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ZÁKLADNÍ INFORMACE

Ambis.Vysoká škola. Katedra bezpečnosti a práva
Vás zve
na
IV. mezinárodní vědeckou konferenci
“BEZPEČNOST A PRÁVO, výzvy a perspektivy 2018”.
Místo konání:
Ambis.Vysoká škola Praha,
Ţalanského 68/54, 163 00 Praha 17 – Řepy

Důleţité termíny:
Abstrakt příspěvku:
Celý text příspěvku:
Přihláška na konferenci:
Termín konání konference:

07. 09. 2018
05. 10. 2018
26. 10. 2018
08. 11. 2018

na e-mail: konference@ambis.cz
Jednací jazyk konference:
český, slovenský, anglický
Poplatky:
Konferenční poplatek pro účastníky konference je 500,- Kč (mimo garantů konference).
Konferenční poplatek pro autory příspěvků bez jejich účasti na konferenci je 300,- Kč.
Po Vámi zaslané registrační přihlášce na konferenci Vám bude obratem odeslána faktura
k úhradě konferenčního poplatku.
Konferenční poplatek zahrnuje sborník abstraktů z konference (CD verze) a občerstvení v době
konání konference. Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování účastníků. Ubytování organizátor
konference nezajišťuje.
Příspěvky budou dále publikovány v recenzovaném odborném časopise „Právo a bezpečnost“.
Studenti Ambis.Vysoká škola a dalších univerzit a vysokých škol mají účast na konferenci zdarma.

GARANTI KONFERENCE
Předseda:
Ing. KALA, Miloslav, Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, Praha
Česká republika
Doc. Ing. BARTOŠOVÁ, Hana CSc., Dr. h. c., ředitelka Institutu bezpečnostního managementu.
Vysoká škola regionálního rozvoje. Ambis.Vysoká škola. Praha
Česká republika
prof. Ing. HAMERNÍKOVÁ, Bojka CSc., prorektorka pro vědu a výzkum. Ambis.Vysoká škola,
Praha
Česká republika
JUDr. KAMENÍK, Jiří, prezident Asociace soukromých bezpečnostních agentur zabývající se
problematikou ochrany osob a majetku. Katedra bezpečnosti a práva. Ambis.Vysoká škola.
Praha
Česká republika
prof. PhDr. KOPER, Ján Ph.D., vedúci Katedry politologie, Fakulty politických vied
a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bély v Banskej Bystrici
Slovensko
doc. JUDr. KOUDELKA, Zdeněk, Ph.D., český právník, vysokoškolský pedagog a politik
moravské národnosti. Autor volebního dělitele. Dnes se volební dělitel Koudelka pouţívá ve
volbách zastupitelstev krajů. Ústav práva. Vysoká škola Karla Engliše Brno. Ambis.Vysoká
škola. Praha
Česká republika
Mgr. KUPCOVÁ, Martina, manaţer/vedoucí katedry bezpečnosti a práva, Ambis.Vysoká škola,
Praha
Česká republika
prof. PhDr. JUDr. MAREŠ, Miroslav, Ph.D., brněnský politolog, který se zaměřuje na terorismus,
pravicový i levicový extremismus, systémy politických stran v západoevropských zemích
a fotbalové chuligánství. Katedra politologie. Fakulta sociálních studií. Masarykova univerzita,
Brno
Česká republika
prof. Ing. NEČAS, Pavel, Ph.D., MBA, dr.h.c., v roce 2004 byl pro stáţ Research Fellowship
Program NATO Defence College v Římě. Je autorem mnoha monografií, knih, přednášek
a článků z oboru bezpečnostní a obranné politiky, které byly publikovány v celém světě.
Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita
Mateja Bély v Banskej Bystrici
Slovensko
Ing. SECHTER, Jan, velvyslanec v Polsku (2018-2013) a v Rakousku (2013-2017), poradce
Předsedy Poslanecké sněmovny pro EU a zahraniční politiku, Praha
Česká republika
prof. RNDr. WOKOUN, René, CSc., ředitel Institutu regionálního rozvoje. Vysoká škola
regionálního rozvoje. Ambis. Vysoká škola, Praha
Česká republika

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE
Podplukovník doc., Ing. BALLA, József, Ph.D., vysoký policejní rada, vedoucí oddělení pohraniční policie,
Katedra pohraniční policie. Národní univerzita veřejné sluţby. Budapešť
Maďarsko
JUDr. JAKABOVIČ, Štefan, LLM, pôsobí ako vysokoškolský pedagóg a zároveň akoriaditeľ Ústavu
celoţivotního vzdelávania a zahraničných štúdií Vysokej školy bezpečnostního manaţérstva v Košiciach.
Slovensko
prof. Ing. JURČÁK, Vojtech, CSc., predný slovenský odborník na problematiku bezpečnosti, vedúci katedry,
Katedra bezpečnosti a obrany. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika
Slovensko
plk. prof. KECSKEMÉTHY, Klára Sipos, CSc, získala významná ocenění a řadu vědeckých titulů v oboru
geografie. Působila rovněţ v Československé a Maďarské akademii věd. Pracovala jako poradkyně
fakulty na Vysoké škole obrany NATO v Římě v Itálii. Publikovala na 288 knih a článků v celém světě.,
Národní univerzita veřejné sluţby, Budapešť, Maďarsko - National University of Public Service
Maďarsko
plk. gšt. v zál., doc. Ing. KORECKI, Zbyšek, Ph.D., Univerzita obrany v Brně
Česká republika
doc. JUDr. KOUDELKA, Zdeněk, Ph.D., Ústav práva. Vysoká škola Karla Engliše Brno
Česká republika
prof. nadzw. drhab. OLAK, Antoni, dr. h.c. WSPA w Lublinie - Katedra Stosunki Międzynarodowe
Polsko
doc. Ing. KUBEČKA, Karel, Ph.D. ING-PAED IGIP, přední český odborník v problematice managementu
rizik a soudní znalec pro oblast stavebnictví, Katedra bezpečnosti a práva. Ambis.Vysoká škola. Praha
Česká republika
JUDr. et Dr. KUI,László, Ph.D. Katedra pohraniční policie. Národní univerzita veřejné sluţby. Budapešť
Maďarsko
plk. gšt., Ing. LAUBER, Milan, kvestor, Univerzita obrany v Brně
Česká republika
plk. v. v. JUDr. RNDr. MAN, Vlastislav MBA, bývalý policejní rada, externí učitel na řadě VŠ (FF MU, IMS
Brno, FSS MU Brno, BIBS Brno, VŠAP Praha)
Česká republika
Mgr. NOVOTNÁ, Pavla, Ředitelka. Odbor azylové a migrační politiky. Ministerstvo vnitra České republiky,
Praha
Česká republika
RSDr. ROŢŇÁK, Petr, CSc., dr.h.c., Katedra bezpečnosti a práva. Ambis. Vysoká škola. Praha
Česká republika
pplk. JUDr. SEMJAN, Emil, Ph.D., riaditeľ Útvaru Policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce
Slovensko
doc. JUDr. SCHELLE, Karel, CSc., český právník historik, advokát a vysokoškolský pedagog, předsedy
představenstva Evropské společnosti pro právní dějiny, člen vědecké rady a hlavní editor Encyklopedie
českých právních dějin. Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta Masarykova univerzita, Brno
Česká republika
Ing. SLANÝ, Martin, Ph.D., bývalý vynikající student a absolvent VŠE Praha, u prezidenta, prof. Václava
Klause, nyní ředitel ekonomických studií, Institut Václava Klause, Praha
Česká republika
Dr. TRZYNA, Alicja PhD. - Úřad Města Rzeszowa w Rzeszowie,
Polsko.
prof. JUDr. VOJÁČEK, Ladislav, CSc., vedoucí katedry – Katedra dějin státu a práva. Právnická fakulta.
Masarykova univerzita, Brno
Česká republika

PŘEDPOKLÁDANÝ PROGRAM KONFERENCE
Registrace účastníků:
08:30 – 09:00
Ambis.Vysoká škola. Praha, Ţalanského 68/54, 163 00 Praha 17 – Řepy
Jednání v plénu:
09:00 – 13:00

Cíl konference:
Hlavním záměrem realizace tohoto významného vědeckého konání je snaha navázat širší
spolupráci se státními a samosprávnými orgány města Prahy, městských částí, integrovaných
záchranných sloţek za účasti partnerských vysokých škol. Pozornost bude soustředěna na tři hlavní
tematické okruhy a to:
1) aktuální otázky bezpečnosti regionů (obcí) a hlavního města ČR;
2) kriminologické a bezpečnostní aspekty bezpečnosti občanů;
3) právní aspekty bezpečnosti.
Cílem konference bude výměna zkušeností a poznatků v oblasti bezpečnosti a práva, navázání
a rozšíření spolupráce účastníků a obeznámení se s výsledky dobré praxe při řešení aktuálních
bezpečnostních problémů.

Hlavní diskusní témata konference:
Aktuální otázky bezpečnosti měst, obcí a regionů, bezpečnostní management, právní aspekty
ochrany osob a majetku, problémy migrace, integrovaný záchranný systém, současné hrozby
a rizika, krizový management státu, ekonomická bezpečnost, bezpečnostní vzdělávaní,
extrémismus, výzkum kriminality, prevence kriminality, bezpečnost obyvatelstva, bezpečnost měst
a obcí, bezpečnostní technologie pro ochranu osob a majetku, logistika krizových situací, síly
a prostředky Integrovaného záchranného systému, vliv médií a informací na bezpečnost, vyuţití
metod analýzy rizika ve forenzních vědách, technické soudně lékařské a kriminalistické aspekty
ranivé balistiky.

Organizační výbor konference si vyhrazuje právo na změnu programu a harmonogramu, případně
místa konání konference.

ORGANIZAČNÍ
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
VÝBOR KONFERENCE
KONFERENCE
Předseda organizačního výboru:
Ing. NÁPLAVOVÁ, Magdaléna, Ph.D., Katedra bezpečnosti a práva. Ambis.Vysoká škola. Praha,
členka katedry bezpečnosti a práva

Členové:
DOVZHUK, Darja, studentka bakalářského studia VŠRR. Ambis.Vysoká škola. Praha
DiS. KUČEROVÁ,Tereza, studentka bakalářského studia VŠRR. Ambis.Vysoká škola. Praha/Brno
DiS. NAVRÁTILOVÁ, Michelle, studentka bakalářského studia VŠRR. Ambis.Vysoká škola.
Praha/Brno
RSDr. ROŢŇÁK, Petr, CSc., dr.h.c. Katedra bezpečnosti a práva. Ambis.Vysoká škola. Praha
Bc. ŠPIŘÍK, Ondřej, student magisterského studia Ambis. VŠRR.Vysoká škola. Praha/Brno
Mgr. ŠVARCOVÁ, Irena, Ph.D. Katedra bezpečnosti a práva. Ambis.Vysoká škola. Praha
VOYEVODINA, Anastacia, studentka bakalářského studia VŠRR. Ambis.Vysoká škola. Praha

POKYNY PRO AUTORY
Formální úprava příspěvku:
Do redakce organizátoři konferenci přijímají texty zpracované výhradně ve formátu Word,
v elektronické podobě, doručené elektronickou poštou. Příspěvky zasílejte na adresu
konference@ambis.cz. Doporučená délka jednoho příspěvku je do 15 normostran, písmo Times
New Roman, velikost 12. Jedna normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně mezer. Odkazy
na literaturu čiňte formou hranatých závorek v textu. Kaţdý příspěvek musí být na počátku opatřen
názvem i v anglickém jazyce, jménem autora, adresou pracoviště, e-mailem a abstraktem taktéţ
v anglickém jazyce.
Šablona příspěvku je k dispozici.
Obsah článku:
Recenzi příspěvku provádějí dva posuzovatelé mimo instituci autora. Hodnotící kritéria jsou:
1) forma příspěvku/originalita;
2) vědecká úroveň;
3) odborná úroveň;
4) formální úroveň (mimo jazykovou a stylistickou úroveň).

