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INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS 
 

 

Mgr. Hana Altmanová (1990) 

Doktorandka na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení 

technického v Praze, obor studia Ochrana obyvatelstva a civilní nouzová připravenost. 

Disertační práci zaměřuje na téma „Přistěhovalectví jako měkká bezpečnostní hrozba pro 

evropské obyvatelstvo". 

 Absolventka Ostravské univerzity, oboru Geografie – historie (Bc., 2012) a Učitelství 

geografie pro SŠ – Historie (Mgr., 2014). 

 

Mgr. Tomáš Fröhlich, DiS. (1980) 

Konzultant bezpečnosti a krizového řízení u společnosti TTC MARCONI s. r. o. 

Přednáší na několika vysokých školách předměty modelování krizových situací, informační 

podpora krizového řízení, krizové řízení a ochrana obyvatelstva, teorie rizik. 

Absolvent Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze, 

oboru Bezpečnostní management ve veřejné správě (Mgr., 2014). V současnosti absolvuje 

doktorský studijní program Ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství 

Českého vysokého učení technického v Praze.  

Autor a spoluautor příspěvků v odborných publikacích a odborných časopisech se 

zaměřením mj. na spolehlivost provozu elektrizační soustavy, zachování funkčnosti území při 

narušení dodávek elektrické energie, odolnost distribuční soustavy proti důsledkům 

dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR, podporu obnovy postiženého území živelní 

nebo jihou pohromou a ochranu obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných 

událostí. Člen databáze expertů v oblasti bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra a 

databáze hodnotitelů Technologické agentury ČR. 

 

doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. (1983) 

Odborný asistent v Ústavu bezpečnostního inženýrství, Fakulty aplikované informatiky 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci vědecko-výzkumných aktivit se věnuje problematice 

ochrany a odolnosti kritické (informační) infrastruktury a problematice hodnocení funkčnosti 

systémů fyzické ochrany. 

Absolvent Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru 

Bezpečnostní technologie, systémy a management (Ing., 2008); doktorského studia na téže 

fakultě, téma dizertační práce "Technologické aspekty ochrany kritické infrastruktury ČR" 

(Ph.D., 2011). V roce 2017 obhájil habilitační práci na Fakultě bezpečnostního inženýrství 

Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a získal akademický titul docent v oboru 

Bezpečnost a požární ochrana.  

Spoluautor 3 odborných knih na téma kybernetická bezpečnost, ochrana kritické 

infrastruktury v odvětví energetiky, systém hodnocení odolnosti kritické infrastruktury. Autor a 

spoluautor řady příspěvků ve sbornících národních a mezinárodních konferencí, odborných 

článků v recenzovaných časopisech vedených v databázích SCOPUS, ERIH. 

 

Ing. Čestmír Hylák (1958) 

Výzkumný a vývojový pracovník MV – generálního ředitelství HZS ČR, Institutu 

ochrany obyvatelstva, metodik oddělení podpory ochrany obyvatelstva v oblasti specializované 

ochrany. Zabývá se problematikou výzkumu, vývoje a testování prostředků individuální a 

kolektivní ochrany. 
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Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, obor vojenská 

chemie (1984). 

Je spoluautorem několika odborných publikací, skript, řady učebních textů, článků 

v nerecenzovaných a recenzovaných časopisech. V oblasti výzkumné činnosti spoluautor 

funkčních vzorků prostředků individuální ochrany, několika patentů a průmyslového vzoru, 

dvou funkčních vzorků testovacích zařízení v oblasti individuální a kolektivní ochrany, desítky 

metodických pomůcek v oblasti testování prostředků individuální ochrany a prostředků 

kolektivní ochrany. 

 

doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D. (1973)  

Působí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, od roku 2015 jako docent na 

katedře matematiky a didaktiky matematiky. 

Vystudoval obor Matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, 

kde také dokončil Ph.D. studia v oboru Algebra.  

Byl řešitelem či členem řešitelského týmu 3 projektů Grantové agentury ČR a dalších 

11 národních a mezinárodních projektů. Pravidelně publikuje v České republice i v zahraničí. Je 

autorem či spoluautorem více než 250 publikačních výstupů. Mezi jeho zájmy patří i 

záchranářská kynologie, jíž se věnuje především jako technická podpora kynologického týmu. 

V minulosti byl členem svazu záchranných brigád kynologů. Nyní působí v rámci kynologické 

jednotky Svazu dobrovolných hasičů Zbůch v hodnosti technická podpora II. stupně. 

 

PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (1970) 

Odborná asistentka a vedoucí Centra environmentálního vzdělávání a výchovy na 

katedře biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Vystudovala obor speciální biologie a ekologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 

Karlovy (1993). Následně získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy titul Ph.D. 

(2008). 

Věnuje se obvyklé akademické činnosti, včetně řešení výzkumných i rozvojových 

projektů, národních i mezinárodních (Grantová agentura ČR, Technologická agentura ČR, Long 

Live learning program EU, Grundtwig aj.). Kynologie je jejím koníčkem a dnes i odborným 

zájmem. Se svými psy složila více než 40 zkoušek, včetně vrcholových záchranářských (ZZP3, 

ZTV3, RH FLB) a atestů S a P MV (2015–2017). V roce 2016 byla zařazena do kynologické 

jednotky pro mezinárodní záchranné operace USAR MV – GŘ HZS ČR. V roce 2017 se 

účastnila zahraniční cvičné mise USAR v Estonsku.  

 

doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc. (1952) 

Pedagogický a vědecký pracovník Univerzity obrany. Zaměřuje se na řešení 

problematiky letecké střelby, matematických modelů přepadu vzdušných cílů, zjišťování oblastí 

možných ztečí stíhacích letounů pro letecké řízené střely a zjišťování účinnosti střelby 

leteckými kanóny. 

Podílel se na řešení řady grantových projektů, výzkumných úkolů a praktické realizaci 

projektů při vývoji a zavádění nových systémů a modernizaci stávající techniky, např. podíl na 

vývoji vystřelovací sedačky nebo leteckého simulátoru pro letoun L-159 a projekt obranného 

výzkumu se zaměřením na zvýšení bezpečnosti cvičných i bojových letů letounu L-159. Autor 

řady příspěvků na domácích a zahraničních konferencích, týkajících se nových trendů ve vývoji 

letectva, spoluautor publikace s názvem Letecká střelba. Je dlouholetým předsedou Státních 

zkušebních komisí pro obor Letecká a raketová technika. Pracoval ve vědeckých radách 

Vojenské akademie v Brně, dále v oborových radách v oboru Letecká a raketová technika. 
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Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. (1974) 

Příslušník Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Ve své odborné činnosti 

se zabývá činností jednotek požární ochrany, součinností složek integrovaného záchranného 

systému, ochranou obyvatelstva, krizovým řízením a tématy vzdělávání záchranářů a 

obyvatelstva při přípravě na mimořádné události.  

Absolvent doktorského studijního programu Ochrana obyvatelstva, Fakulta ekonomiky 

a managementu, Univerzita obrany (2010).  

Spoluřešitel 3 grantových projektů. Pravidelně publikuje v odborných vědeckých 

časopisech v České republice i v zahraničí, je autorem monografií a studijních textů. Aktivně se 

účastní mezinárodních konferencí. Člen České asociace hasičských důstojníků a Consortium for 

Security Research Projects. 

 

Ing. Jan Kyselák, Ph.D. (1962) 

Odborný asistent Ústavu ochrany obyvatelstva Fakulty logistiky a krizového řízení 

Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se především problematikou ochrany obyvatelstva a 

krizového řízení, zejména pak oblastí kolektivní ochrany, humanitární pomocí, vzděláváním a 

přípravou v oblasti ochrany obyvatelstva apod.   

Absolvent Vojenské akademie v Brně, obor Vojenské pozemní stavitelství (1987). 

V roce 2009 dokončil studium v doktorském studijním programu Ochrana vojsk a obyvatelstva 

na Univerzitě obrany.  

Jako autor či spoluautor publikoval řadu odborných článků jak doma, tak i v zahraničí, 

rovněž řadu skript a učebních pomůcek. Participoval na řešení různých vědeckých projektů 

z oblasti ochrany obyvatelstva a krizového řízení. 

 

Mgr. Soňa Mudrochová (1985) 

Specialista ochrany obyvatelstva v neziskové výzkumné organizaci Centrum pro 

bezpečný stát z.s. Do roku 2013 působila na Ministerstvu životního prostředí jako referent 

Odboru bezpečnosti a krizového řízení. 

Absolventka Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie ČR v Praze, 

oboru Bezpečnostní management ve veřejné správě (Mgr., 2011). 

Ve své odborné praxi je autorkou a spoluautorkou několika odborných článků a 

publikace. Je členkou řešitelského týmu několika výzkumných projektů v oblasti 

bezpečnostního výzkumu. V rámci své projektové činnosti přispěla články do sborníků 

z konferencí v České republice i v zahraničí. 

 

pplk. doc. Ing. Pavel Otřísal, Ph.D., MBA (1972) 

Zástupce ředitele, vedoucí oddělení chemického vojska Ústavu ochrany proti zbraním 

hromadného ničení (ÚOPZHN) Univerzity obrany. Působil v Armádě ČR ve velitelských a 

štábních funkcích na stupni prapor a brigáda. Zastával velitelské, štábní a učitelské funkce 

u 1. brigády chemické ochrany. Prošel funkcí zástupce náčelníka štábu praporu výcvikové 

techniky a funkcemi vedoucího staršího důstojníka operačního oddělení a náčelníka skupiny 

bezpečnosti informací – zástupce náčelníka oddělení zabezpečení velení Vojenské akademie ve 

Vyškově. Od roku 2005 působí v ÚOPZHN Univerzity obrany. 

Absolvent Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, oboru vojenská 

chemie (1994). V roce 2011 ukončil profesní vzdělávací program „Public relations“. Doktorské 

studium absolvoval na Univerzitě obrany v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva (2012). V roce 

2015 ukončil habilitační řízení a byl jmenován docentem v oboru Ochrana vojsk a obyvatelstva.  

V rámci pedagogické činnosti se věnuje problematice bojového a operačního použití 

jednotek, útvarů a svazku chemického vojska. Ve vědecké práci se zabývá rozvojem oboru 
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individuální a kolektivní ochrany. Je autorem či spoluautorem 2 monografií, více než 250 

odborných článků a publikací a 15 učebních vysokoškolských textů. 

 

Ing. Lenka Rašovská (1982) 

Zástupkyně vedoucího oddělení IZS na MV – generálním ředitelství HZS ČR. Rada – 

specialista v oblasti IZS a řízení jednotek požární ochrany. 

 Absolventka Fakulty ekonomiky a managementu Vysoké vojenské školy pozemního 

vojska ve Vyškově, studijního oboru Ekonomika obrany státu (Bc., 2004); Fakulty ekonomiky a 

managementu Univerzity obrany, studijního oboru Ekonomika obrany státu (Mgr., 2006). 

Specializuje se na Integrovaný záchranný systém, jednotky požární ochrany, 

mezinárodní záchranné operace. Je členkou České asociace hasičských důstojníků. 

 

Ing. Zdeněk Rathauský, MBA (1965)  

Předseda správní rady nestátní neziskové organizace Centrum pro bezpečný stát z.s. 

Specializuje se na ochranu obyvatelstva, především v oblasti provádění bezpečnostního 

výzkumu a preventivně výchovné činnosti.  

Absolvent Fakulty strojního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, 

oboru Ekonomika a řízení a MBA v oboru Management ve veřejné správě. Má pracovní 

zkušenosti z byznysu i neziskového sektoru.  

Profesní reference má jak v publikační, tak výzkumné činnosti. Je spoluautorem 

publikací „Co dělat…“ zaměřených na osvětu obyvatelstva s návody co dělat při vzniku 

mimořádné události. Je členem řešitelského týmu několika výzkumných projektů v oblasti 

bezpečnostního výzkumu ČR. Nositel čestné medaile generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR za pomoc při přípravě legislativy k zákonu o spolufinancování 

bezpečnostního systému.  

 

Ing. Kateřina Tomanová (1993)  

Studentka doktorského studia oboru Požární ochrana a bezpečnost na katedře Ochrany 

obyvatelstva, Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity 

Ostrava (VŠB – TUO).  

V roce 2018 ukončila magisterské studium oboru Bezpečnostní plánování na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství VŠB – TUO. Zabývá se problematikou testování opatření ochrany 

obyvatelstva při akcích s hromadným výskytem osob. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


