
 

 

  MBA KRIZOVÝ A BEZPEČNOSTNÍ 
MANAGEMENT 
Detaily programu  

Program krizový a bezpečnostní management je určen zejména pro zaměstnance 
policejních a armádních sborů, hasičských sborů, bezpečnostních agentur, státní 
úředníky a dalším, kteří se zabývají bezpečnostním managementem, ochranou 
vnitřní bezpečnosti a přicházející do kontaktu s krizovým řízením a plánováním. 
Díky studiu tohoto profesního programu se uplatníte na vedoucích pozicích ve 
státní správě, jako specialisté při zajišťování bezpečnosti a krizového řízení nebo 
jako řídící pracovníci bezpečnostních služeb. Hlavním cílem programu je vysvětlit 
soudobé pojetí bezpečnostního managementu ve vědě i v oficiálním a právním 
kontextu na různých úrovních. Program popisuje a vysvětluje metody a nástroje 
komplexního integrovaného systému řízení rizik a řízení krizí, učí studenty 
navrhnout vhodná opatření pro jednotlivé krizové stavy, popisuje fáze a důsledky 
krize včetně preventivních opatření předcházení krizím, včetně systémů včasného 
varování. Studenti absolvováním programu naleznou uplatnění především ve 
veřejné správě, na místech odborných pracovníků či v řídících funkcích které se 
zabývají krizovým řízením zabývají, anebo v odborech zaměřených na zajišťování 
bezpečnosti osob a majetku. Program lze studovat 100% online. 
 
Předměty programu 

Jednotlivé předměty programu MBA Krizový a bezpečnostní management: 
 

Teorie bezpečnosti 
Předmět se zabývá problematikou bezpečnosti nejen na národní, ale též mezinárodní 
úrovni. Důraz je kladen na vývoj mezinárodních vztahů a jejich vliv na bezpečnost 
jednotlivých státu, na bezpečnostní hrozby a jejich řešení, vývoj strategického myšlení 
a na politické a společenské otázky s bezpečností související. Po úspěšném 
absolvování předmětu získají studenti komplexní přehled o mezinárodní 
bezpečnostní situaci a budou schopni své nabyté poznatky, vědomosti a dovednosti 
aplikovat v praxi.  
 
Bezpečnostní hrozby a bezpečnostní schopnosti 
Cílem předmětu je seznámit studenty s komplexní problematikou bezpečnostních 
hrozeb, primárně ve vztahu k Bezpečnostní strategii ČR, jakožto základnímu 
dokumentu bezpečnostní politiky státu. Studenti získají přehled o jednotlivých 
bezpečnostních hrozbách, dílčích strategiích a koncepcích, proměnách 
bezpečnostního prostředí a klíčových hrozbách v rámci euroatlantického prostoru.  
 
 
 



 

 

Bezpečnostní sbory a jejich úloha v IZS  
Cílem předmětu je popsat a analyzovat vývoj a současný charakter vnitřních 
bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb. V rámci studia tohoto předmětu se 
studenti seznámí s úlohou a působností subjektů se statutem „bezpečnostní sbor“ v 
integrovaném záchranném systému. Bude vysvětlena jejich činnost vykonávaná podle 
zvláštních právních předpisů a role, kterou zaujímají jako jedna ze „základních“ či 
„ostatních“ složek integrovaného záchranného systému. Studenti získají informace o 
významu integrovaného záchranného systému, poznatky o tom, z jakých složek se 
skládá a na jakých principech funguje spolupráce mezi těmito složkami. Cílem 
předmětu je přiblížit studentům řízení zásahu složek integrovaného záchranného 
systému, a to na úrovni taktické (na místě zásahu), operativní (činnost operačních a 
informačních středisek integrovaného záchranného systému) a strategické (na úrovni 
Ministerstva vnitra České republiky, hejtmana kraje či starosty obce s rozšířenou 
působností).  

 

Krizový management 
V rámci předmětu Krizový management je studentům poskytnut přehled o 
specifikách řízení státu v době trvání určité situace ohrožující jeho integritu či 
ekonomickou stabilitu. Nejčastěji se jedná o ekonomicky, personálně, organizačně či 
jinak složité situace, ve kterých je stabilní poloha státu ohrožena. Studenti tak získají 
základní informace týkající se strategického plánování a řízení krizí, monitorování 
potencionálního rizika, nebezpečí či nejistoty, která vzešla z předchozí negativní 
události. Tyto znalosti se naučí aplikovat v praxi, díky čemuž budou schopni krizové 
situace lépe zvládat, organizovat a mít je pod kontrolou. 

 
Bezpečnost a její řízení  
Předmět má za cíl seznámit studenty se základy bezpečnosti. Předmět je zaměřen na 
bezpečnostní aspekty společnosti a rizikové chování člověka v zátěžových situacích. 
Seznamuje se základy legislativy v oblasti bezpečnosti státu, krizového řízení ochrany 
před mimořádnými událostmi. V dalších aspektech se zaměřuje na vliv vnitřních a 
vnějších faktorů, na individuální a skupinové chování, chování a rozhodování. Zabývá 
se i specifickými situacemi ohrožení, problematikou obětí a prevencí rizikového 
chování. Studenti získají základní znalost terminologie a dále znalost základních 
bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů.  
 
Prevence kriminality  
Předmět má za cíl připravit studenty, aby měli dobré znalosti práva, aby pochopili 
význam práva v demokratickém státě, právní vědomí a dodržování zákonů, aby se 
naučili rozlišovat druhy právních norem, právních vztahů a skutečností, aby získali 
přehled o systému práva a systému státu, členění státu a formách vlády. 
Absolvováním předmětu student dokáže na základě poznatků z obecné psychologie 
porozumět prožívání, chování a jednání lidí, a dokáže je předvídat a působit na ně.  
 
Ústřední orgány státní správy  
Cílem předmětu je seznámit studenty s nezbytnou teorií veřejného sektoru a veřejné 
správy a aplikovat ji na českou praxi. Předmět je úvodem do státovědy a teorie 



 

 

správního práva a charakterizuje jejich základní oblasti. Dále předmět seznamuje s 
východisky a průběhem reformy české veřejné správy po r. 1989 do současnosti a 
prohlubuje znalosti o jejích vybraných výstupech (územní veřejná správa, ústřední 
veřejná správa a jejich pracovníci). Hlavní cílem předmětu je uvést studenta do 
speciální témat veřejné správy (e-government, postavení úředníků, legislativní 
proces, veřejné zakázky, krizové řízení).  
 
Legislativní rámec bezpečnosti v České republice 
Obsahem předmětu je především bezpečnostní politika státu a principy zajišťování 
bezpečnosti a obrany státu. V rámci předmětu budou studenti seznámeni 
s mezinárodními organizacemi, jenž se podílejí na bezpečnostní politice a obecně 
s mezinárodním prostředím bezpečnostní politiky. Po úspěšném absolvování 
předmětu získají studenti celostní pohled na strukturu, procesy a výstupy 
bezpečnostní politiky České republiky.  
 
Krizová komunikace 
Cílem předmětu je seznámení studentů s jednou z klíčových disciplín public relations, 
a to krizovou komunikací, která úzce souvisí s krizovým managementem a řízením 
organizace či státu v době krize. Studenti budou obeznámeni se základními principy 
krizové komunikace, její důležitostí a s postupy, kterých lze využít při komunikaci 
nastalé negativní události či situace. Po jeho úspěšném absolvování budou studenti 
vědět, co dělat či nedělat při krizové komunikaci, jak lze pro krizovou komunikaci 
využít jednotlivá média, a především jak celou komunikaci v době krize úspěšně 
zvládnout. 
 
Řízení rizik 
Řízení rizik je jednou z oblastí řízení, která se soustředí hlavně na identifikaci, 
hodnocení a možné snížení rizika. Studenti budou v rámci tohoto předmětu 
seznámeni s různými metodami a technikami prevence rizik, díky kterým lze 
eliminovat již existující či potencionální faktory zvyšující riziko. Dále se studenti zaměří 
na základní postupy měření rizika, pochopí úlohu vedoucího v oblasti řízení rizik a 
budou schopni identifikovat, zabezpečovat, analyzovat, ošetřit a monitorovat rizika 
ve všech oblastech řízení. 
 


