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Povolání Slavkovska 

KA 04 – č.16 – Aktivity podporující volbu vhodné profese žáků  

Povolání: ochrana majetku, osob a zdraví (bezpečnostně právní činnost) 

Zařazení: právo, právní a veřejnostprávní činnost 

Popis: 

Pracovník v této oblasti se zabývá vyhodnocováním bezpečnostních rizik a 

zajišťováním bezpečnosti. Provozuje centrální pulty ochrany a poskytuje 

služby spojené s ostrahou, ochranou a přepravou nemovitého a movitého 

majetku, ochranou osob a právních zájmů, při přepravě peněz a cenností či 

jiného majetku a se zajišťováním pořádku ve veřejných, obchodních a jiných 

centrech a místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních 

podniků nebo lidových zábav.  

 

Úkol č. 1:  

Oprav nesprávné informace. Text přepiš na 

zvláštní papír.  

Cestou do školy jdu po pravé straně vozovky. Při 

jízdě na kole můžu telefonovat a chovat se 

neohleduplně k ostatním účastníkům silničního 

provozu. Pokud uvidím požár, tak si ho nevšímám a 

hledím si svého. Ve vlaku jezdím zpravidla načerno 

s batohem na zádech, abych mohl v pravý čas vystoupit před blížícím se revizorem. Uvolnit místo 

starším cestujícím v autobuse mě ani nenapadne. Když jedu s mámou a tátou autem do školy, tak se 

zásadně nepoutám bezpečnostním pásem. Na kolečkových bruslích či skateboardu mi patří celá silnice, 

přičemž sluchátka na uších mi dávají křídla a cesta s oblíbenými songy ubíhá rychleji. Když jdu po ulici, 

tak někdy kopnu jen tak do popelnice. Po dopití nápoje odhodím prázdný obal – však to někdo uklidí.   

 

Úkol č. 2:  

Prohlédni si stránky bezpečnostní agentury ze Slavkova u Brna (www.securityseal.cz), případně jiné 

agentury v okruhu do 30 km od tvého bydliště a vypiš služby, která tato agentura poskytuje.  

  

  

  

 

Absolvent oboru najde uplatnění: 

• v bezpečnostních sborech  

• veřejné správě 

• v oborech ochrany velkých podniků 

• bankovnictví 

• pojišťovnictví 

• ve složkách integrovaného záchranného 

systému.  
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Úkol č. 3:  

Uplatnění osob v bezpečnostně právní činnosti je různorodé. Pokus se přiřadit k povoláním 

jednotlivé skupiny, do kterých patří (přiřazením písmene).  

 

 

 

• Pracovník horské služby 

• Psovod bezpečnostní služby 

• Kryptograf 

• Ostraha v obchodech 

• Pracovník převozu finanční hotovosti 

• Plavčík 

• Technik poplachových systémů 

• Detektivní technik 

 

Úkol č. 4:  

Navštiv webové stránky Celní správy České republiky a vypiš alespoň 6 kompetencí, které Celní 

správa ČR zajišťuje – kontroluje.   

www.celnisprava.cz 

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Úkol č. 4: 

Vepiš do tabulky, co si představuješ pod uvedenými pojmy a zda tyto souvisí s výše uvedeným 

povoláním.  

Pojem Stručný popis 

Trestný čin  

Sebeobrana  

Rejstřík trestů  

Střelecký průkaz  

Kynologie  

 

A) záchranná činnost B) ochrana osob a majetku C) technické bezpečnostní služby 
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Úkol č. 5: 

Zajímá tě obor?  
Podívej se na web Bezpečnostně právní akademie v Brně www.bpa-brno.cz 

Najdi další školy v Jihomoravském kraji i v republice, které ti umožní toto vzdělávání.  

Absolventi tohoto povolání se naučí zvládat různé krizové situace při jednání s klientem, na základě 

odborných znalostí z oblasti práva dokáží rozpoznat tzv. protiprávní jednání, naučí se pracovat s 

informační, výpočetní a kancelářskou technikou, zajišťovat bezpečnostní přípravu, dbát o fyzickou a 

psychickou přípravu. Studijní program rozvíjí u žáků psychickou a fyzickou odolnost a vybavuje je 

komunikativními dovednostmi pro tyto činnosti. Žáci jsou seznámeni s působením Integrovaného 

záchranného systému. 

 

 

Úkol č. 6: 

V oblasti ochrana majetku, osob a zdraví je možné složit zkoušky profesní kvalifikace. Prostuduj si 

obsah jednotlivých oborů a do tabulky zapiš, zda by tě taková práce bavila. Informace najdeš na webu  

www.profesnikvalifikacestrazny.cz. 

Profesní kvalifikace Práce by mě bavila (ano, ne) 

Strážný  

Detektiv koncipient  

Psovod bezpečnostní služby  

Pracovník dohledového centra  

Člen první pomoci  

 

 

 

 

 


