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Bezpečnostní problematika 
Obsah jednodenního kurzu 
 
A. Cíl výuky 
a) Hlavní rysy rozšířeného pojetí bezpečnosti 
b) Bezpečnostní systém ČR  a  strategické bezpečnostní dokumenty ČR,   
c) Role regionální veřejné správy v rámci fungování bezpečnostního systému  
 
B. Základní otázka 
Jsme připraveni na hrozby? 
 
C. Obsahová náplň kurzu  
1. Hlavní rysy rozšířeného pojetí bezpečnosti 
Seznámení s   „novými“ referenčními objekty (např. instituce na národní a mezinárodní 
úrovni, nevládní organizace,  privátní firmy atd.), jejich role v současné praktické realizaci 
bezpečnostní politiky ( např. v rámci městských aglomerací). /1 hodina 
 
2. Bezpečnostní systém ČR strategické bezpečnostní dokumenty ČR  
Seznámení se strukturou bezpečnostního systému a  strategickými bezpečnostními 
dokumenty ČR (určení, implementace, kontrola a hodnocení plnění, deficity). Reflexe 
obsahu  „Zprávy o stavu zajištění bezpečnosti České republiky“. /2 hodiny 
 
3. Role regionální veřejné správy na teritoriu hl. m. Prahy  v rámci fungování 
bezpečnostního systému ČR 
Reflexe praktických zkušeností fungování bezpečnostního systému (povodně 2002). 
Implementace zkušeností do tvorby bezpečnostních dokumentů na teritoriu hl. m. Prahy 
(včetně prezentace případové studie „Krizové řízení na teritoriu hl. m. Prahy a Informační 
systém řízení a jeho funkcionality“). /3 hodiny  
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