudi), tak aby bylo možno jednoznačně určit 
oprávněnost vstupu a pohybu ve škole. Bez visačky bude osoba 

okamžitě vykázána z objektu, v případě problému musí být 

kontaktována PČR. 

x x x 

Režim vstupu studentů 

VŠ 

typ 1 
Na základě identifikačního prvku, za přítomnosti odpovědné 

osoby. 
x 

  

typ 2 Na základě identifikačního prvku. 
 

x 
 

typ 3 Na základě identifikačního prvku, bez kontroly. 
  

x 

Režim vstupu 

zaměstnanců VŠ 
(akademických 

a ostatních pracovníků) 

typ 1 Oprávnění přidělené dle pracovní pozice a prověření. x x  

typ 2 Oprávnění dle přiděleného klíče, bez kontroly.   x 

Zajištění vstupu objektu typ 1 

Vstupy do budov i dalších prostor areálu školy jsou 

uzamykatelné a na začátku, v průběhu i na konci školního dne 

uzamčené a nejsou volně přístupné (dovoluje-li to jeho 
dispozice, je areál školy uzavřený). 

x x x 

Parkování vozidel typ 1 
Pouze na vyhrazených parkovacích místech. V rámci 

projektování nových budov vyloučit parkování uvnitř budov. 
x x x 

Interní prověrky 

zaměstnanců VŠ 
typ 1 

Odhalení podvodného jednání, falšování životopisů či 

požadovaných dokladů k výkonu pracovní činnosti. 
x x x 

Zajištění vstupů 

v objektu 
typ 1 

Vstupy do budov i dalších prostor školy jsou uzamykatelné a na 
začátku, v průběhu i na konci školního dne uzamčené a nejsou 

volně přístupné (dovoluje-li to jeho dispozice, je areál školy 

uzavřený). 

x x x 

Servis technických 

prostředků fyzické 

bezpečnosti 

typ 1 
Periodická servisní činnost dle příslušné technické dokumentace 

(odstranění závady maximálně do 12 hodin). 
x   

typ 2 
Periodická servisní činnost dle příslušné technické dokumentace 

(odstranění závady maximálně do 24 hodin). 
 x  

typ 3 
Periodická servisní činnost dle příslušné technické dokumentace 
(odstranění závady maximálně do 48 hodin). 

  x 

Režim identifikačních 
prvků  
(PIN, karta, RFID nebo 

biometrie, klíče) 

typ 1 
Evidence identifikačních prvků, klíčový režim, periodická 
obměna kódů 1x za 6 měsíců, režim vydávání a přidělování 

identifikačních prvků. 

x 
  

typ 2 
Evidence identifikačních prvků, klíčový režim, režim vydávání 

a přidělování ID karet.  
x 

 

typ 3 Průběžné vedení evidence identifikačních prvků. 
  

x 

Opatření a postupy pro 

mimořádné události 

typ 1 

Písemně stanovená pravidla a zejména krizový plán, v němž 

jsou definovány priority jednotlivých fází potenciální tragické 

události a základní postupy pro komunikaci s rodiči, medii 
a samotnými studenty. 

x x x 

typ 1 
Procedura varování a koordinace s Policií ČR a ostatními 

složkami IZS (dle charakteru hrozby). 
x x x 
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Tabulka 22 Návrh opatření fyzické ostrahy 

NÁVRH OPATŘENÍ FYZICKÉ OSTRAHY 
Kategorie FB 

I II III 

Forma zajištění fyzické 

ostrahy 

typ 1 
Profesionální strážci externího dodavatele na základě písemné 

smlouvy. 
x   

typ 2 
Neformální strážci na základě pracovní náplně (zajištěno 
vlastním nebo externím pracovníkem). 

 x  

typ 3 Recepce (zajištěno vlastním nebo externím pracovníkem).   x 

Rozsah zajištění fyzické 
ostrahy 

typ 1 Fyzické zajištění ostrahy. x   

typ 2 
Monitoring implementovaných technických opatření 

a bezpečnostních postupů. 
 x x 

Způsob výkonu fyzické 

ostrahy 

typ 1 
Místní výkon s monitorováním instalovaných technických 

opatření. 
x   

typ 2 
Výjezdová skupina reagující na poplachovou signalizaci 

z instalovaných technických opatření. 
 x x 

Písemně stanovené 

normativy 

typ 1 Směrnice pro výkon fyzické ostrahy objektu (SVO). x   

typ 2 Interní předpisy VŠ (směrnice, pokyny, doporučení apod.).  x x 

Kontrola bezpečnostních 

opatření 

typ 1 

Periodicky včetně zápisu o kontrole, minimálně 1x za měsíc 

pracovníkem fyzické ostrahy, příp. pověřeným zaměstnancem 

VŠ. 

x 
  

typ 2 

Periodicky včetně zápisu o kontrole, minimálně 1x za 2 měsíce 

pracovníkem fyzické ostrahy, příp. pověřeným zaměstnancem 
VŠ. 

 
x x 

Režim manipulace 

s majetkem 
typ 1 

Definování rozsahu a způsobu manipulace s hmotným 

a nehmotným majetkem (dovoz, vývoz z objektu). 
x x x 

Školení pracovníků 

fyzické ostrahy 
typ 1 

Seznámit určené pracovníky se stanovenými bezpečnostními 

opatřeními, opakované školení minimálně 1x ročně a ihned 
v případě významné změny či doplnění pravidel fyzické 

bezpečnosti, změny pracoviště či pracovního zařazení a vždy 

po vyhodnocení mimořádné události. 

x x x 

6.7 Účinnost implementace systému fyzické bezpečnosti 

Stěžejním kritériem, pro úspěšnost a efektivitu zvolených opatření fyzické bezpečnosti 

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

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

úrovně a ochrany osob, majetku a dalších chráněných aktiv. Podpora vrcholového vedení 

představuje všeobecnou zákonnou odpovědnost organizace, kde lze vztah vedení 

k bezpečnosti současně spatřovat také v ustanovení osob odpovědných za fyzickou 

bezpečnost VŠ. V tomto ohledu lze konstatovat, že tam, kde jsou za tuto oblast pověřeni 

bezpečnostní pracovníci s odpovídající profesní úrovní, je stupeň a koncepčnost 

implementovaných bezpečnostních opatření zřejmá na první pohled. Při řešení problematiky 

fyzické bezpečnosti VŠ je nutno čerpat také ze zkušeností zahraničních školských zařízení 

a to zejména v otázkách účelnosti a efektivity stávající bezpečnostní úrovně. V této oblasti 

může být příkladem Německo, Velká Británie, USA a další zahraniční země, kde se touto 
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problematikou dlouhodobě zabývají a to především ve vztahu k aktuálním bezpečnostním 

rizikům a hrozbám.  

Dosažení odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ samozřejmě předpokládá také úměru 

mezi účelností a vynaloženými finančními prostředky na implementaci zpracovaného systému 

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

postupů a preventivních opatření, které lze zavést za běžné bezpečnostní situace 

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

normami, právními a ostatními předpisy (požární ochrana, bezpečnost zařízení, ochrana osob 

a zdraví atd.). V rámci realizace navrženého systému fyzické bezpečnosti VŠ je nutno uplatnit 

také kvantitativní a kvalitativní metody výběru vhodných opatření fyzické bezpečnosti. 

Kvantitativní způsob návrhu vychází z možnosti jednoznačného porovnání hodnot 

doporučeného stavu s příslušným návrhem minimálních opatření fyzické bezpečnosti VŠ, kdy 

mohou nastat tři varianty a to, že opatření mají stejnou, vyšší nebo nižší bezpečnostní úroveň 

než zpracovaný návrh. Kvalitativní způsob, ovlivňující návrh bezpečnostních opatření 

a postupů, vychází z působení na zajištění fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ a zahrnuje 

zejména tato hlediska: 

 systém řízení a plánování organizace VŠ z pohledu fyzické bezpečnosti; 

 soulad preventivních opatření a postupů s požadovanou bezpečnostní úrovní; 

 nastavení procedur pro zajištění požadované dokumentace fyzické bezpečnosti; 

 proces provádění a hodnocení stávající bezpečnostní úrovně, včetně pravidelné údržby 

prostředků technické ochrany. 

Aplikací kvalitativní metody lze posoudit uplatnění aspektu ovlivnění systémových 

opatření a to jejich vzájemným působením, kdy může dojít ke zbytečnému plýtvání finančních 

prostředků, případně až k degradaci bezpečnostní úrovně systému fyzické bezpečnosti VŠ. 

6.7.1 Analýza nákladů a přínosů systému fyzické bezpečnosti VŠ 

Pro dosažení přehlednosti zpracovaného systému fyzické bezpečnosti, lze v rámci 

stanovení vhodných opatření aplikovat analýzu nákladů a přínosů, která využívá kvalitativní 

i kvantitativní přístup. Tato analýza je součástí řady systémů posouzení rizika a lze 

konstatovat, že je implementována tam, kde jsou komplexní očekávané náklady srovnávány 

s očekávanými přínosy, a to s cílem vybrat variantu navržených opatření fyzické bezpečnosti 

v prostředí VŠ z hlediska jejich vhodnosti a rentability. Z tohoto důvodu je tato analýza 

vhodná právě pro objekty VŠ, kde je podstatou identifikace vstupu, zahrnující data 

o nákladech a přínosech pro všechny zainteresované strany (přímé, nepřímé, movité, 
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nemovité). Přímé přínosy vyplývají z uskutečněného zásahu a přímé náklady s tímto zásahem 

přímo souvisejí. Nepřímé přínosy jsou naopak nahodilé (např. spokojenost akademických 

pracovníků), nicméně stále mohou výrazně přispět k rozhodnutí a nepřímé náklady mohou být 

dodatečné (např. ztráta použitelnosti). Podstatným faktem je, že všechny náklady a přínosy se 

označují jako současná hodnota, na základě které lze vytvořit tzv. čistou současnou hodnotu, 

která se stává vstupem k rozhodnutí o riziku a udává, že je zásah přínosný [28]. Na negativní 

rizika, představující ohrožení lidského života a chráněných aktiv organizace, aplikujeme 

princip ALARP, který separuje rizika do tří oblastí akceptovatelnosti.  

 

Obrázek 19 Princip ALARAP [20] 

Směrem k závěru oblasti s nízkým rizikem lze aplikovat přísnou analýzu nákladů 

a přínosů. Tam, kde se však rizika blíží k neakceptovatelné úrovni, se dle principu ALARAP 

očekává, že dojde k nápravě, avšak pokud náklady na ošetření nebudou hrubě v nepoměru 

k získaným přínosům. V prostředí VŠ by náklady neměly přesáhnout více než 10 - 15 % 

hodnoty všech aktiv (hmotný a nehmotný majetek), která se v tomto specifickém prostředí 

nachází. Významný faktorem však je hodnota lidského života, kdy od ledna 2014 neplatí 

vyčíslená částka 240 tis. Kč a její výše nyní závisí na dohodě, tedy soudu. Lze uvést, že lékaři 

z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy orientačně tuto hodnotu vyčíslili na cca 10 mil. Kč, 

což je z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ významný údaj, jelikož ochrana osob a jejich zdraví 

je vždy prioritou. S touto skutečností úzce souvisí zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně, 

která musí být vzhledem ke značné cirkulaci a počtu osob v objektech VŠ opravdu efektivní. 

Lze konstatovat, že stávající stav fyzické bezpečnosti a organizace VŠ je do značné míry 

reflektován pozorností, kterou vedoucí pracovníci věnují této problematice. Průvodním 
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znakem je zejména nejednotnost mezi jednotlivými VŠ a to v přístupu k řešení této otázky, 

i když se nemusí nutně jednat o ucelenou strukturu organizace, ale především o funkčnost 

bezpečnostního managementu, který musí prioritně zahrnovat všechny oblasti fyzické 

bezpečnosti s úzkou vazbou na vrcholové vedení VŠ. Z tohoto důvodu je nezbytná důkladná 

analýza nákladů a přínosů, týkající se implementace dané bezpečnostní technologie 

a navržených opatření fyzické bezpečnosti v konkrétním objektu VŠ. Nicméně v této oblasti 

je v současnosti šetření finančních prostředků odrazem trendu financování VŠ, kdy na jedné 

straně dochází u nových investičních projektů k předimenzování technických prostředků 

fyzické bezpečnosti, které nejsou často plně využívány a na straně druhé jsou omezovány 

finanční prostředky na fyzickou ostrahu, kdy je přes den zajišťována pouze informační služba 

a například v nočních hodinách je celý objekt bez fyzického dohledu. Účelnost způsobu 

vynakládání finančních prostředků, jakým způsobem a v jakém rozsahu budou opatření 

fyzické bezpečnosti implementována, je pohledem na stávající bezpečnostní úroveň, za kterou 

v konečném důsledku odpovídá vždy provozovatel VŠ.  

6.7.2 Analýza zranitelnosti objektu VŠ 

Tuto metodu se doporučuje aplikovat v případě, kdy je nutno porovnat aktuální stav 

bezpečnostní úrovně VŠ s nezbytnou fyzickou bezpečností a posoudit tak jejich zranitelnost 

vůči potenciální protiprávní činnosti. Cílem je dosažení ochrany, která nepředstavuje 

požadavek nejvyšší úrovně zabezpečení, avšak zajištění požadované úrovně fyzické 

bezpečnosti je v souladu s jednotlivými potřebami a specifickými podmínkami konkrétní VŠ 

(přijatelné riziko k předpokládaným nákladům). Pro stanovení odpovídajícího stupně fyzické 

bezpečnosti je nutné zahrnout následující:  

 potenciální bezpečnostní riziko z hlediska významu ve vztahu k chráněným osobám 

a dalším aktivům VŠ (objektivní význam, subjektivní posouzení rizika, specifické 

podmínky), včetně typologie možného pachatele protiprávní činnosti; 

 stávající zranitelnost a úroveň fyzické bezpečnosti dle provedené kategorizace 

prostorů VŠ (interní směrnice VŠ, řízení vstupu, posouzení rizika, organizace fyzické 

ostrahy atd.). 

Samotná analýza je pak založena na zpracování seznamu otázek, stanovených na 

základě kvalifikovaného expertního odhadu bezpečnostních odborníků v oblasti fyzické 

bezpečnosti, s následným přiřazením hodnoty úrovně rizika pro jednotlivé otázky (hodnoty se 

mohou měnit v závislosti na změně faktoru nebezpečí). V prvním kroku je však nutno 

stanovit míru a úroveň rizika, s následným určením hodnoty jednotlivých faktorů pro 
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výsledné vyhodnocení analýzy zranitelnosti pomocí uvedených matic. Hodnota faktoru se 

zjistí na základě aritmetického součtu úrovně rizika daného faktoru a podílem počtu otázek 

příslušného faktoru [11][35].  

Tabulka 23 Kritéria úrovně rizika a hodnoty faktoru [11][35] 

Hodnota míry a úrovně bezpečnostního rizika  

Potenciální význam (A) Zranitelnost objektu (C) 

11 - 14 úroveň 1 7 - 11 úroveň 1 

15 - 19 úroveň 2 12 - 16 úroveň 2 

20 - 23 úroveň 3 17 - 21 úroveň 3 

Potenciální riziko (B) Úroveň fyzické bezpečnosti (D) 

6 - 10 úroveň 1 8 - 13 úroveň 1 

11 - 16 úroveň 2 14 -17 úroveň 2 

17 - 21 úroveň 3 18 - 20 úroveň 3 

Hodnota faktoru 

Faktor Součet Počet otázek Součet / počet otázek 

potenciální význam (A) aritmetický součet úrovní otázek (A) oblast A A 

potenciální riziko (B) aritmetický součet úrovní otázek (B) oblast B B 

zranitelnost budovy (C) aritmetický součet úrovní otázek (C) oblast C C 

úroveň fyzické bezpečnosti (D) aritmetický součet úrovní otázek (D) oblast D D 

Závěrečné vyhodnocení se provede přiřazením vypočtených hodnot do příslušné 

matice a stanovením příslušného stupně ochrany.  

Tabulka 24 Matice posouzení úrovně fyzické bezpečnosti [11][35] 

Posouzení stávající úrovně ochrany (SO) Posouzení doporučené úrovně ochrany (DO) 

Úroveň 

fyzické 

bezpečnosti 

 

 

3 3 4 4 Úroveň 

potenciálního rizika 

3 3 4 4 

2 2 3 4 2 2 3 4 

1 1 2 3 1 1 2 3 

1 1 2 3 1 1 2 3 

Úroveň zranitelnosti objektu Úroveň potenciálního významu 

Výstupem analýzy zranitelnosti je rozhodnutí o dosažených výsledcích. V případě, 

kdy je stávající úroveň ochrany (SO) nižší než doporučená úroveň ochrany (DO), musí se 

odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika, která odpovídají zranitelnosti objektu (snížit 

faktor C) a zároveň úrovni fyzické bezpečnosti (faktor D) ve vztahu k danému riziku.  

 



107 

 

6.8 Dílčí závěr 

Zpracovaný systém fyzické bezpečnosti VŠ definuje nezbytné požadavky na 

bezpečnostní úroveň v tomto prostředí a to formou stanovených opatření fyzické bezpečnosti 

dle příslušné kategorizace jednotlivých prostorů. Vzhledem k charakteru objektu VŠ a jeho 

dislokaci lze tento návrh v konkrétních podmínkách modifikovat, avšak nesmí dojít ke snížení 

požadované bezpečnostní úrovně. Dále lze konstatovat, že uvedený systém fyzické 

bezpečnosti VŠ je určen zejména pracovníkům bezpečnostního managementu VŠ 

a zpracovatelům bezpečnostních standardů, pokynů či právních předpisů, souvisejících s touto 

problematikou. V oblasti represe a prevence rizik byla navrhnuta také systematická metoda 

analýzy a řízení bezpečnostních incidentů, vedoucí k důkladnému prověření kořenových 

příčin nežádoucí události, s následným stanovením okamžitých nápravných a preventivních 

opatření, s cílem eliminovat opětovný výskyt nežádoucího incidentu obdobného charakteru. 

Prvky novosti lze nalézt také v oblasti implementace vybrané technologie radiofrekvenční 

identifikace a lokalizace osob v prostředí VŠ, kde bylo provedeno laboratorní měření 

a zkoumání se zaměřením na efektivní využití této technologie v oblasti fyzické bezpečnosti. 

Následnou aplikací RFID získá organizace bezkontaktní prvek identifikace osob a majetku, 

případně jejich lokalizaci uvnitř objektu v reálném čase. V kombinaci s odpovídajícím 

nastavením režimových opatření, představuje tento systém efektivní prvek řízení vstupu, 

výstupu a pohybu zaměstnanců, studentů či návštěv, čímž je zajištěna minimalizace 

významného rizika neoprávněného vstupu a s ním spojených hrozeb. Dalším pozitivem 

zpracovaného systému fyzické bezpečnosti VŠ je především jeho univerzálnost a praktická 

využitelnost nejen v prostředí VŠ, ale i u dalších školských zařízení či institucí obdobného 

charakteru. 

Lze konstatovat, že zavedení představeného systému fyzické bezpečnosti snižuje riziko 

vzniku protiprávní činnosti ve specifickém prostředí VŠ. Tyto proklamace je však složité 

prakticky dokázat, nicméně na základě výstupů disertační práce a empirických zkušeností lze 

tuto skutečnost potvrdit. Dalším logickým krokem tak bude postupné zavedení tohoto 

systému do bezpečnostních standardů a právních předpisů, které souvisí s řešenou 

problematikou. 
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7 Diskuse 

Na základě zjištěných skutečností a poznatků problematiky fyzické bezpečnosti VŠ byl 

stanoven hlavní cíl disertační práce. 

 

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

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

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

VŠ, včetně souhrnného přehledu potenciálních hrozeb a typologie pachatele protiprávní 

činnosti v prostředí VŠ (ZPRACOVÁNO); 

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

včetně využití multikriteriální analýzy pro komparaci současného portfolia 

bezpečnostních technologií, s následným stanovením vybraných technických prostředků  

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

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

k důkladnému prověření kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a následnému 

stanovení okamžitých nápravných a preventivních opatření, s cílem eliminovat opětovný 

výskyt vzniklého bezpečnostního incidentu a jeho dopad na chráněná aktiva 

(ZPRACOVÁNO); 

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

kategorizace a bezpečnostního zónování zájmových prostorů VŠ dle jejich významnosti 

a zranitelnosti z pohledu fyzické bezpečnosti (ZPRACOVÁNO). 

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

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

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

Z významných přínosů disertační práce pro vědecký obor lze uvést: 

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

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

kořenových příčin vzniklé nežádoucí události a k následnému stanovení okamžitých 

nápravných a preventivních opatření; 

Návrh systému fyzické bezpečnosti vysokých škol, zahrnující opatření fyzické bezpečnosti 

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

bezpečnostních incidentů a mimořádných událostí, vedoucích ke stanovení požadavků na 

zajištění odpovídající bezpečnostní úrovně VŠ (ZPRACOVÁNO). 
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 inovativní systém fyzické bezpečnosti VŠ vedoucí k posouzení a stanovení preventivních 

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

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

posouzení bezpečnostních rizik v prostředí VŠ a laboratorním zkoumáním frekvenčního 

rozsahu a dalších požadovaných parametrů pro fungování RFID technologie; 

 výukový materiál a zdroj informací pro zpracování dalších závěrečných prací, 

zabývajících se problematikou fyzické bezpečnosti veřejných objektů.  

Mezi významné přínosy praktického využití v oblasti fyzické bezpečnosti patří: 

 návrh dosud neaplikované metody analýzy a řízení bezpečnostních incidentů, vedoucí 

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

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

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

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

vhodné bezpečnostní technologie z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ; 

 stanovení vhodných prvků RFID na základě laboratorního zkoumání a měření 

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

prostředku snižujícího identifikovaná bezpečnostní rizika a hrozby na přijatelnou úroveň 

(především neoprávněný vstup a pohyb v prostorách VŠ); 

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

kritických míst z hlediska ochrany významných aktiv; 

 systematický způsob kategorizace objektů a vnitřních prostorů VŠ s využitím 

bezpečnostního zónování dle příslušných kritérií, na základě čehož lze stanovit 

odpovídající opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ; 

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

k odpovídajícímu posouzení stavu zabezpečení VŠ a ke stanovení adekvátních opatření 

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

specifickém prostředí; 

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

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

předpokladů pro plánování finančních prostředků);  

 získání souhrnného přehledu o stavu zajištění fyzické bezpečnosti, včetně charakteristiky 

vzniklých bezpečnostních incidentů v prostředí VŠ a konkrétních argumentů pro nápravu 

stávajícího stavu. 
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8 Závěr 

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

problematikou fyzické bezpečnosti VŠ. V úvodní části je specifikován rešeršní výzkum a stav 

ochrany VŠ v zahraničí a ČR, s následnou komparací zjištěných skutečností v této oblasti. Na 

základě uvedeného průzkumu a výchozích předpokladů byl určen hlavní cíl práce, spolu 

s volbou vhodných teoretických a empirických metod vedoucích k úspěšnému dosažení 

stanovených cílů. Předmětem práce bylo zpracování systému fyzické bezpečnosti v prostředí 

VŠ, resp. koncepčního systémového přístupu definujícího účinná opatření a postupy fyzické 

bezpečnosti pro dosažení požadované bezpečnostní úrovně. Východiskem pro zpracování 

disertační práce je zejména část, ve které je uvedeno posouzení stávajícího stavu a rozsahu 

fyzické bezpečnosti VŠ. Na základě získaných poznatků byly aplikovány také vybrané 

metody posouzení rizika v prostředí VŠ s určením těch nejvýznamnějších, která jsou 

předmětem navržených opatření fyzické bezpečnosti, vedoucích k jejich eliminaci či 

minimalizaci na akceptovatelnou úroveň. Vzhledem k tomu, že prioritou fyzické bezpečnosti 

je vždy prevence a represe rizika, byla autorem práce zpracována rovněž inovativní metoda 

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

kořenových příčin vzniklé nežádoucí události (v této oblasti dosud neimplementována). 

Zpracovaný návrh systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ představuje efektivní 

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

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

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

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

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

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

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

VG20102013036 „Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektu veřejných vysokých 

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

strany doktoranda věnována dlouhodobá pozornost, což je potvrzeno také seznamem vlastních 

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

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

odborných a metodických pokynů, souvisejících s ochranou nejen VŠ, ale i dalších školských 

zařízení a veřejných objektů. Na výstupy práce lze rovněž navázat a blíže se zabývat 

problematikou lidského faktoru a jeho selháním v systému fyzické bezpečnosti VŠ. 
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Conclusion 

This thesis is structured into several sections which are dealing with certain issues of physical 

protection of HEI. The introductory part specifies the resourse search and the current status of 

security educational institutions in the Czech Republic and abroad followed by comparison of 

available findings in this area. Based on the research and the underlying assumptions, primary 

and secondary goals are defined, along with the choice of appropriate theoretical and 

empirical methods leading to the successful completion of the thesis and achievement of 

defined goals. The object of this thesis is utilizing the system of physical protection in the 

HEI with the determination of the conceptual system approach defining effective measures of 

physical security and procedures to achieve the desired level of HEI in terms of physical 

protection. The most significant part copes with the assessment of the current status and range 

of physical protection in HEI. Consequently, practical knowledge gained by the assessment 

enables application of the selected methods of risk analysis identifying the most important 

risks of HEI. This analysis is subject to the proposed measures and appropriate safety 

technologies which lead to the elimination or minimization of those mentioned above to an 

acceptable level. Priority of physical protection of HEI is always prevention and repression of 

risk. Hence, the author carries out an innovative, not used to date, method of analysis and 

security incident management leading to a thorough verification and elimination of root 

causes of unfavorable events. The designed system of physical protection of HEI presents an 

effective method of solving this issue which in required extent reflects current scientific and 

technical knowledge of physical protection applied abroad. Implementation into practice can 

eliminate the absence of safety standards or law regulations determining the physical 

protection of HEI. Additionally, the improvement and unification of the approach to secure 

safety can be predicted;  including assumptions for planning financing at the level and scale 

which has never been examined in HEI before. In this context, it is necessary to mention that 

some findings have been obtained within the program of security research of Czech Republic 

Grant No. VG20102013036: Assessment and standardization of physical protection of public 

university facilities (in which the student author evaluated the issue in great detail in the long 

term and provided a list of own publications and research projects). Based on the facts above 

it can be expressed conviction that dissertation thesis finds application for people who process 

legal regulation, specialized and methodical guidelines for security of HEI, educational 

facilities and public buildings. Findings of this thesis can be used or further examined in the 

issue which deals with human factor and its failure in the system of physical security of HEI.  
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10 Přílohy 

V této části disertační práce jsou uvedeny jednotlivé přílohy, které představují její 

nedílnou součást, jelikož jsou zde uvedeny významná východiska a poznatky pro 

implementaci systému fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ. 

Příloha A: Právní předpisy a technické normy související s řešenou problematikou 

Tabulka A. 1 Přehled právních předpisů souvisejících s fyzickou bezpečností VŠ 

PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ* 

Označení Znění Účinnost 

Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1/1962 

Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava české republiky 1/1993 

Zákon č. 2/1993 Sb. 
Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky 
1/1993 

Zákon č 111/1998 Sb. 
Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění zákonů (zákon o vysokých 

školách) 
7/1998 

Zákon č 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 6/2000 

Zákon č 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 1/2001 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb. 
1/2005 

Zákon č. 412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 1/2006 

Vyhláška č. 523/2005 Sb. 
Vyhláška o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších 
elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi 

a o certifikaci stínících komor 

1/2006 

Vyhláška č. 528/2005 Sb. Vyhláška fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 1/2006 

Vyhláška č. 432/2011 Sb. Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací 1/2012 

Zákon č 262/2006 Sb. Zákoník práce 1/2007 

Zákon č 309/2006 Sb. 

Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

1/2007 

Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon 1/2010 

Vyhláška č. 363/2011 Sb. 

Vyhláška o personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti. Dále 

o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické 

osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby 
a o způsobu podání těchto žádostí (vyhláška o personální bezpečnosti) 

1/2012 

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 1/2014 

Zákon č. 197/2014 Sb. 
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
1/2015 

*ve znění pozdějších předpisů a změn 
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Tabulka A. 2 Přehled technických norem souvisejících s fyzickou bezpečností VŠ 

PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM* 

Označení Název Účinnost 

ČSN ISO 31000 Management rizika - Principy a směrnice 11/2010 

ČSN ISO 31010 Management rizik - Techniky posuzování rizik 2/2011 

ČSN EN 60812 
Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) 
2/2007 

ČSN EN 61025 Analýza stromu poruchových stavů (FTA) 12/2007 

ČSN EN 62502 Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA) 8/2011 

ČSN EN 15602 Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie 10/2008 

ČSN ISO/IEC 27001 
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy managementu 
bezpečnosti informací - Požadavky 

10/2014 

ČSN ISO/IEC 

27005 

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení rizik bezpečnosti 

informací 
8/2013 

ČSN ISO/IEC 

27032 

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro 

kybernetickou bezpečnost 
11/2013 

ČSN ISO/IEC 

27035 

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů 

bezpečnosti informací 
1/2015 

ČSN ISO/IEC 

2382-37 
Informační technologie - Slovník - Část 37: Biometrika 2/2014 

ČSN ISO/IEC 24745 
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Ochrana biometrických 

informací 
1/2015 

ČSN EN 16656 
Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - 

Znaky RFID 
12/2014 

ČSN EN ISO/IEC 

19762-3 

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - 

Harmonizovaný slovník - Část 3: Radiofrekvenční identifikace (RFID) 
9/2012 

ČSN EN 16571 Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID 12/2014 

ČSN ISO/IEC 15816 
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnostní informační 

objekty pro řízení přístupu 
12/2003 

ČSN EN 50518-1 ed.2 
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční 

požadavky 
10/2014 

ČSN EN 50518-2 ed.2 Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 2: Technické požadavky 10/2014 

ČSN CLC/TS 50131-7 
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: 
Pokyny pro aplikace 

5/2011 

ČSN EN 60839-11-1 
Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické 
systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty 

3/2014 

ČSN EN 50132-7 ed.2 
Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 
5/2013 

ČSN EN 50133-1 
Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 
4/2001 

ČSN EN 50133-2-1 
Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích - Část 2-1: Všeobecné požadavky na komponenty 
4/2001 

ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod 10/2011 

ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 10/2007 

ČSN IEC 300-3-9 
Management spolehlivosti - Část 3: Návod k použití - Oddíl 9: Analýza rizika 

technologických systémů 
2/1997 

ČSN EN ISO 9000 Systém managementu kvality - Základní principy a slovník 5/2006 

ČSN P CEN/TS 14383-3 
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - 

Část 3: Obydlí 
1/2007 

ČSN P CEN/TS 14383-4 
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - 
Část 4: Obchodní a administrativní budovy 

2/2007 

ČSN EN 14383-1 
Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - 
Část 1: Definice specifických pojmů 

2/2007 

ČSN EN 1047-2+A1 
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení odolnosti 

proti požáru - Část 2: Datové komory a datové kontejnery 
8/2013 
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PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM* 

Označení Název Účinnost 

ČSN EN 1047-1 
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární 

odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky 
6/2006 

ČSN EN 1300 
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 
8/2014 

ČSN EN 1143-1 

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové 

dveře a komorové trezory 

2/2013 

ČSN ISO 3864-1 
Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Část 1: 

Zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení 
1/2013 

ČSN EN 13659 Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky 12/2015 

ČSN EN 12519 Okna a dveře - Terminologie 12/2004 

ČSN EN 1627 
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace 
2/2012 

ČSN EN 1063 
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti střelám 
9/2000 

ČSN EN 13541 
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 
odolnosti proti výbuchovému tlaku  

8/2012 

ČSN EN 356 
Sklo ve stavebnictví - bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 
odolnosti proti ručně vedenému útoku 

11/2000 

ČSN EN 1303 
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební 

metody 
1/2016 

ČSN EN 1906 
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební 

metody 
11/2013 

ČSN EN 179 

Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením 

s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky 

a zkušební metody 

9/2008 

ČSN EN 12320 
Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky 

a zkušební metody 
6/2013 

ČSN EN 12209 
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, 
střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody 

12/2004 

*ve znění pozdějších předpisů a změn 
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Příloha B: Terminologie v oblasti fyzické bezpečnosti VŠ 

 

Tabulka B. 1 Terminologický slovník fyzické bezpečnosti VŠ [11], [26] 

Termín Charakteristika 

Akademický 

pracovník 

Zaměstnanec vysoké školy, profesor, docent, odborný asistent, asistent, lektor a vědecky, či 

výzkumný pracovník podílející se na pedagogické činnosti. 

Aktivum Předmět ochrany, tzn. vše, co má být chráněno (zdraví, majetek, životní prostředí). 

Analýza rizik 
Systematické použití dostupných informací k identifikaci nebezpečí a k odhadu rizika pro 

jednotlivce nebo obyvatelstvo, majetek a životní prostředí. 

Areál 
Prostorově, funkčně a technicky definovaný ohraničený stavební celek (příp. více budov 

a prostor mezi nimi). 

Bariéra Mechanické nebo elektronické omezení s cílem oddělit určité oblasti a jejich okolí. 

Bezpečnost 

Stav, kdy je systém odolává známým a předvídatelným vnějším a vnitřním hrozbám, které 

mohou negativně působit proti jednotlivým prvkům celého systému tak, aby byla zachována 

jeho struktura, spolehlivost a stabilita (míra stability systému a jeho primární a sekundární 

adaptace). 

Bezpečnostní 

management 

Shromažďuje poznatky krizového řízení, policejního řízení a velení vojenských i civilních 

operací. Zahrnuje řízení vnitřní a vnější bezpečnosti, řízení bezpečnosti informačních systémů 

a všechny funkce a činnosti, které manažeři v bezpečnostní oblasti speciálně vykonávají.  

Bezpečnostní 

manažer 
Osoba, která je odpovědná za zajištění bezpečnosti dané organizace. 

Bezpečnost objektu 
Vlastnost objektu neohrožovat lidské zdraví nebo životní prostředí při p lnění předepsané funkce 

pro stanovenou dobu a za stanovených podmínek. 

Bezpečnostní 

opatření 

Proces nebo mechanismus, jehož aplikace vede ke snížení bezpečnostního rizika, včetně jeho 

zranitelnosti. 

Bezpečnost provozu 

vysoké školy 

Zahrnuje souhrn opatření a způsobů zapojení lidských a materiálních zdrojů určených 

k minimalizaci ztrát na životech a zdraví osob, včetně dalších aktiv, působících na v prostředí 

VŠ vlivem vlastního provozu objektu a jeho okolí. Prioritu mají postupy vedoucí k zajištění 

řádného chodu vysoké školy a v případě vzniku mimořádné události pak postupy související se 

záchranou životů a zdraví osob. 

Bezpečnostní zóna Místo vymezené hranicí, ve kterém se nacházejí chráněná aktiva. 

Bezporuchovost Schopnost plnit požadované funkce po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. 

Citlivá informace 
Neveřejná data, která vyžadují ochranu, protože jejích neoprávněné použití, ztráta, zveřejnění 

nebo zničení může způsobit škodu VŠ. 

Citlivý údaj Osobní údaj dle zákona, který vypovídá o subjektu. 

Dopad Negativní, nepříznivý účinek působení jevu na chráněná aktiva a to v určitém čase a místě. 

Elektrická požární 

signalizace (EPS) 

Soubor technických zařízení, která jsou určená k detekci požáru a k signalizaci místa 

vznikajícího požáru, tak aby mohl být uhašen, případně zavolán HZS. 

Extremismus 

Chování s ideologickou motivací porušování či neuznávání základních společenských standardů 

(právních, etnických apod.), zejména ve spojení s verbální či fyzickou agresí, hrozbou násilím 

nebo sociální nevraživostí. 

Extremista 

Osoba nebo člen skupiny zastávající postoje a aktivity, které výrazně vybočují z všeobecně 

uznávaných společenských norem se zřetelnými prvky netolerance (náboženské, rasové, 

národnostní atd.), které atakují demokratické principy, život, zdraví a další společenské 

ustanovení. 

Fakulta 
Část vysoké školy zaštiťující minimálně jeden akreditovaný studijní program a vykonávající 

vědeckou, výzkumnou nebo další tvůrčí činnost. 

Fyzická bezpečnost 

Komplex technických a organizačních opatření, včetně fyzické ostrahy, jejichž cílem je 

minimalizace rizika neoprávněné činností, které mají za cíl zajistit bezpečnost osob a majetku. 

V praxi se rovněž používá termín fyzická ochrana, který má obdobný význam. 

Fyzická ostraha Bezpečnostní služby vykonávané externí společností a jejími pracovníky. 
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Hodnocení rizika Proces založený na analýze rizika s určením, zda bylo dosaženo akceptovatelného rizika. 

Hranice zóny Tvořena definovanými technickými opatřeními nebo jinak jasně vymezenou hranicí. 

Hrozba 
Potenciální příčina nežádoucího incidentu, která může vést k poškození systému organizace, 

zdraví nebo ztráty života. 

Identifikační prvek Prvek poskytující údaje o totožnosti a rozlišení osob ve formě přístupových karet, klíčů apod. 

Kamerové systémy 

(CCTV) 

Technické prostředky, kdy jsou jednotlivé záběry snímané kamerou shromažďovány, ukládány, 

sledovány, zpracovány a transferovány. 

Katedra Organizační útvar vysoké školy. 

Kategorie citlivých 

informací 

Osobní údaje (průmyslové, služební, obchodní atd.) a údaje důležité pro bezpečnost státu 

(utajovaná informace). 

Klasifikovaná 

informace 

Typ neveřejné informace, zpravidla důvěrné nebo tajné povahy, která je z hlediska informační 

bezpečnosti označena a zařazena do předem definované skupiny s určitým stupněm ochrany 

a utajení. 

Kriminalita Zahrnuje veškeré páchání přestupku nebo trestných činů (vědecky ji zkoumá kriminologie). 

Kritéria rizika Soubor parametrů, dle kterých je posuzována závažnost rizika. 

Loupež Krádež související s fyzickým násilím nebo jeho hrozbou. 

Management rizika 
Systematické uplatňování postupů a praktik řízení při řešení úkolů, souvisejících s analýzou 

rizika. 

Mechanické 

zábranné systémy 

(MZS) 

Pasívní prvky bránící násilnému vniknutí (prostředky pro vymezení prostor, vstupní systémy, 

bezpečnostní skla, uzamykací systémy, ochrana dveří a oken atd.). 

Mimořádná událost 
Negativní působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, ohrožující život, zdraví a majetek 

nebo jiné události a činy, které bezprostředně ohrožují aktiva organizace. 

Míra rizika 
Ukazatel vyjadřující úroveň identifikovaného rizika na základě jeho odhadu, vyjádřený číselně, 

graficky, barevnou škálou nebo slovně. 

Místo vstupu Místo, kde je řízen přístup pomocí turniketů, dveří, turniketem, bezpečnostní závorou apod.  

Následek Důsledek události, výskytu určitého souboru okolností. 

Násilné vniknutí Cílené vniknutí do objektu, vedoucí k materiálním škodám. 

Nebezpečí 

Prvek, který sám nebo v kombinaci s jinými prvky má vnitřní potenciální schopnost způsobit 

riziko, a který představuje sílu, událost, aktivitu nebo osobu, která působí přímo na aktivum 

nebo na bezpečnostní opatření, s cílem získat přístup k aktivu.  

Neveřejné informace Data dostupná omezené skupině uživatelů. 

Nežádoucí událost 
Představuje nepříznivou odchylku od žádoucího výsledku nebo stavu, který je požadován nebo 

očekáván. 

Objekt 

Technologické zařízení, nemovitost nebo soubor nemovitostí, pozemků a ostatních prostor, 

které jsou majetkem určitého vlastníka (VŠ – budova nebo areál zahrnující více budov, příp. 

jiný ohraničený vnitřní prostor v budově). 

Odhad škody Proces stanovení a ekonomické vyjádření následku naplnění scénáře daného nebezpečí. 

Ohrožení Stav, kdy působí nebezpečí na aktivum, tzn. kdy dochází ke vzniku nebezpečné situace. 

Ochranná opatření Prostředky určené k minimalizaci rizika. 

Osoba Obecné označení pro jedince, fyzickou osobu nebo skupinu osob, právnický subjekt. 

Osobní údaj 
Informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů, dle které lze daný subjekt 

údajů přímo nebo nepřímo identifikovat. 

Pachatel 

protiprávního činu 
Pachatel trestného činu nebo přestupku. 

Pachatel přestupku 
Osoba, která zaviněným jednáním porušuje nebo ohrožuje chráněný zájem (musí být 

definováno v zákoně). 

Pachatel trestného 

činu 

Osoba, která svým jednáním naplnila znak skutkové podstaty trestného činu nebo jeho pokusu 

či přípravy. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kriminologie
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Pachatel zvlášť 

závažného činu 
Osoba protiprávního jednání (terorista, extremista apod.). 

Poplachový stav 
Stav aktivního STO či jeho komponentů, který je důsledkem odezvy systému na detekované 

nebezpečí. 

Posouzení rizika Souhrnný proces zahrnující analýzu a hodnocení rizika. 

Perimetr Prostor v blízkosti budovy (hranice pozemku k plášti budovy). 

Poplachový 

zabezpečovací a 

tísňový systém 

(PZTS) 

Kombinovaný systém určený k detekci poplachu vniknutí a tísňového poplachu, dříve se 

používal termín elektrický zabezpečovací systém (EZS). 

Požár Hoření zplodin hoření, šířící se neřízeně v čase a prostoru. 

Pracovník fyzické 

ostrahy 

Osoba, která využívá svou přítomnost a pozorovací schopnosti k preventivnímu odstrašování 

pachatelů protiprávní činnosti, a která o incidentech informuje příslušné orgány (PČR). 

Pravděpodobnost Hodnota vyjadřující míru očekávatelnosti výskytu nežádoucí události. 

Prevence kriminality Metody prevence proti kriminální a protiprávní činností. 

Profesionální strážce 
Osoba trénovaná, vyškolená a oprávněná k ochraně osob a majetku, bránící pachatelům ve 

spáchání trestného činu. 

Prostor Funkčně, organizačně nebo architektonicky prostorově definovaná místa. 

Přestupek 
Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto zákoně nebo v jiném zákoně (zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., § 2). 

Přípustné riziko Riziko, které je akceptováno v daném kontextu a na základě současného společenského uznání. 

Přístupový systém 

Soubor zařízení, prostředků, postupů, vedoucích ke stanovení úrovně přístupových prav do 

vybraného objektu a sledování přístupu do objektu nebo do jeho předem definovaných citlivých 

prostorů. 

Dohledová a 

poplachová přijímací 

centra (DPPC) 

Trvale obsluhované dohledové pracoviště, do kterého jsou přenášeny informace, týkající se 

stavu jednoho nebo více PZTS. 

Režimová opatření  
Soubor organizačních pokynů a postupů, vedoucích ke stanovení režimu a způsobu použití 

bezpečnostních opatření. 

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, který nastane v určité době nebo za 

určitých okolností. V komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou 

(poškození zdraví, života, majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty (vyjádřenou 

pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). 

Riziko procesní Riziko způsobené lidským faktorem. 

Riziko strukturální Riziko způsobené technickou chybou nebo strukturou. 

Sociopatologický jev Porušení sociálních, právních a morálních norem společnosti. 

Spolehlivost 
Pravděpodobnost, s jakou je systém schopen plnit funkce pro zachování hodnot stanovených 

ukazatelů v daných mezích a čase dle stanovených technických podmínek. 

Standard 
Norma stavu opatření „fyzické bezpečnosti“, která se buď závazně vyžadují, nebo se podle ní 

hodnotí jejich přijatelnost. 

Standardizace Vytváření a prosazování jednotných vzorů a norem. 

Student VŠ 
Jedinec, který se vzdělává na vysoké škole a činí tak za účelem přípravy na své budoucí 

povolání. 

Systém fyzické 

bezpečnosti 

Ucelený systém navzájem provázaných technických, organizačních a dalších opatření, která 

mají za cíl minimalizovat rizika, vyplývající z neoprávněné činností nebo která mají za cíl 

zajistit bezpečnost osob. 

Systém kontroly 

vstupů (ACS) 

Systém obsahující veškerá konstrukční a organizační opatření včetně těch, která se týkají 

zařízení nutných pro řízení vstupů. 

Systém technické 

ochrany (STO) 

Soubor mechanických a technických prostředků, určených k zamezení nebo podstatnému 

snížení neoprávněného vniknutí a jiného narušení chráněného prostoru, nebo ohrožení životů 

a zdraví osob. 
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Škoda Fyzické zranění nebo újma zdraví osob nebo poškození majetku a prostředí. 

Technická norma 

Dokument zpracovaný dle zákona č. 22/1997 Sb. a označený písmenným označením ČSN, 

jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Česká technická norma není obecně závazná. 

Terorismus 

Cílené použití násilí nebo hrozby násilím, většinou zaměřené proti nezúčastněným osobám, 

s cílem vyvolat strach a tím dosažení ideologických, náboženských nebo politických cílů. 

Terorismus zahrnuje i kriminální a protiprávní činy, které ve své podstatě symbolické a jsou 

cestou k dosažení jiných cílů, než na které je kriminální čin zaměřen. 

Terorista 

Osoba nebo člen organizované skupiny, který jedná v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo 

obranyschopnost republiky, poškodit nebo zničit základní politické, sociální struktury republiky 

nebo mezinárodní organizace tím, že závažným způsobem zastrašuje obyvatelstvo či 

protiprávně nutí vládu a jiné orgány veřejné moci nebo mezinárodní organizace, aby něco 

vykonala nebo opomenula. 

Teroristický čin 
Protiprávní čin, který trestní zákon označuje za teroristický útok a který vykazuje znaky proti 

České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci. 

Trestný čin 
Protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené 

v takovém zákoně (trestní zákon č. 40/2010 Sb., § 13). 

Trezor Úschovný objekt, který chrání svůj obsah proti vloupání. 

Utajovaná informace 

Informace v jakékoliv podobě záznamu na jakémkoliv nosiči označená v souladu se zákonem, 

jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmům ČR nebo může být pro tento zájem 

nevýhodné. 

Uzamykací systém 
Zařízení sloužící k zamezení otevření oken, dveří atd. pomocí kliky nebo obdobného prvku, 

aniž by bylo nutné použít klíč nebo jiný mechanismus určený k tomuto účelu. 

Úroveň osvětlení Intenzita osvětlení v zájmové oblasti. 

Úroveň přístupu Oprávnění osob z pohledu přístupu do stanovené zóny a souvisejícího časového intervalu. 

Veřejné informace  Data, k nimž má přístup veřejnost (okruh příjemců je teoreticky neomezený). 

Vloupání Násilné proniknutí do jakéhokoliv prostoru s cílem odcizení. 

Vstup do objektu Místo určené pro vstup a výstup osob a místo určené pro vjezd a výjezd dopravních prostředků. 

Vysoká škola Nejvyšší článek vzdělávací soustavy, zřizují se a ruší zákonem. 

Zabezpečené objekty Objekty nebo jeho části, kde jsou aplikovány opatření fyzické bezpečnosti k ochraně aktiv. 

Zabezpečení Opatření proti úmyslnému ohrožení. 

Zaměstnanec VŠ Osoba v pracovněprávním vztahu k VŠ jako zaměstnavateli (sekretářka, recepce apod.). 

Závažnost Míra minimalizace hodnoty nebo úrovně aktiva. 

Zbytkové riziko Riziko, které existuje i po implementaci ochranných opatření. 

Zdroj nebezpečí 

Jakýkoli faktor, který může aktivovat dané nebezpečí - vnější činitele (např. životní prostředí) 

nebo vnitřní prvky systému (např. procesy, zaměstnanci, nemovitosti), které aktivují konkrétní 

nebezpečí, a jejichž vývoj nebo projevy jsou příčinami možných nežádoucích dopadů na aktiva. 

Zranitelnost 
Nedostatek, slabá místa, aktiva nebo skupiny aktiv, které mohou být využity jednou nebo více 

hrozbami (náchylnost systému k degradaci). 

Zóna Tvořena definovanými technickými opatřeními nebo jinak viditelně vymezenou hranicí. 

Zónování Režimová opatření mající přímý vliv na pohyb osob v bezpečnostní zóně (dle kategorií). 

Žhářství Záměrné založení požáru se zlým úmyslem. 
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Příloha C: Charakteristika významných bezpečnostních incidentů ve školách 

Tabulka C. 1 Významné bezpečnostní incidenty v zahraničních školských zařízeních [5] 

Datum Země / škola Charakteristika útoku 

20. 04. 1999 USA / střední škola 
Zastřeleno třináct studentů a jeden učitel, dalších dvacet tři osob bylo vážně 

zraněno. Dva útočníci poté spáchali sebevraždu. 

08. 06. 2001 
Japonsko / střední 

škola 

Zabito osm studentů, třináct pobodáno (včetně dvou učitelů). Útok provedl 

duševně narušený Mamoru Takumou, který byl odsouzen k hrdelnímu trestu 

a v roce 2014 byl oběšen. Událost v Osace je druhou největší masovou vraždou 
v celé japonské historii. 

26. 04. 2002 
Německo / střední 

škola 

Střelnou zbraní zabito celkem šestnáct osob (třináct zaměstnanců, dva studenti 
a jeden policista). Útočníkem byl bývalý žák Robert Steinhauser, následně 

spáchal sebevraždu. 

16. 01. 2002 USA / vysoká škola 
Nigerijský student zabil dva učitele a jednu studentku. Pachatel byl zadržen 

policií. 

18. 02. 2002 
Německo / střední 

škola 

Bývalý student zastřelil tři osoby, zranil jednoho učitele a následně usmrtil sám 

sebe. 

02. 07. 2003 
Německo / střední 

škola 

Student se pokusil zastřelit svou učitelku, která utrpěla vážná zranění. Pachatel 

následně spáchal sebevraždu. 

01. 09. 2004 
Rusko / základní 

škola 

Členové militantní čečenské skupiny naplánovali útok na první den školního 

roku, kdy se oproti normálnímu stavu (60 učitelů a 800 dětí) nachází ve škole 
mnohonásobně více osob. V důsledku explozí a útoku zahynulo 334 rukojmích 

(z toho 186 dětí), cca 783 osob bylo zraněno a téměř 200 osob zůstalo 

nezvěstných nebo se je v troskách budovy nepodařilo identifikovat. Dále bylo 

usmrceno deset příslušníků speciálních jednotek, část ve chvíli, když vlastním 
tělem kryli rukojmí. Zabito bylo také třicet jedna teroristů a jeden byl zajat. 

Bezpochyby se jedná o největší masakr v prostředí školských zařízení. 

26. 11.2004 Čína / střední škola 
Neznámým mužem bylo pobodáno dvanáct studentů, z toho osm na následky 

útoku zemřelo. 

21. 03. 2005 USA / střední škola 
Student školy Jeff Weise zabil své prarodiče a následně v areálu školy zastřelil 

sedm osob (pět spolužáků, strážce a učitelku), následně spáchal sebevraždu. 

13. 09. 2006 
Kanada / střední 

škola 

Útočník střelbou v jídelně zabil jednu studentku a desítky dalších zranil. Po útoku 

spáchal sebevraždu. 

27. 09. 2006 USA / vysoká škola 

Na následky útoku střelnou zbraní zemřela jedna studentka. Pachatel byl 

zlikvidován rychlou reakcí zásahové policie, celý incident byl zároveň online 
vysílán televizí. 

29. 09. 2006 
USA / základní 

škola 
Student zastřelil brokovnicí ředitele školy, následně byl zadržen policií. 

03. 10. 2006 USA / střední škola 

Při střelbě byly zabity tři studentky a řada dalších utrpěla vážná zranění, kterým 

podlehly další tři studentky. Pachatel neoprávněně vstoupil do školy, po útoku 

spáchal sebevraždu. 

20. 11. 2006 
Německo / střední 

škola 

Na dvůr se neoprávněně dostal maskovaný mladík (bývalý žák), který střelbou 

zranil několik osob, následně spáchal sebevraždu. 

16. 04. 2007 USA / vysoká škola 

Jihokorejský student Čo Sung-hii zastřelil třicet dva osob (studenti a dva učitelé). 

Útok byl započat v prostorách studentské koleje a následně pokračoval 
v učebnách Virginského polytechnického institutu. Útočník následně spáchal 

sebevraždu. Tento útok představuje počtem obětí největší školní masakr 

v dějinách USA. 

07. 11. 2007 
Finsko / střední 

škola 
Student Pekka-Eric Auvinen zastřelil osm lidí a následně spáchal sebevraždu. 

23. 09. 2008 
Finsko / střední 

škola 

student zastřelil deset osob a další byly vážně zraněny. Útočník následně spáchal 

sebevraždu. 

11. 03. 2009 
Německo / střední 

škola 

Žákem školy bylo zastřeleno patnáct studentů, pachatel byl dopaden 40 km od 
místa činu. Při vyšetřování bylo zjištěno, že rodiče útočníka měli doma osmnáct 

střelných zbraní. 

18. 02. 2010 
Německo / střední 

škola 

Student nožem napadl svého učitele, který na následky bodných ran zemřel. 

Pachatel byl zadržen policií. 

06. 01. 2011 USA / střední škola 

Student Robert Butler zastřelil zástupkyni ředitele školy a postřelil i samotného 

ředitele, v autě následně spáchal sebevraždu. Významným faktem je, že student 

svou hrozbu uveřejnil na sociální síti. 

07. 04. 2011 
Brazílie / základní 

škola 

Bývalý žák školy zastřelil dvanáct žáků a dalších dvacet dva zranil. Útok byl 

započat před školou a pokračoval ve vnitřních prostorách, kde pachatel následně 
spáchal sebevraždu. 
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27. 02. 2012 USA / střední škola 

Student zastřelil jednoho žáka, čtyři další postřelil, z toho dva na následky 

zranění zemřeli. Útok se odehrál ve školní jídelně před začátkem výuky, student 

byl následně zneškodněn učitelem. 

28. 04. 2012 
Nigérie / vysoká 

škola 

Skupina radikálních islamistů sekty Boko Haram zaútočila na univerzitní 

kampus, kdy při explozích a střelbě zemřelo dvacet studentů. 

06. 07. 2013 
Nigérie / střední 

škola 

Skupina radikálních islamistů sekty Boko Haram podpálila budovu školy 

a následně začali střílet na žáky, kteří se z budovy evakuovali. Tento útok měl za 
následek smrt čtyřicet jedna studentů. 

16. 04. 2014 
Nigérie / střední 

škola 

Islámské hnutí Boko Haram uneslo cca 250 studentek, vyjednávání bylo zrušeno 

a poslední informace uvádí, že se neplánuje ani násilné osvobození dívek. 

24. 10. 2014 USA / střední škola 
Student střelbou v jídelně zabil tři spolužáky a čtyři byli v kritickém stavu. 

Útočník následně spáchal sebevraždu. 

10. 11. 2014 
Nigérie / střední 

škola 

Útočník převlečený za studenta, odpálil trhavinu na místě, kde bývá cca 

2 tis. studentů. Na následky výbuchu zemřelo čtyřicet sedm studentů a dalších 

sedmdesát devět bylo zraněno. 

16. 12. 2014 
Pákistán / střední 

škola 

Při teroristickém útoku hnutí Taliban bylo zabito 141 osob a dalších 122 zraněno. 

Pachatelé použili k útoku převážně střelné zbraně a trhaviny. 

02. 04. 2015 Keňa / vysoká škola 

Teroristický útok islamistických milic Šabab, který si vyžádal 147 obětí (zejména 

studenti) a osmdesát zraněných. Skupina pěti ozbrojenců vtrhla do areálu 
univerzity, zabila dva strážné a následně napadli univerzitní mešitu a jednu ze 

čtyř kolejí, ve kterých spalo stovky studentů. Oběti byly vybírány na základě víry 

(muslimové byli propuštěni, křesťané zabíjeni). Útok následně pokračoval na 

střeše budovy, kde útočníci stříleli bezhlavě na vše v blízkosti školy. Když byli 
obklíčeni, čtyři z nich odpálili vesty s trhavinou, což způsobilo další zranění 

v důsledku rozletu střepin. Tento útok představuje největší teroristický čin 

spáchaný somálskými islámisty na území Keni. 

02. 10. 2015 
USA / vyšší 

odborná škola 

Útok střelnou zbraní na vyšší odborné škole ve městě Roseburg, stát Oregon, při 

kterém bylo zastřeleno 9 studentů a 7 vážně zraněno. Útočník akci anonymně 
avizoval na internetu, při útoku byl následně zastřelen Policií. 

 

Tabulka C. 2 Významné bezpečnostní incidenty ve školských zařízeních ČR [5] 

Datum Země / škola Charakteristika útoku 

27. 06. 2002 ČR / základní škola 
Brutální útok spolužáků, na jehož následky skončil patnáctiletý student 

v nemocnici (vážné poranění hlavy, krku atd.). 

24. 10. 2002 ČR / střední škola 
Student shodil učitelku ze schodů a následně ji brutálně fyzicky napadl (vážná 

zranění, psychická újma). 

08. 12. 2003 ČR / vysoká škola 
Psychicky narušený student napadl baseballovou pálkou svého pedagoga a vážně 

ho zranil. 

01. 03. 2004 ČR / střední škola 

Student nožem pobodal svého pedagoga, který na následky zranění zemřel. 

Krajský soud v Hradci Králové následně odsoudil sedmnáctiletého učně k devíti 

letům vězení. 

01. 03. 2006 ČR / střední škola 
Případ, kdy hrozilo použití střelné zbraně (brokovnice). Student měl v úmyslu 
zabít svého soka, nakonec pistoli pouze zastrašoval, s tím byl spojený následný 

trest odnětí svobody. 

26. 09. 2011 ČR / střední škola 

Patnáctiletý student napadl nožem a paličkou na maso sekretářku gymnázia, 

způsobená zranění byla drobného charakteru. Tento útok byl zastaven ředitelem 

školy a školníkem, kteří žáka přemohli. 

18. 10. 2011 ČR / vysoká škola 
Podmínečně vyloučený student vyhrožoval pedagogům násilným a krvavým 

útokem. 

29. 10. 2012 ČR / střední škola 
Čtrnáctiletý student pobodal svou učitelku, která utrpěla vážná poranění. Útočník 

nebyl vzhledem k věku trestně stíhán. 

14. 10. 2014 ČR / střední škola 

Poslední evidovaný případ, kdy do školy vtrhla psychicky narušená žena 
z Ostravska a pobodala několik studentů. Následkům zranění podlehl jeden 

student, dva byli vážně zranění, včetně zasahujícího policisty. Z dosavadního 

vyšetřování vyšlo najevo, že žena neměla se školou žádnou vazbu. 
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Příloha D: Přehled vysokých škol v České republice 

Tabulka D. 1 Tabulkový přehled vysokých škol v ČR [24] 

Veřejné vysoké školy 

Akademie múzických umění v Praze (AMU) Univerzita Karlova v Praze (UK) 

Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) Univerzita Palackého v Olomouci (UP) 

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) Univerzita Pardubice (UPa) 

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB ve Zlíně) 

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFUB) 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) 
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (VŠB-

TUO) 

Masarykova univerzita (MU) Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) 

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT Praha) 

Ostravská univerzita v Ostravě (OU) Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) 

Slezská univerzita v Opavě (SU) 
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 

Budějovicích (VŠTE) 

Technická univerzita v Liberci (TUL) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (VŠUP) 

Univerzita Hradec Králové (UHK) Vysoké učení technické v Brně (VUTB) 

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem (UJEP) 
Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) 

Státní vysoké školy 

Policejní akademie České republiky v Praze Univerzita obrany 

Soukromé vysoké školy 
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických 

a společenských věd, s.r.o. (Kolín) 
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. 

Akademie STING, o.p.s. (Brno) University of  New York in Prague, s.r.o. 

AKCENT College, s.r.o. (Praha) Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. (Terezín) 

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. (Praha) Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o. (Praha) 

Archip, s.r.o. (Praha) Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. (Praha) 

ART & DESIGN INSTITUT, s.r.o. (Praha) 
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. (České 

Budějovice) 

Bankovní institut vysoká škola, a.s. (Praha) Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. (Praha) 

Brno International Business School (Brno) Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. 

CEVRO Institut, o.p.s. (Praha) Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. 

Evropský polytechnický institut, s.r.o. (Kunovice) Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s. 

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. Vysoká škola logistiky, o.p.s. (Přerov) 

International ART CAMPUS Prague, s.r.o.  Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.   

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. 

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské 

baptistické federace, o.p.s. (Praha) 
Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. (Brno) 

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. 

NEWTON College, a.s. (Brno) Vysoká škola podnikání, a.s. - Ostrava 

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. Vysoká škola realitní - Institut Franka Dysona, s.r.o. 

Rašínova vysoká škola s.r.o. (Brno) Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. (Praha) 

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. 

(Praha) 

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního 

vzdělávání Havířov, o.p.s. 

Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o. (Praha) 

ŠKODA AUTO Vysoká škola o. p. s (MB) Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. (Praha) 

Unicorn College s.r.o. (Praha) Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. 
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Příloha E: Typologie potenciálního pachatele protiprávní činnosti  

Tabulka E. 1 Determinace charakteristik možného útočníka v prostředí VŠ [35] 

Typ Terorista Extremista Kriminální pachatel 

Rysy 

Zpravidla svobodný muž 20 - 40 let 

bez výčitek svědomí a projevů lítosti 

nad utrpením jiných. Snaha 

prosazovat své postoje za každou 

cenu, zvýšené až vysoké IQ, 

patologická potřeba vést věci až do 

absolutního konce, sebevražedné 

sklony, zkušenosti s brutalitou, 

zjednodušené vidění světa, možnost 

napojení na mezinárodní teroristické 

organizace. 

Často muži 17 - 26 

let. Vychází 

z politického 

radikalismu a ten 

pramení v politice 

daného státu, možnost 

násilné akce s trestnou 

činností proti majetku. 

Většinou muž do 50 let, příležitostný 

nebo zkušený pachatel 

s nezdrženlivostí v jednání, u kterého 

se projevují nedostatečné vnitřní 

zábrany, oceňující majetek dle 

možnosti okamžitého zpeněžení 

případně způsobené škody. Z hlediska 

prostředí často mezi 16 - 26 lety se 

specifickou poruchou osobnosti 

a sklonem k sociálně patologickému 

jednání. 

Počet osob 
Dvě a více osob, nepracuje sám, 

buňky s konspirativní organizací. 

Převážně skupina 3 až 

8 osob. 

Často jedna osoba, zřídka více, 

u jistých činů skupina osob (šikana, 

prodej drog apod.). 

Vybavení a 
nástroje 

Ruční a mechanické nářadí, 

speciální prostředky pro přenos 

informací, falešná identita. 

Jednoduché technické 

vybavení, omezené 

finanční prostředky. 

Příležitostný pachatel (zpravidla 

lehké ruční nástroje) či 

zkušený pachatel (zpravidla 

efektivnější nástroje včetně 

elektrického nářadí). 

Typ zbraně 
Automatické zbraně, IED, 

chemické a biologické zbraně. 

Dřevěné tyče, nože, 

výjimečně krátké 

palné zbraně, IED. 

Výjimečně lehké útočné zbraně 

u zkušených pachatelů. 

Připravenost 

Předpoklad speciálního výcviku 

a velmi dobrá fyzická zdatnost, 

znalost prostředí a STO, využívá 

moment překvapení, silné finanční 

zázemí a plánování útoku, 

mezinárodní působnost. 

Vyšší úroveň 

organizace, ale 

jednoduchý výcvik, 

znalost chemických 

a fyzikálních postupů 

pro výrobu IED, 

omezené finanční 

prostředky. 

Příležitostný pachatel spáchá trestný 

čin, pokud se mu naskytne příležitost. 

Zkušený pachatel se snaží před 

spácháním trestného činu získat 

informace, identifikovat cíl, převládá 

kriminální minulost (recidiva) 

a odborné znalosti jak překonat nebo 

obejít STO. 

Cíl 

Zastrašit, vyděsit a tím vydírat 

vládu, reklamní cíl, škody na 

majetku, ztráty životů. 

Škody na majetku, 

vyvolání chaosu a 

paniky. 

Příležitostný pachatel koná zpravidla 

na základě okamžitého rozhodnutí, 

zkušený pachatel má pravděpodobně 

určitý cíl. 

Motivace 

Silná ideová motivace, prosazení 

politických nebo individuálních cílů 

a postojů, msta, uspokojení 

z utrpení jiných, psychopatologický 

aspekt. 

Prosazení ideově 

motivovaných cílů, 

potlačení či případná 

likvidace menšin. 

Často finančně motivované jednání 

k osobnímu obohacení, krádež na 

zakázku. 

Naplnění 

skutkové 

podstaty 

trestného činu 

Teroristický útok a násilný čin. 

Krádež, sabotáž, 

obecné ohrožení, 

poškozování cizí věci, 

včetně napomáhání 

k trestnému činu. 

Krádež hmotného majetku, 

neoprávněné vniknutí do objektu, 

výtržnictví či šíření toxikomanie. 
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Typ 
Psychicky narušená 

osoba 
Student 

Zaměstnanec VŠ či externí 

pracovník 

Rysy 

Většinou muž s poruchou 

osobnosti, především abnormalita 

způsobená duševní nemocí. Často 

výskyt závislosti na návykových 

látkách, odhodlán ke krajnímu 

řešení z důvodu perzekuování nebo 

šikanování, spontánní reakce na 

podnět vyvolaný subjektem 

spojeným s VŠ. 

Většinou muž se 

zvýšeným 

až vysokým IQ. 

Patologická potřeba 

na sebe upozornit 

nebo získat finanční 

prostředky, racionální 

zhodnocení rizika, 

problémový student. 

Zpravidla muž s potřebou 

seberealizace a cílem dokázat si svoje 

profesní kvality (důležitost 

a nepostradatelnost). 

Počet osob Jedna osoba. 
Většinou jedna osoba, 

zřídka více. 
Zpravidla jedna osoba. 

Vybavení a 

nástroje 
Většinou bez technického vybavení. 

Bez technického 

vybavení. 
Jednoduché technické vybavení. 

Typ zbraně 
Ruční zbraně, max. IED vlastní 

výroby. 

Bez použití střelných 

a bodných zbraní. 

Bez použití střelných a bodných 

zbraní. 

Připravenost 

Zpravidla znalost prostředí, 

často příprava a typování záměru, 

vyčkávání na vhodnou situaci. 

Dobrá znalost 

prostředí, predikce 

splynutí s prostředím. 

Velmi dobrá znalost prostředí a STO, 

predikce splynutí s prostředím. 

Cíl 
Pomsta za způsobené příkoří i za 

cenu lidských životů. 

Získání osobního 

prospěchu, pomsta. 

Pomsta, získání osobního prospěchu, 

škoda na majetku. 

Motivace Odplata, pomsta. 

Získání finančních 

prostředků, pomsta, 

odplata. 

Odplata, zisk, pomsta. 

Naplnění 

skutkové 

podstaty 

trestného činu 

Nebezpečné vyhrožování, 

neoprávněné vniknutí, vražda, 

výtržnictví, braní rukojmí. 

Krádež, neoprávněné 

užívání cizí věci, 

šíření poplašné 

správy, šíření 

toxikománie, útisk, 

hospodářské trestné 

činy. 

Neoprávněné užívání cizí věci, 

krádež, šíření toxikománie, útisk, 

hospodářské trestné činy. 
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Příloha F: Souhrnný přehled potenciálních hrozeb a rizik v prostředí VŠ 

Tabulka F. 1 Přehled hrozeb a rizik v prostředí VŠ [5, 11, 35] 

TRESTNÁ ČINNOST PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Násilí proti 

jednotlivci nebo 

skupině obyvatelů 

Trestný čin, jehož pachatel: 
a) vyhrožuje skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody 

velkého rozsahu; 

b) užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, 

ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo 
domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání. 

Nebezpečné 

vyhrožování 

Trestný čin, jehož pachatel vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou 
újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. 

Rvačka Trestný čin, jehož pachatel úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky.  

Těžká újma na zdraví 

Vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnění jako je: 

a) zmrzačení; 

b) ztráta nebo podstatné snížení pracovní způsobilosti; 
c) ochromení údu; 

d) ztráta nebo podstatné oslabení funkce smyslového ústrojí; 

e) poškození důležitého orgánu; 

f) zohyzdění; 
g) vyvolání potratu nebo usmrcení plodu; 

h) mučivé útrapy; 

i) delší dobu trvající porucha zdraví. 

Ublížení 
Stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných 

nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života 

poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření. 

Vražda 
Trestný čin, jehož pachatel úmyslně usmrtí jiného nebo úmyslně usmrtí jiného s rozmyslem nebo 
po předchozím uvážení. 

TRESTNÁ ČINNOST PROTI SVOBODĚ 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Braní rukojmích 

Trestný čin, jehož pachatel se zmocní rukojmí jiné osoby a hrozí, že ji usmrtí anebo že ji způsobí 

újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit, aby něco konala, opominula nebo 

trpěla. 

Loupež užitím násilí 

nebo pohrůžky 

Trestný čin, jehož pachatel užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit 

se cizí věci. 

Omezování osobní 

svobody 

Trestný čin, jehož pachatel bez oprávnění brání užívat osobní svobody jiné osobě nebo skupině 

osob. 

Šíření poplašné 

zprávy 

Trestný čin, jehož pachatel úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části 

obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu. 

Útisk 
Trestný čin, jehož pachatel nutí jinou osobu, zneužívaje její tísně nebo závislosti, aby něco 
konala, opominula nebo trpěla. 

Vydírání 
Trestný čin, jehož pachatel jinou osobu násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 

újmy nutí, aby něco konala, opominula nebo trpěla. 

Zbavení osobní 

svobody 

 

Trestný čin, jehož pachatel bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody 

jinou osobu nebo skupinu osob. 

TERORISTICKÉ HROZBY 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 
Braní rukojmí 

(zastrašit, dosáhnout 

specifických cílů) 

Trestný čin, jehož pachatel se zmocní rukojmí jiné osoby a hrozí, že ji usmrtí anebo že ji způsobí 

újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit, aby něco konala, opominula nebo 

trpěla. 

Nedovolená výroba, 

držení radioaktivní a 

vysoce nebezpečné 

látky 

Trestný čin, jehož pachatel bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, proveze, přechovává anebo jiné 
osobě obstará radioaktivní látku nebo vysoce nebezpečnou látku nebo předměty určené k její 

výrobě. 
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Nedovolené 

ozbrojování 

Trestný čin, jehož pachatel: 

a) bez povolení vyrobí sobě nebo jiné osobě opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její 

hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně; 

b) uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní provede konstrukční 
změny směřující k jejímu uvedení do střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede 

konstrukční změny směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo padělá, pozmění, zahlazuje 

nebo odstraňuje jedinečné označení střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci; 

c) bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším 
než malém, zbraň hromadně účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně 

třeba; 

d) bez povolení hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve značném 

množství střelivo. 

Neoprávněný přístup 

k počítačovému 

systému 

Trestný čin, jehož pachatel: 

 překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému 

nebo k jeho části nebo; 

 získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a: 
a) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací; 

b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo 

jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými; 

c) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby 
byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez 

ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná; 

d) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný 

zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického 
zařízení pro zpracování dat. 

Obecné ohrožení 

Trestný čin, jehož pachatel úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí 

smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že 

zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných 
podobně bezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, 

nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. 

Porušení tajemství 

dopravovaných zpráv 

Trestný čin, jehož pachatel úmyslně poruší tajemství: 

a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované 

jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením; 
b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě 

elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který 

zprávu přijímá; 

c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, 
včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková 

počítačová data; 

nebo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch 

prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo 
přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo tajemství 

využije. 

Teroristický útok 

Teroristický útok je útok s úmyslem poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost České 

republiky, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo speciální strukturu České 

republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, nebo 

protiprávně přinutit vládu nebo jiný orgán veřejné moci nebo mezinárodní organizaci, aby něco 
konala, opominula nebo trpěla. 

Útisk 
Trestný čin, jehož pachatel nutí jinou osobu, zneužívaje její tísně nebo závislosti, aby něco 

konala, opominula nebo trpěla. 

Vydírání 

(závažně zastrašit 

obyvatelstvo) 

Trestný čin, jehož pachatel jinou osobu násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké 

újmy nutí, aby něco konala, opominula nebo trpěla. 

Vývoj, výroba a 

držení zakázaných 

bojových prostředků 

Trestný čin, jehož pachatel: 

a) vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové 
prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi 

jinak nakládá; 

b) provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, bojových prostředků nebo 

výbušnin zakázaných zákonem nebo mezinárodní smlouvou projektuje, staví nebo užívá. 

Zbavení osobní 

svobody 

Trestný čin, jehož pachatel bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody 

jinou osobu nebo skupinu osob. 
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KRÁDEŽE 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Krádeže významných 

aktiv a materiálů 

Trestný čin, jehož pachatel si přisvojí cizí věc tím, že se ji zmocní, a: 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou; 

b) čin spáchá vloupáním;  
c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního 

násilí; 

d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě;  

e) čin spáchá na území, na němž je prováděna evakuace osob. 

Vloupání 
Vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné 
jistící překážky s použitím síly. 

MAJETKOVÉ ČINY 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Neoprávněný přístup 

k počítačovému 

systému a nosiči 

informací 

Trestný čin, jehož pachatel: 

 překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému 

nebo k jeho části nebo; 

 získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a: 

e) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací; 

f) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo 
jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými;  

g) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby 

byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez 

ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná;  
h) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný 

zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického 

zařízení pro zpracování dat. 

Neoprávněné užívání 

cizí věci 

Trestný čin, jehož pachatel se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla 

v úmyslu jej přechodně užívat, nebo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že 
neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá. 

Obecné ohrožení 

Trestný čin, jehož pachatel úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí 
smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že 

zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných 

podobně bezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, 

nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. 

Opatření a 

přechovávání 

přístupového zařízení 

a hesla 

Trestný čin, jehož pachatel v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv 
nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací vyrobí, 

uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává: 

a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 
počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 

elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části; 

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, 

pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části. 

Poškozování cizí věci 

a majetku 

Trestný čin, jehož pachatel zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na 

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

PŘESTUPKY 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Na úseku ochrany 

před alkoholismem a 

toxikomaniemi 

Přestupek, jehož pachatel: 

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné 

alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let a osobě, o 
níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat 

zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit jejich 

majetek; 

b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové 
látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol; 

c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání 

jiných návykových látek; 

d) úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení 
vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu; 

e) úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek 

než látek omamných a psychotropních osobě mladší 18-ti let, ohrožuje-li tím její tělesný 

nebo mravní vývoj; 
f) umožní neoprávněně požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší 18-ti let, 
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nejde-li o čin přísněji trestný; 

g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat 

zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek; 

h) po požití alkoholického nápoje nebo užití návykové látky vykonává zaměstnání nebo jinou 
činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek; 

i) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím 

jiné návykové látky, vykonává zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví 

lidí nebo poškodit majetek; 
j) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, 

k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu; 

k) neoprávněně má v malém množství pro svou potřebu omamnou či psychotropní látku; 

l) prodá jednotlivé cigarety nebo uzavřené jednotkové balení cigaret; 
m) kouří na místech zákonem zakázaných; 

n) prodá výrobek podobný tabákovému výrobku, tabákové potřebě ve formě potravinářského 

výrobku nebo hračky; 

o) prodá tabákový výrobek, tabákovou potřebu nebo alkoholický nápoj v zařízení nebo na 
akcích určených osobám mladším osmnácti let; 

p) prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší osmnácti let nebo 

neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že splňuje podmínku věku. 

Proti veřejnému 

pořádku 

Přestupek, jehož pachatel: 

a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci; 
b) poruší noční klid; 

c) vzbudí veřejné pohoršení; 

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně dostupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo 

zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství; 
e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo 

přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení; 

f) poruší podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných 

tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci 
nebo turistice; 

g) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. 

Proti občanskému 

soužití 

Přestupek, jehož pachatel: 

a) ublíží jiné osobě na ctí tím, že ho urazí nebo vydá v posměch; 

b) jiné osobě z nedbalosti ublíží na zdraví; 

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na 
zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním; 

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníkům národnostní menšiny výkon práv příslušníků 

národnostních menšin; 

e) působí jiné osobě pro její příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, 
pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho 

rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo, pro jeho politické nebo jiné 

smyšlení, členství, nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, 

odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, 
zdravotní stav anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný. 

Proti majetku 

Přestupek, jehož pachatel: 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či 

poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí; 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek, nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez 
přivolení oprávněné osoby; 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

HOSPODÁŘSKÉ ČINY 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Neoprávněný přístup 

k počítačovému 

systému a nosiči 

informací 

Trestný čin, jehož pachatel: 

1. překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup k počítačovému systému 
nebo k jeho části nebo; 

2. získá přístup k počítačovému systému nebo k nosiči informací a: 

i) neoprávněně užije data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací; 

j) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo 
jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými;  

k) padělá nebo pozmění data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby 

byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez 

ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná;  
l) neoprávněně vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný 

zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického 

zařízení pro zpracování dat. 
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Opatření a 

přechovávání 

přístupového zařízení 

a hesla 

k počítačovému 

systému a jiných 

takových dat 

Trestný čin, jehož pachatel v úmyslu spáchat trestný čin porušení tajemství dopravovaných zpráv 

nebo trestný čin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací vyrobí, 

uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává: 
a) zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně 

počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě 

elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části; 

b) počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, 
pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části. 

Porušení autorského 

práva, práv 

souvisejících 

s právem autorským a 

práv k databázi 

Trestný čin, jehož pachatel neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv 

k autorskému díl, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, 
rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi. 

Porušení předpisů o 

pravidlech 

hospodářské soutěže 

Trestný čin, jehož pachatel poruší jiný právní předpis o nekalé soutěži tím, že se při účasti v 
hospodářské soutěži dopustí mimo jiného porušování obchodního tajemství, nebo ohrožování 

životního prostředí a způsobí tím ve větším rozsahu újmu jiným. 

Porušení chráněných 

průmyslových práv 

Trestný čin, jehož pachatel neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do práv k chráněnému 

vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku. 

Poškozování cizí věci 
Trestný čin, jehož pachatel zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na 

cizím majetku škodu nikoli nepatrnou. 

Zneužití informace a 

postavení 

v obchodním styku 

Trestný čin, jehož pachatel v úmyslu opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo prospěch 

neoprávněně užije informace dosud nikoli veřejně přístupné, kterou získal při výkonu svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo své funkce a jejíž zveřejnění podstatně ovlivňuje 
rozhodování v obchodním styku, a uskuteční nebo dá podnět k uskutečnění smlouvy nebo 

operace na regulovaném trhu s investičními nástroji nebo na organizovaném trhu se zbožím. 

OSTATNÍ KRIMINÁLNÍ ČINY 

Hrozba Definice z právních a ostatních předpisů 

Násilí proti 

jednotlivci nebo 

skupině 

Trestný čin, jehož pachatel: 

a) vyhrožuje skupině obyvatelů usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody 

velkého rozsahu; 
b) užije násilí proti skupině obyvatelů nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje usmrcením, 

ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu pro jejich skutečnou nebo 

domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení, vyznání 

nebo proto, že jsou skutečně nebo domněle bez vyznání. 

Nebezpečné 

vyhrožování a 

zastrašování 

Trestný čin, jehož pachatel vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou 
újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. 

Nebezpečné 

pronásledování 

(např. stalking) 

Trestný čin, jehož pachatel dlouhodobě pronásleduje jiného člověka tím, že: 

a) vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou jemu nebo jeho osobám blízkým; 

b) vyhledává jeho osobní blízkost nebo jej sleduje; 

c) vytrvale jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak 
kontaktuje; 

d) omezuje jej v jeho obvyklém způsobu života; 

e) zneužije jeho osobních údajů za účelem získání osobního nebo jiného kontaktu a toto 

jednání je způsobilé vzbudit v něm důvodnou obavu o jeho život nebo zdraví nebo o život a 
zdraví osob jemu blízkých. 

Neoprávněné 

nakládání s osobními 

údaji 

Trestný čin, jehož pachatel byť i z nedbalosti: 

a) neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které 

byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou 

újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, již se osobní údaje týkají; 
b) poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, 

sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého 

povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo 

oprávněných zájmech osoby, již se osobní údaje týkají. 

Ohrožení pod vlivem 

návykové látky 

Trestný čin, jehož pachatel vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil pod 

vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo 
zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. 

Padělání a 

pozměnění veřejné 

listiny 

Trestný čin, jehož pachatel:  

a) padělá veřejnou listinu nebo podstatně změní její obsah v úmyslu, aby jí bylo užito jako 

pravé, nebo takovou listinu užije jako pravou; 

b) opatří padělanou veřejnou listinu sobě nebo jinému nebo ji přechovává v úmyslu, aby jí bylo 
užito jako pravé; 
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c) vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo 

přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný 

prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo 

pozměnění veřejné listiny.  

Šíření pornografie 

Trestný čin, jehož pachatel vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně přístupným, 
zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jiné osobě opatří fotografické, filmové, 

počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž se projevuje násilí či neúcta 

k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak znázorňuje pohlavní styk se zvířetem. 

Šíření toxikomanie 
Trestný čin, jehož pachatel svádí jinou osobu ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu 

nebo ho v tom podporuje anebo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří. 

Výtržnictví a 

vandalismus 

Trestný čin, jehož pachatel se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé 
neslušnosti nebo výtržnosti zejména tím, že napadne jinou osobu, hanobí hrob, historickou nebo 

kulturní památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh organizovaného 

sportovního utkání, shromáždění lidí. 
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Příloha G: Posouzení rizika metodou Ishikawova diagramu 

 

 

Obrázek G. 1 Identifikace rizik metodou Ishikawova diagramu 
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Příloha H: Posouzení rizika metodou ETA 

 

Obrázek H. 1 Modelování rizika neoprávněného vstupu metodou ETA 
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Příloha I: Posouzení rizika metodou FTA 

 

Obrázek I. 1 FTA - vloupání do objektu 
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Obrázek I. 2 FTA - krádež majetku 
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Obrázek I. 3 FTA – exploze IED 
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Obrázek I. 4 FTA - neoprávněný vstup do objektu 
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Obrázek I. 5 FTA - selhání lidského činitele 
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Obrázek I. 6 FTA – vandalismus 
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Obrázek I. 7 FTA - požár v objektu VŠ 



142 

 

Příloha J: Posouzení vybraných bezpečnostních rizik metodou CARVER 

Tabulka J. 1Indexové parametry metody CARVER 

Významnost Hodnota Kritérium 

Velmi nízká 1 
Malý význam, minimální dopad na provoz, venkovní prostor mimo 

VŠ (zástavba, prostředí atd.) 

Nízká 2 
Vyšší význam, citelnější dopad na provoz areálu VŠ (parkoviště, 

kuřárna apod.) 

Střední 3 
Značný význam, podstatné narušení provozu nebo možnost zneužití, 

vnitřní veřejný prostor (aula, učebny, bufet apod.)  

Vysoká 4 
Velký význam, narušení činnosti VŠ, významné prostory 

(PC učebny, laboratoře, knihovna, jídelna atd.)  

Velmi vysoká 5 
Velmi velký význam, ohrožení života a zdraví osob, kritická místa 

(IT servery, pokladna, vedení VŠ apod.) 

Přístupnost Hodnota Kritérium 

Velmi nízká 1 Objekt maximálně chráněn, obtížné překonání  

Nízká 2 Objekt dobře chráněn, spíše těžké překonání  

Střední 3 Objekt chráněn, překonání běžnými prostředky  

Vysoká 4 Objekt chráněn pouze částečně, jednoduché překonání  

Velmi vysoká 5 Objekt je nechráněn  

Obnovitelnost Hodnota Kritérium 

Velmi nízká 1 Obnovitelnost během několika hodin  

Nízká 2 Obnovitelnost do jednoho dne 

Střední 3 Obnovitelnost do jednoho týdne  

Vysoká 4 Obnovitelnost do měsíce  

Velmi vysoká 5 Obnovitelnost delší než měsíc  

Zranitelnost Hodnota Kritérium 

Velmi nízká 1 Velmi vysoké znalosti útočníka, minimální následky 

Nízká 2 Dobrá znalost útočníka, nízké či znatelné následky 

Střední 3 Průměrná znalost útočníka, střední následky 

Vysoká 4 Nízká znalost útočníka, vysoké následky 

Velmi vysoká 5 Minimální znalosti útočníka, kritické následky 

Vliv na obyvatelstvo Hodnota Kritérium 

Velmi nízká 1 Neregistrováno, minimální vliv na bezpečnost VŠ 

Nízká 2 Lhostejnost, nevýrazný vliv na bezpečnost VŠ 

Střední 3 Obava, výrazný vliv na bezpečnost VŠ 

Vysoká 4 Strach, zásadní vliv na bezpečnost VŠ 

Velmi vysoká 5 Panika, maximální vliv na bezpečnost VŠ 

Rozpoznatelnost Hodnota Kritérium 

Velmi nízká 1 
Minimální množství zjištěných údajů při maximálně vynaloženém 

úsilí 

Nízká 2 Malé množství zjištěných údajů při vysoce vynaloženém úsilí 

Střední 3 Střední množství zjištěných údajů při mírném úsilí 

Vysoká 4 Velké množství zjištěných údajů při nízce vynaloženém úsilí 

Velmi vysoká 5 Maximální množství získaných údajů při nulovém nasazení 
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 Tabulka J. 2 Posouzení rizik ze strukturálního hlediska 

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO  
HODNOCENÍ MÍRA 

RIZIKA 

PARETŮV 

PRINCIP 80/20 

[%] 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST [%] C A R V E R 

Nedostatečné zajištění významného 

prostoru 
5 4 4 4 4 4 25 8,4 8,4 

Neoprávněný vstup do střeženého 

prostoru 
5 4 4 3 4 4 24 8,1 16,5 

Umístění nástražného výbušného 

systému 
4 4 4 3 5 4 24 8,1 24,6 

Teroristický útok (CBRN látky, IED 

atd.) 
3 4 5 2 5 4 23 7,7 32,3 

Vniknutí do objektu přes obvodovou 

ochranu 
4 3 2 4 4 4 21 7,1 39,4 

Překonání MZS 5 3 2 3 4 3 20 6,7 46,1 

Panika v objektu VŠ 3 4 3 3 4 3 20 6,7 52,9 

Vniknutí do objektu přes střechu 4 3 2 3 4 4 20 6,7 59,6 

Selhání PZTS 5 3 3 2 3 3 19 6,4 66,0 

Zneužití ID karty 5 3 3 2 3 3 19 6,4 72,4 

Kybernetický útok na IT infrastrukturu 5 2 3 2 3 3 18 6,1 78,5 

Vniknutí do objektu přes perimetrickou 

ochranu 
2 4 2 3 4 3 18 6,1 84,5 

Náhodný požár vlivem zkratu, blesku 5 1 3 2 3 2 16 5,4 89,9 

Proražení obvodových stěn 3 1 3 2 4 3 16 5,4 95,3 

Výpadek provozních a bezpečnostních 

systémů 
5 1 2 1 3 2 14 4,7 100,0 

∑ 301 100,0 - 

Tabulka J. 3 Posouzení rizik z procesního hlediska 

BEZPEČNOSTNÍ RIZIKO 
HODNOCENÍ MÍRA 

RIZIKA 

PARETŮV 

PRINCIP 80/20 

[%] 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST [%] C A R V E R 

Neoprávněný vstup do objektu VŠ 5 5 3 5 4 4 26 8,6 8,6 

Vnesení nebezpečného předmětu 4 4 4 5 5 4 26 8,6 17,3 

Umístění a výbuch trhaviny 4 4 4 4 5 4 25 8,3 25,6 

Spáchání protiprávní činnosti 5 3 3 3 4 3 21 7,0 32,6 

Krádež majetku a jiných aktiv 4 3 4 3 4 3 21 7,0 39,5 

Selhání lidského faktoru (pracovníci VŠ) 5 4 3 3 3 3 21 7,0 46,5 

Selhání fyzické ostrahy 5 3 3 3 3 3 20 6,6 53,2 

Sabotáž zaměstnanců s pachatelem 5 4 3 2 3 3 20 6,6 59,8 

Selhání klíčového režimu 5 2 3 3 3 4 20 6,6 66,4 

Špatné vyhodnocení rizikových situací 5 4 3 2 3 2 19 6,3 72,8 

Agresivní chování 4 4 1 4 4 2 19 6,3 79,1 

Poškození majetku 4 3 2 3 3 3 18 6,0 85,0 

Úmyslný požár, vyvolání paniky 4 2 3 3 4 1 17 5,6 90,7 

Vyřazení bezpečnostního systému 5 2 2 1 3 1 14 4,7 95,3 

Technický stav (servis, instalace) 5 2 2 2 2 1 14 4,7 100,0 

∑ 301 100,0 - 
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Příloha K: Interakce identifikovaných rizik metodou KARS 

Tabulka K. 1 Vyhodnocení interakce identifikovaných rizik 

OSA Y OSA X 

č. Posuzovaná bezpečnostní rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ∑Kxi 

1 Nedostatečné zajištění významného prostoru 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 

2 Neoprávněný vstup do střeženého prostoru 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 24 

3 Vniknutí do objektu přes obvodovou ochranu 0 1 
 

1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 24 

4 Zneužití ID karty 1 1 1 
 

0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 19 

5 Překonání MZS 1 1 1 0 
 

1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 21 

6 Vniknutí do objektu přes perimetrickou ochranu 1 1 1 0 1 
 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 20 

7 Selhání PZTS 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 22 

8 Umístění nástražného výbušného systému 1 1 0 0 0 0 0 
 

1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 14 

9 Teroristický útok (CBRN látky, IED atd.) 0 1 1 0 1 1 0 1 
 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 20 

10 Panika v objektu VŠ 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
 

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 14 

11 Vniknutí do objektu přes střechu 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 
 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 19 

12 Kybernetický útok na IT infrastrukturu 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
 

0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 15 

13 Náhodný požár vlivem zkratu, blesku 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 
 

1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 10 

14 Výpadek provozních a bezpečnostních systémů 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
 

0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 14 

15 Proražení obvodových stěn 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
 

1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 15 

16 Neoprávněný vstup do objektu VŠ 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 24 

17 Vnesení nebezpečného předmětu 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 

18 Umístění a výbuch trhaviny 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
 

1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 24 

19 Selhání fyzické ostrahy 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 23 

20 Spáchání protiprávní činnosti 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 
 

0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 16 

21 Selhání klíčového režimu 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
 

1 0 1 1 0 0 0 1 0 17 

22 Krádež majetku a jiných aktiv 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 
 

1 0 1 0 0 1 1 1 17 

23 Sabotáž zaměstnanců s pachatelem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
 

1 1 1 0 1 1 0 24 

24 Úmyslný požár, vyvolání paniky  0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 
 

1 1 1 1 1 1 16 

25 Selhání lidského faktoru (pracovníci VŠ) 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
 

1 1 0 1 0 17 

26 Špatné vyhodnocení rizikových situací 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
 

0 0 1 0 19 

27 Technický stav (servis, instalace) 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
 

0 1 0 13 

28 Poškození majetku 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 
 

0 1 15 

29 Vyřazení bezpečnostního systému 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 

0 18 

30 Agresivní chování 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 
 

12 

∑Kyi 20 23 23 16 19 17 22 24 21 17 15 11 7 13 9 24 21 22 21 24 16 24 15 17 18 24 7 24 20 19   
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Příloha L: Systematická metoda analýzy a řízení bezpečnostních incidentů 

 

Obrázek L. 1 Formulář pro řízení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠ 
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Příloha M: Kategorizace prostorů VŠ dle jejich významnosti metodou CARVER 

Cílem určení aktiv je stanovení předmětu ochrany, tedy to co má být chráněno 

z hlediska fyzické bezpečnosti VŠ. Jak již bylo v disertační práci uvedeno, pro potřebu 

zajištění odpovídající ochrany VŠ byly za vymezující a určující aktiva určeny objekty 

a jednotlivé prostory. Z tohoto důvodu je potřeba vytvořit příslušnou evidenci aktiv, která 

jsou z pohledu VŠ významná a je nutno je adekvátně chránit. K jejich posouzení byla na 

základě komparace vhodnosti různých metod vybrána metoda CARVER, která byla použita 

rovněž jako sekundární a verifikační analýza v procesu posouzení bezpečnostních rizik 

v prostředí VŠ (viz kapitola 5.5). Obdobně lze tento postup aplikovat k určení významnosti 

jednotlivých prostorů prostřednictvím tzv. CARVER matice. Z hlediska bezpečnosti VŠ je 

základním principem přiřazování hodnoty cíli (aktivu), která odpovídá atraktivitě a významu 

z pohledu potenciálního útočníka. Dle takto stanovené hodnoty aktiva je vyžadována jako 

adekvátní reakce určitá ochrana (s důležitostí od nejvýše vyhodnoceného aktiva). Aplikací 

této metody a její úpravou pro podmínky VŠ, včetně využití Paretova principu pro stanovení 

kritických aktiv, je získán rozhodovací nástroj k určení nejvíce potenciálně ohrožených cílů 

(aktiv) v prostředí VŠ. Vhledem k charakteru potenciálních hrozeb vůči VŠ a zajištění 

dostatečné ochrany při vynaložení adekvátních finančních prostředků, se tato metoda jeví jako 

velmi přínosná. K výběru dostatečného počtu rozhodujících prostorů z pohledu fyzické 

bezpečnosti VŠ, lze využit také zmíněný Paretův princip se stanoveným kritériem 

rozhodování 80/20, který vychází z předpokladu, že 80% klíčových výsledků přináší pouze 

20% vynaloženého úsilí pro zajištění efektivního a hospodárného systému fyzické 

bezpečnosti. Vzhledem k tomu, že jednotlivá aktiva mají pro zajištění bezpečnostní úrovně 

různý význam, jsou jednotlivým aktivům přiřazeny jejich váhy od nejvýznamnějšího po 

nejméně významné, které odpovídají kategorii aktiva. 

Tabulka M. 1 Přiřazení váhy aktivu dle jejich kategorie fyzické bezpečnosti 

Hodnota cíle 
(chráněného aktiva) 

Váha Kategorie FB Bezpečnostní zóna 

30 - 24 10 1 
Neveřejná 

zóna 

Zabezpečená zóna 

23 - 18 7 2 Chráněná zóna 

17 - 14 3 3 Kontrolovaná zóna 

13 - 10 1 3 Veřejná zóna 
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Po uspořádání se provede kumulativní hodnocení výběru cíle, který lze zobrazit 

kombinovaným sloupcovým a spojnicovým grafem, tzv. Paretovým diagramem, který 

obsahuje Lorencovu křivku. Následující tabulka představuje příklad k určení významných 

prostorů (aktiv) v prostředí VŠ a současně prezentuje uspořádání ve věcné podobě pro 

zpracování návrhu opatření fyzické bezpečnosti v prostředí VŠ.  

Tabulka M. 2 Posouzení vybraných aktiv VŠ [11][35] 

Význam 

(cíl) 

Možné cíle 

(aktiva) 

Přiřazená klasifikace Celková 

hodnota 

aktiva 

Váha 

významu 

aktiva 

Hodnota 

cíle vs. 
váha 

Procento výběru 

cíle ze všech 

aktiv 

Procento 

kumulativní

ho výběru 

Kat. FB 

C A R V E R 

1 IT server 4 3 5 5 4 4 25 10 250 4,30% 4,30% 1 

2 

laboratoř, 

technologické 

místnosti 

5 4 5 4 4 3 25 10 250 4,30% 8,60% 1 

3 uložiště dat 5 3 5 5 4 3 25 10 250 4,30% 12,90% 1 

4 
informační 

technologie 
5 3 5 5 4 3 25 10 250 4,30% 17,20% 1 

5 pokladna 4 4 4 4 4 5 25 10 250 4,30% 21,50% 1 

6 úschovna 4 4 4 4 4 5 25 10 250 4,30% 25,80% 1 

7 DPPC 5 3 4 4 5 3 24 10 240 4,13% 29,93% 2 

8 archiv 4 3 5 5 3 2 22 7 154 2,65% 32,58% 2 

9 spisovna 4 3 5 5 3 2 22 7 154 2,65% 35,23% 2 

10 knihovna 5 2 5 3 3 4 22 7 154 2,65% 37,88% 2 

11 sklad 5 2 5 3 3 4 22 7 154 2,65% 40,53% 2 

12 PC učebny 3 3 5 4 5 2 22 7 154 2,65% 43,18% 2 

13 
Speciální 

pracoviště 
3 3 5 4 3 3 21 7 147 2,53% 45,71% 2 

14 školící centrum 3 3 5 3 3 4 21 7 147 2,53% 48,24% 2 

15 
ekonomický 

úsek 
5 5 2 3 3 3 21 7 147 2,53% 50,77% 2 

16 
studijní 

oddělení 
5 3 4 4 3 2 21 7 147 2,53% 53,30% 2 

17 menza 5 2 5 3 3 2 20 7 140 2,41% 55,71% 2 

18 rektorát 1 5 4 4 3 3 20 7 140 2,41% 58,12% 2 

19 děkanát 2 3 4 2 4 4 19 7 133 2,29% 60,41% 2 

20 
kanceláře 

vedoucích 
3 5 2 3 2 4 19 7 133 2,29% 62,70% 2 

21 aula 2 3 3 4 4 3 19 7 133 2,29% 64,99% 2 

22 přednáškový sál 2 3 3 4 4 3 19 7 133 2,29% 67,28% 2 

23 ateliéry 2 3 4 4 3 3 19 7 133 2,29% 69,57% 2 

24 
speciální 

posluchárna  
2 3 4 4 3 3 19 7 133 2,29% 71,86% 2 

25 vrátnice 4 3 2 3 3 4 19 7 133 2,29% 74,15% 2 

26 divadlo 2 3 4 3 3 3 18 3 54 0,93% 75,08% 3 

27 
ostatní 

kanceláře 
3 3 3 3 3 3 18 3 54 0,93% 76,01% 3 

28 parkoviště 1 5 1 4 3 4 18 3 54 0,93% 76,94% 3 

29 dílna údržby 5 3 2 2 3 3 18 3 54 0,93% 77,90% 3 

30 

informační 

centrum, 

recepce 

2 3 5 3 2 3 18 3 54 0,93% 78,83% 3 
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Význam 

(cíl) 
Možné cíle 

(aktiva) 

Přiřazená klasifikace Celková 

hodnota 

aktiva 

Váha 

významu 

aktiva 

Hodnota 

cíle vs. 
váha 

Procento výběru 

cíle ze všech 

aktiv 

Procento 

kumulativní

ho výběru 

Kat. FB 

C A R V E R 

31 úsek kvestora 2 5 2 3 3 3 18 3 54 0,93% 79,76% 3 

32 úsek prorektora  2 5 2 3 3 3 18 3 54 0,93% 80,69% 3 

33 
editační 

středisko  
2 3 4 3 3 3 18 3 54 0,93% 81,61% 3 

34 
internetová 

pracovna 
2 2 4 3 3 3 17 3 51 0,88% 82,49% 3 

35 koleje 1 3 3 2 4 4 17 3 51 0,88% 83,37% 3 

36 učebny 2 3 3 3 3 3 17 3 51 0,88% 84,25% 3 

37 odpočívárny 2 3 3 3 3 3 17 3 51 0,88% 85,13% 3 

38 
ostatní 

posluchárny 
2 3 3 3 3 3 17 3 51 0,88% 86,00% 3 

39 garáže 2 2 5 3 2 3 17 3 51 0,88% 86,88% 3 

40 
kancelář - 

děkanát 
2 3 2 3 3 4 17 3 51 0,88% 87,76% 3 

41 
kancelář - 

kvestorát 
2 5 2 3 2 3 17 3 51 0,88% 88,64% 3 

42 

kancelář - 

ústav, 

pracoviště 

2 5 2 3 2 3 17 3 51 0,88% 89,52% 3 

43 pozemky  1 5 2 3 2 4 17 3 51 0,88% 90,39% 3 

44 bufet 1 5 2 2 3 3 16 3 48 0,83% 91,22% 3 

45 copy středisko  2 4 3 3 2 2 16 3 48 0,83% 92,05% 3 

46 
katedra - 

prostory 
2 2 2 3 3 4 16 3 48 0,83% 92,87% 3 

47 toalety 1 3 3 3 2 4 16 3 48 0,83% 93,70% 3 

48 
studentské 

šatny 
1 3 2 3 3 4 16 3 48 0,83% 94,53% 3 

49 občerstvení  1 3 3 2 3 3 15 3 45 0,77% 95,30% 3 

50 dílny 3 3 3 3 1 2 15 3 45 0,77% 96,08% 3 

51 galerie 2 4 2 3 2 2 15 3 45 0,77% 96,85% 3 

52 sklad  1 3 3 4 2 2 15 3 45 0,77% 97,62% 3 

53 
kancelář - 

prorektor 
1 3 2 2 3 3 14 3 42 0,72% 98,35% 3 

54 hlavní chodba 1 5 1 2 2 2 13 1 13 0,22% 98,57% 3 

55 
ostatní 

komunikace 
2 4 1 2 2 2 13 1 13 0,22% 98,79% 3 

56 vstupní vestibul 1 5 1 2 2 2 13 1 13 0,22% 99,02% 3 

57 ostatní prostory 1 2 2 3 2 3 13 1 13 0,22% 99,24% 3 

58 vedlejší vstupy 1 4 1 2 2 2 12 1 12 0,21% 99,45% 3 

59 vedlejší chodby 1 2 2 2 2 2 11 1 11 0,19% 99,64% 3 

60 sklepy 1 2 2 2 2 2 11 1 11 0,19% 99,83% 3 

61 kancelář menzy  1 2 1 2 1 3 10 1 10 0,17% 100,00% 3 

Kombinací sloupcového a spojnicového grafu lze pomocí vizuálního zobrazení 

poměrně snadno vyhodnotit významné prostory VŠ a pro ty s celkovým součtem dosahujícího 

procentuální hodnoty 80% (kritérium Paretova principu) následně stanovit odpovídající 

preventivní opatření, jelikož jsou prioritní z hlediska zajištění fyzické bezpečnosti VŠ.  
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Příloha N: Biometrické systémy použitelné ve specifických podmínkách VŠ 

Stejně jako u technologie RFID je předmětem možného použití biometrických systémů 

oblast kontroly a řízení vstupu v bezpečnostních aplikacích (ACS - Access Control Systems), 

což zajistí oprávněný vstup do chráněného objektu VŠ a jeho prostorů. Systémem ACS se 

zabývá norma ČSN EN 50133, ze které je patrné, že verifikační proces uživatele vyžaduje 

vždy jeho přihlášení s následným porovnáním naskenovaného záznamu se záznamem 

v databázi. Podstatné je omezení počtu přihlašovacích pokusů na minimum, čímž je sníženo 

riziko neoprávněného vstupu prostřednictvím blokace daného uživatele tak, aby nezískal 

dostatek informací pro prolomení bezpečnostního systému. Předpokladem pro provedení 

biometrické autentifikace je využití jedinečné biometrické vlastnosti subjektu (otisk prstu, 

oční duhovka apod.) a potvrzení uživatele prostřednictvím osobní referenční šablony (ID 

karta, čtečka, PC atd.). Z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ tak byly vybrány vhodné 

biometrické systémy s verifikací uživatele na základě otisku prstu, které lze v tomto prostředí 

realizovat pro řízení vstupu a ověření oprávněného uživatele. 

Verifikace oprávněné osoby na základě vyhodnocení otisku prstu 

Technologie vycházející ze snímání otisku prstu a jeho papilárních linií představuje 

nejstarší z biometrických metod, avšak podstatný vývoj byl zaznamenán na konci 19. století, 

kdy byly definovány některé charakteristické znaky prstu či dlaně vystupující na povrch, čímž 

se vytváří požadované papilární linie (výška papilár se pohybuje v rozmezí 0,1 - 0,4 mm 

a šířka 0,2 - 0,5 mm). I přes skutečnost, že jsou tyto znaky u každého člověka jedinečné 

a neexistují dva jedinci se stejným otiskem, lze tvar některých z nich snadno definovat. Tyto 

znaky se navíc v průběhu života významně nemění a v případě poškození jsou obnovovány 

dorůstáním kůže na povrchu prstu, proto představují ideální biometrický prvek identifikace 

dané osoby. Každý otisk má dále své charakteristické znaky tzv. markanty, které slouží 

k porovnání otisku prstu, kdy v ČR je potřeba minimálně deseti společných znaků 

k vyhodnocení shody. Faktem zůstává, že jsou pro tuto metodu nevhodní uživatelé s různým 

onemocněním kůže či s povrchovou poruchou bříška prstu. Snímání otisku prstu pak probíhá 

prostřednictvím různých senzorů, které jsou zabudovány do technických zařízení a dle 

způsobu snímání je lze rozdělit na kontaktní a bezkontaktní. Principem kontaktních optických 

snímačů je osvětlení povrchu prstu světelným zdrojem, který prosvětluje průhlednou  plochu 

snímače, na kterou je prst přiložen. U kontaktních snímačů kapacitních snímají senzory otisk 

na základě měření elektrické kapacity, naopak u kontaktních snímačů tlakových reagují 

senzory na povrchový tlak snímacího zařízení, který způsobují papiláry. U kontaktních 
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teplotních snímačů je pak princip založený na teplotních rozdílech mezi papilárními liniemi 

a brázdami. Zatímco papilární linie se přímo dotýkají senzoru, brázdy jsou od povrchu 

vzdálenější, a proto mají odlišnou teplotu [25]. U bezkontaktních optických snímačů je 

princip funkce podobný jako u optických dotykových senzorů, avšak s tím rozdílem, že otisk 

je snímán ze vzdálenosti několika desítek mm. Bezkontaktní snímače ultrazvukové jsou 

podobné optickým, avšak směrem ke snímané ploše je vysílán svazek zvukových 

vysokofrekvenčních vln, kdy přijímač kolmý k vysílanému paprsku vyhodnocuje odražené 

zvukové vlny [7].  

 

Obrázek N. 1 Skládání obrazu z jednotlivých proužků a kapacitním snímač [33] 

Jak již bylo uvedeno, z pohledu fyzické bezpečnosti VŠ je předmětem zájmu zejména 

ochrana osob, majetku a dalších aktiv, s čímž úzce souvisí systém řízení a kontroly vstupu 

osob s využitím biometrických snímačů. Tímto způsobem lze usměrnit pohyb osob v rámci 

objektu nebo areálu a zamezit přístupu neoprávněných osob do objektu VŠ či jeho zájmových 

prostorů. Aby však byl eliminován či minimalizován neoprávněný přístup do objektu, je 

zapotřebí instalovat u hlavních vchodů VŠ vstupní turnikety (obdobně jako u RFID), které lze 

ovládat čtečkami otisku prstů, sloužících k ověření oprávnění vstupu dané osoby. Pro kontrolu 

vstupu do vybraných vnitřních prostor je nutno také na chodbách jednotlivých pater budov 

instalovat obdobné snímače otisku prstu. Pro vstup do těchto vybraných vnitřních prostorů lze 

definovat nastavení podskupin a to přímo na snímacím terminálu. Každá taková podskupina 

představuje například učebnu či kancelář s přiřazeným počtem uživatelů v závislosti na 

oprávnění přístupu do konkrétního prostoru. Terminál může dále předávat zprávu PZTS 

o vstupu prvního uživatele a odchodu posledního, což následně aktivuje nebo deaktivuje 

zabezpečovací systém (PIR čidla) a tím střežení daného prostoru či budovy. U vstupu do 

vestibulu či areálu lze instalovat dále zábranný systém a to v podobě otevírajících se 

skleněných křídel.  
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Obrázek N. 2 Senzorová zábrana HSG L01 [7] 

Uvedený systém lze vybavit obousměrnými vstupy, kdy lze za pomocí skeneru s řídící 

jednotkou ovládat vstup a výstup osob (průchodnost turniketem je až 40 osob za minutu). 

V databázi snímačů pak lze definovat různé kategorie uživatelů, kterými mohou být studenti, 

akademičtí a ostatní pracovníci VŠ či návštěvy a dodavatelé. Pro zlepšení funkce lze turnikety 

vybavit také zařízením pro připojení k PZTS a EPS, kdy se turniket dle vyhodnocené situace 

z ústředny uzavře či otevře (např. evakuace). Dále lze připojit pult pro ruční ovládání 

s umístěním na vrátnici nebo recepci, čímž lze korigovat právě vstup návštěv, jejichž příchod 

a odchod musí podléhat předem definovaným pravidlům a evidenci. Tento systém nejen 

zamezí vstupu neoprávněných osob do střežených prostorů, ale zároveň usměrní pohyb osob 

v celém objektu pomocí vstupních turniketů, obdobně jako u návrhu turniketů s využitím 

bezkontaktní technologie RFID. V současnosti jsou rovněž biometrické systémy stále častěji 

integrovány do dalších systémů jako například integrace s RFID tzv. E - Gate, který je 

aplikován na mnoha letištích k identifikaci cestujících, včetně jejich pásové kontroly. 

Podmínkou k průchodu tímto systémem je biometrický pas s RFID čipem dle ICAO 

standardů. V případě VŠ by se mohlo jednat o studentskou či zaměstnaneckou kartu, která se 

vloží do čtecího zařízení, ve kterém se načtou potřebná data (datová část a čip). Datová část 

obsahuje informace o držiteli a biometrický čip obsahuje uloženou fotku držitele s otiskem 

prstu, což je ve výsledku porovnáno s aktuální fotkou vytvořenou zařízením. Pokud držitel 

projde první části kontroly, je provedena kontrola biometrie a v případě pozitivní shody je 

vpuštěn do daného prostoru. FRR koeficient je dle autorů systému 3,8 % a FAR je nastaven 

na hodnotu 0,1 % [25]. Celkový čas potřebný pro verifikaci a průchod turniketem se pak 

pohybuje okolo 15 vteřin, což vzhledem k cirkulaci osob v areálu VŠ nelze prakticky 

aplikovat. 
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Obrázek N. 3 Zařízení biometrické identifikace E-Gate 

Spektrum průchozích systémů využívajících biometrickou identifikaci osob je cela řada 

a za zmínku stojí také systém IOM PassPort™ SL od firmy SRI International, který umožňuje 

s využitím technologie IOM (Iris On the Move) skenovat oční duhovku bez nutnosti zastavení 

osoby. Výhodou systému je vysoká propustnost, kdy systém dokáže zkontrolovat průchod 

osob v jejich přirozeném tempu a lze jej zároveň integrovat se stávajícími turnikety a dalšími  

systémy pro řízení vstupu. Rychlost detekce se pohybuje okolo 30 osob za minutu. Dalším 

zajímavým systémem je InSight DUO od firmy AOptix, který nabízí verifikaci dvou 

biometrických ukazatelů (oční duhovky a obličeje). Detekce je pak možná již ze vzdálenosti 

1,5 - 2,5 m od přístroje s podmínkou, aby se osoba dívala do obrazovky přístroje. Výrobce  

deklaruje čas detekce obou biometrických prvků za šest vteřin, což již je předpokladem 

k potenciální implementaci této technologie v prostředí VŠ. Přínos uvedených biometrických 

systému je bezesporu významný a v budoucnu lze počítat s jejich rozvojem také v oblasti 

řízení bezpečnostních rizik v prostředí VŠ, což povede k následnému zvýšení úrovně fyzické 

bezpečnosti osob, majetku a dalších chráněných aktiv. Mezi další inovativní biometrické 

technologie, které lze v budoucnu aplikovat patří autentizace žil dlaně osoby. Princip 

rozpoznání vzorce krevního řečiště v dlani ruky je velmi podobný technologii žil hřbetu ruky 

a k tomuto účelu je použit bezdotykový snímač, ke kterému se ruka přiloží a ten je následně 

schopen zachytit obraz dlaně bez ohledu na pozici a pohyb dlaně [33]. 

 

Obrázek N. 4 Bezkontaktní snímač dlaně [33] 
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Dalším využitím biometrie je identifikace uživatele střelné zbraně dle dynamiky 

uchopení a stisku, což lze využít k zabránění neoprávněného užití střelné zbraně v prostorách 

VŠ (např. zcizení zbraně příslušníkům Policie ČR či fyzické ostraze). Jedná se o US patent 

z institutu v New Jersey, který popisuje biometrické parametry vyvolané rozpoznáním 

dynamického uchopení střelné zbraně, kdy uživatel uchopí pevně pažbu zbraně obsahující 

tlakové snímače a tlakový profil uživatele. Snímače detekují tlak a jeho rozložení v časové 

závislosti a následně provedou porovnání uloženého záznamu v počítači se seznamem 

oprávněných osob. Pokud se oprávněná osoba v seznamu nevyskytuje, je mechanismus 

střelné zbraně zablokován a zbraň nelze použít [33].  

 

Obrázek N. 5 Biodynamický identifikátor uchopení a stisku střelné zbraně [33] 
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