
OBSAH

Policejní akademie České republiky v Praze 2
Univerzita obrany 3



Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Bezpečnostně právní 
studia B60

Trestněprávní ochrana 
před kybernetickou 

trestnou činností

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRA330

12x1h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Bezpečnostně právní 
studia B60

Prevence kriminality
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=KRI516

12x1h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Bezpečnostně právní 
studia B60

Terorismus
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRO083

12x2h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Bezpečnostně právní 
studia B60

Bezpečnost informací
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN048

12x1h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Bezpečnostně právní 
studia B60

Bezpečnostní politika
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=SPV022

12x1h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Bezpečnostně právní 
studia B60

Informatika
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN301

12x2h 
cvičení

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Kriminalistika a další 
forenzní disciplíny  

B61

Trestněprávní ochrana 
před kybernetickou 

trestnou činností

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRA330

12x2h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Kriminalistika a další 
forenzní disciplíny  

B61
Bezpečnost informací

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN048

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Kriminalistika a další 
forenzní disciplíny  

B61
Informatika

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN301

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62
Trestněprávní ochrana 

před kybernetickou 
trestnou činností

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRA330

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62
Informační systémy 

SKPV
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRO093

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62 Prevence kriminality
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=KRI516

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62 Terorismus
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRO083

6h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62
Teorie informační 

bezpečnosti
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=CIN514

6h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62 Bezpečnostní politika
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=SPV022

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní činnosti B62 Informatika
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN301

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní 
management a 

kriminalistika N61
Manažerská informatika

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=BEZ411

4h

Fakulta bezpečnostně 
právní

Bezpečnostně právní 
studia

Policejní 
management a 

kriminalistika N61
Účelové databáze

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN036

4h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě  B71

Organizovaná kriminalita
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRO086

12x1h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě  B71

Terorismus
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=PRO083

12x2h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě  B71

Bezpečnost informací
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN048

12x1h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě  B71

Informační systémy pro 
veřejnou správu

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN059

12x1h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě  B71

Informatika
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=MAN301

12x2h 
cvičení

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě N71

Bezpečnostní politika a 
její formulování

https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=BEZ413

12x1h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě N71

Bezpečnostní systém ČR
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=BEZ410

12x1h

Fakulta bezpečnostního 
managementu

Veřejná správa
Bezpečnostní 

management ve 
veřejné správě N71

Manažerská informatika
https://sis.polac.cz/predmety/index.php?do=predm
et&kod=BEZ411
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Aplikovaná 
informatika

základní terminologie, zpracování a ochrana dat v osobních 
informačních systémech při práci bezpečnostního manažera

26

Bezpečnostní 
technologie I

bezpečnostní technologie komunikačních a informačních 
systémů a směry jejich vývoje. Seznámení s metodami 
implementace bezpečnostních prvků sítě, technologií AAA, 
firewallů, systémů detekce průniku, zabezpečení přepínačů, 
směrovačů, WiFi sítí a komponent IP telefonie a 
kryptografických systémů. Manažerské postupy při zajištění 
sběru logů a auditních dat KIS, administraci (správě) systému, 
přidělování privilegií a rolí. Docílit znalosti souvisejících síťových 
protokolů. Seznámit s bezpečnostními aspekty postupů jako je 
Business Continuity Plarming, Disaster Recovery a System 
Development Life Cycle

38

Informační systémy 
pro krizové řízení

Problematika informačních technologií a s jejich podporou 
vytvořených informačních systémů veřejné správy a 
informačních systémů krizového řízení.

90

Komunikační a 
informační systémy a 

jejich bezpečnost I

podstata komunikačního prostředí a zásady provozu na 
spojovacích prostředcích, bezpečnostní architekturu KIS. 
Seznámení s IS používanými v AČR, se zranitelnostmi KIS a 
metodikou jejich testování, typickými bezpečnostními hrozbami 
a bezpečnostními opatřeními

80

Kybernetická a 
informační válka

současné koncepce, kategorie a metody informační a 
kybernetické války, mezi něž patří kybernetické útoky na 
informační systémy a ochrana proti nim, psychologické 
operace, vojenské klamání, vztahy s veřejností a působení médií 
v ozbrojených konfliktech

40

Management 
kybernetické 
bezpečnosti

vývoj a pojetí kybernetické bezpečnosti. Obsah, zásady, metody 
a nástroje kybernetického managementu, informační strategii, 
politiku a audit. Specifika činností informačního managementu 
v bezpečnostních složkách. Absolventi budou znát role a 
působnost informačního manažera se zaměřením na 
kybernetickou bezpečnost

181

Právní rámec 
kybernetické 
bezpečnosti I

legislativní rámec a zásady kybernetické bezpečnosti; základy 
práva v oblasti kybernetické kriminality a zákonné i podzákonné 
normy kybernetické bezpečnosti. Po absolvování předmětu se 
studenti budou orientovat v systému práva v dané oblasti a 
budou umět aplikovat a realizovat organizační nástroje k 
zajištění kybernetické bezpečnosti

26

Kybernetická 
kriminalita

organizační a legislativní zásady prevence proti kybernetické 
kriminalitě, základy práva v oblasti kybernetické kriminality a 
zákonné i podzákonné normy kybernetické bezpečnosti

26

Sociální prostředí a 
sociálně nežádoucí 

jevy

problémy z okruhu sociální patologie v kontextu informační 
společnosti, negativní jevy a sociální deviace vyskytující se v 
moderních společnostech, které provázejí rozvoj informační 
společnosti, možnostmi využití poznatků a nástrojů sociologie a 
aplikovaných sociologických disciplín při studiu sociálně 
nežádoucích jevů souvisejících s kyberprostorem

78

Informační analýza
zásady a principy analýzy informačních zdrojů, jejich činnost a 
využití v procesu podpory rozhodovacího procesu. Nástroje 
analýzy, rozdíly v zpravodajských oborech

160

Univerzita obrany

Problémy 
mezinárodní

základní otázky řešení problematiky mezinárodní bezpečnosti, 
se souvislostmi

52

Fakulta vojenského 
leadershipu

  
http://www.unob.c
z/fvl/Stranky/defau

lt.aspx

Ekonomika a 
management (Bc. - 3L) 

https://apl.unob.cz/Ak
rStudPrg/Pages/FreeAr
ea/StudyProgramDetail

.aspx

Bezpečnostní 
management

 
https://apl.unob.cz/AkrSt
udPrg/Pages/FreeArea/Fie

ldOfStudy.aspx

Řízení a použití 
ozbrojených sil

Analýza 
informačních zdrojů

144

Ekonomika a 
management (M - 5L) 

https://apl.unob.cz/Ak
rStudPrg/Pages/FreeAr
ea/StudyProgramDetail

.aspx

základní pojmy a technologie v oblasti informačních, 
databázových a dokumentografických systémů, základní 
přístupy a nástroje pro zpracování dat se zaměřením na 
vyhledávání, analýzu a tvorbu informací, fulltextové 
vyhledávání a vyhledávání ve velkých objemech dat



Komunikační a informační 
technologie

Technologie pro ochranu 
majetku a osob

Zbraně a munice
Projektování 

bezpečnostních 
systémů

projektování bezpečnostních systémů objektů s důrazem na 
znalost legislativy a obsah projektové dokumentace

32

Kriminalistika
základy kriminalistiky, právní rámec pro vedení trestního řízení 
a znaleckého zkoumání

24

Operační systémy
teorie výstavby operačních systémů a zásady instalace 
moderních operačních systémů jak na samostatném počítači, 
tak i v síťovém prostředí s důrazem na bezpečnost

52

Počítačové sítě
podstata a algoritmy přepínání a směrování, standardy 
protokolů počítačových sítí LAN, WLAN a WAN, hrozby 
počítačovým sítím a obrana proti nim

108

Řízení a bezpečnost 
KIS

základní odborné znalosti z problematiky řízení a bezpečnosti 
KIS, metodika projektování bezpečných systémů a tvorby 
bezpečnostní politiky, analýza rizik, řízení a hodnocení 
informačních systémů, metody aplikované kryptografie v oblasti 
výpočetních systémů a počítačových sítí

60

Vývoj a správa IS

metodiky, metody, techniky a nástroje vývoje a správy 
informačních systémů, existující IS a OTS, provozované v AČR, 
základy architektur pro tvorbu systémů, požadavky jejich 
interoperability

90

Elektronický boj
technologie systémů elektronického boje (EB), včetně principů 
a metod činnosti systémů EB, v oblastech elektronické podpory 
i elektronického působení

181

Integrované sítě

teoretické základy počítačových sítí, používané komunikační 
protokoly, teoretické základy interních a externích směrovacích 
protokolů, principy přepínání, virtuálních sítí a jejich 
bezpečnosti, rádiové, radioreléové a ostatní bezdrátové sítě, 
stacionární vojenská spojovací síť, metody projektování KIS, 
otevřená architektura KIS

451

Řízení KIS
systémy plánování a řízení KIS, organizační struktury 
spojovacích uzlů, členění míst velení, rádiových a 
rádioreléových a ostatních KS, směrnic a standardů NATO i AČR

76

Vývoj a správa IS

zásady tvorby, projektování a správy IS, principy otevřené 
architektury KIS, principy datových skladů, metody projektování 
IS, popisuje operační systémy využívané v AČR, rozdíly v 
operačních systémech, otevřená architektura KIS

351

Automatizované systémy 
velení a řízení

Komunikační a informační 
systémy

Letecké elektrotechnické 
systémy

Radiolokace

Bezpečnost KIS

bezpečnost komunikačních a informačních systémů, zásadní 
bezpečnostní dokumentace, kryptografické metody pro návrh 
bezpečnosti komunikačních a výpočetních systémů, realizace 
ochrany dat v počítačových sítích, jejich bezpečnostní 
monitoring a audit

80

Číslicové zpracování 
signálu

diskrétní a číslicové systémy, návrh základních úlohy číslicového 
zpracování, praktická aplikace na jednočipových procesorech, 
pomocí signálových procesorů a programovatelných polí

40

   

způsoby zabezpečení KIS, bezpečnostní dokumentace KIS, 
klasická kryptografie, základy kryptoanalýzy a vybrané 
standardy blokových a proudových šifer, úloha bezpečnostního 
managementu a organizace bezpečnostního průmyslu, 
bezpečnostní legislativu administrativní, personální a fyzické 
bezpečnosti

Vojenské technologie 
(MN-2L)

Automatizované systémy 
velení a řízení

Architektura 
otevřených systémů

specifika, standardy a architektury soudobých informačních 
systémů a systémů C4I2; zásady objektové analýzy, metodologii 
systémů a používání UML a struktury XML

40

Fakulta technologií    

http://www.unob.c
z/fvt/studium/Stra
nky/struchar.aspx

Technologie pro 
obranu a bezpečnost 

(Bc-3L)  

https://apl.unob.cz/Ak
rStudPrg/Pages/FreeAr
ea/StudyProgramDetail

.aspx

Bezpečnostní právo
základní pojmy z teorie práva a vybrané instituty veřejného 
práva, jejichž znalost je nezbytná pro bezpečnostní praxi

24

Technologie pro ochranu 
majetku a osob

Komunikační a informační 
technologie

Bezpečnost KIT

způsoby zabezpečení KIS, bezpečnostní dokumentace KIS, 
klasická kryptografie, základy kryptoanalýzy a vybrané 
standardy blokových a proudových šifer, úloha bezpečnostního 
managementu a organizace bezpečnostního průmyslu, 
bezpečnostní legislativa administrativní, personální a fyzická 
bezpečnost

82

Vojenské technologie 
(Bc-3L)

  
https://apl.unob.cz/Ak
rStudPrg/Pages/FreeAr
ea/StudyProgramDetail

.aspx

Komunikační a informační 
systémy

Vojenské technologie 
(M-5L)

https://apl.unob.cz/Ak
rStudPrg/Pages/FreeAr
ea/FieldOfStudy.aspx?i

dx=263&lng=cs

Vojenské technologie

Bezpečnost KIS 184



CISCO Academie II
principy, budování, konfigurace a provoz počítačových sítí, 
důvěrnost, integrita a dostupnost dat a služeb počítačových sítí 
pomocí technologií a postupů Cisco

40

Kryptografické 
techniky

základní pojmy kryptologie a matematický aparát používaný v 
moderní kryptologii, teorii utajení, klasická kryptografie a 
základy kryptoanalýzy, vybrané standardy blokových a 
proudových šifer

80

Management 
komunikačních 

technologií

zásady plánování a řízení KIS, soudobé trendy komunikační a 
informační podpory v systémech velení a řízení a organizací 
komunikační a informační podpory bojové činnosti

40

Operační systémy
teoretické metody tvorby a praktické použití moderních 
operačních systémů, připravované operační systém, způsoby 
testování, monitorování, dohledu a zajištění bezpečnosti

80

Počítačové sítě

rozlehlé sítě a pokročilé směrovací služby, podstata a 
konfigurace interních (EIGRP, OSPF) a externích (BGP4) 
směrovacích protokolů, protokol MPLS a naučit, problematika 
síťové bezpečnosti, správa a monitorování počítačových sítí, 
protokoly NetFlow, IPFIX, protokol IPv6 v rozlehlých sítích

80

Programování WEB 
aplikací

praktické programování klienta i serveru (Javascript, DOM a 
CSS, PHP,

40

AJAX), programování složitějších aplikací s využitím aplikačních 
rámců (např. Codelgniter)

Bezpečnost 
konvergovaných sítí

vědomostní rámec pro vědecký výzkum v oblasti bezpečnosti 
konvergovaných sítí

60

Cyber Defence v NEC
obrana proti útokům vedeným v prostředí komunikačních a 
informačních systémů, souvislosti kybernetické obrany s 
počítačovou kriminalitou a s ochranou kritické infrastruktury

30

CISCO Academie II

složitější, specializovaná témata z oblasti konvergovaných sítí, 
postupy užívané při praktické realizaci navržených řešení, 
získání a zdokonalení schopností a dovedností nezbytných pro 
následný rozvoj teoretického výzkumu

30

Informační podpora 
rozhodovacích a 

řídících

informační podpory rozhodovacích a řídicích procesů, 
projektové řízení, technologie datových skladů, zjišťování 
znalostí v datech a znalostní systémy

60

Informační systémy 
a jejich modelování

teoretická východiska problematiky informačních systémů, 
současné poznatky z analýzy, návrhu a tvorby IS, metody a 
nástroje modelování IS, řízení vývoje IS a problémy provozování 
a rozvoje IS

60

Komunikační a 
informační 
technologie

komunikační technologie, informační technologie, bezpečnostní 
technologie, signálové zpravodajství a doplňuje tématy z 
modelování a simulace, informační technologie ve vzdělávání

60

Moderní operační 
systémy

principy, možnosti implementace, zabezpečení a správy 
moderních operačních systémů, nejnovější trendy vývoje, 
bezpečnost operačních systémů a jejich vzájemné 
interoperabilita

60

Řízení a bezpečnost 
KIS II

základní problematika z oblasti řízení a bezpečnosti vojenských 
komunikačních a informačních systémů (KIS) a používané 
kryptografické metody pro návrh bezpečnosti výpočetních 
systémů

80

Technologie 
kybernetické 
bezpečnosti

Vojenské technologie 
(DSP)

  
https://apl.unob.cz/Ak
rStudPrg/Pages/FreeAr
ea/StudyProgramDetail

.aspx

Radiolokace procesů

Programovací 
systémy

teoretické znalosti a praktické dovednosti v programování, na 
vývoj složitějších aplikací v jazycích C++ a C# pro platformy 
Windows a Linux, vývoj aplikací pro mobilní platformy (Java, 
Windows Mobile)

60

Technologie 
komunikačních sítí

principy práce, metody správy, diagnostiky a údržby moderních 
telekomunikačních systémů pracujících na principech TDM a IP 
telefonie

60

Komunikační a informační 
systémy

Programování 
vojskových aplikací

struktura, syntaxe a použití jazyka C++, vývojové prostředí, 
principy objektově orientovaného programování v jazyku C++, 
aplikační rozhraní Windows, principy událostně řízeného 
programování v prostředí WinAPI

80

úvod do aplikované kryptografie, bezpečnost operačních 
systémů, počítačových sítí, uživatelských a systémových 
programů

80

Radiolokace procesů
Vojenské 

zpravodajství a 
zdroje informace

základy organizace vojenského zpravodajství a EB, zásady 
získávání, zpracování a využití informací, zásady organizace a 
plánování použití prostředků REPz a EB

80
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