Kurz A4/2015 - Fenomény ekonomiky
a krizového managementu na počátku 21. století
Obsah kurzu: 6 soustředění, každé v trvání 3 dnů, přičemž v roce 2014 proběhla 2 soustředění.

3.

soustředění: Krizové řízení a legislativa
Témata přednášek









Počet vyučovacích hodin

Právní aspekty bezpečnosti a krizového řízení v ČR
Krizové řízení a mezinárodní právo
Krizové řízení a mezinárodní humanitární právo
Legislativa krizového řízení a zásady pro její uplatňování
Teorie a praxe krizového plánování a východiska pro jeho další rozvoj
Základní funkce území – místo a úloha krizového managementu při jejich zabezpečování
Místo a úloha jednotlivých orgánů veřejné správy při prevenci a řešení nepovolených
skládek nebezpečných odpadů
Seminář k danému bloku
Celkem hodin
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soustředění: Ekonomická bezpečnost ČR
Témata přednášek











Počet vyučovacích hodin

Ekonomika procesu zvládání krizové situace; systém alokace zdrojů pro prevenci, korekci
a protikrizovou intervenci
Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti dopravy
Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti zemědělství
Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti průmyslu a obchodu
Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti zdravotnictví
Specifika opatření ekonomické bezpečnosti v oblasti obrany státu (uchovávání výrobních
schopností pro zahájení plnění opatření hospodářské mobilizace)
Specifika opatření k zajištění ochrany informací při realizaci hospodářských opatření
v oblasti ekonomické bezpečnosti
Státní hmotné rezervy a ropná bezpečnost
Struktura veřejných financí, základní principy rozpočtových pravidel s důrazem
na zásady a možnosti financování opatření k řešení krizových situací
Seminář k danému bloku
Celkem hodin
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5.

soustředění: Kritická infrastruktura, informační podpora krizového řízení
Témata přednášek







Počet vyučovacích hodin

Kritická infrastruktura, její místo a úloha v systému krizového řízení ČR
Informační systémy veřejné správy, současný stav a další rozvoj
Manažerské informační systémy a systémy pro podporu rozhodovacích procesů,
možnosti využití informačních technologií pro podporu krizového řízení
IS KŘ a jeho charakteristika a aktuální stav
Informační systém pro plánování civilních zdrojů v systému krizového řízení
Seminář k danému bloku
Celkem hodin
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soustředění: Krizová komunikace, etická dimenze krizového řízení
Témata přednášek







Počet vyučovacích hodin

Podstata a hlavní zásady krizové komunikace
Mediální podpora zvládání krizových jevů, možnosti a nástroje pro
ovlivnění mediálního obrazu krizové situace
Uplatnění manažerských schopností a psychologie jednání krizového manažera
s ostatními aktéry při krizové situaci, umění prezentace
Praktické procvičení zásad krizové komunikace na modelové situaci
Etická dimenze krizového řízení a etický kodex krizového manažera
Závěrečný seminář k danému bloku a k celému kurzu
Celkem hodin

Celkem hodin v kurzu: 96 hodin
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