6. 7 Po ty absolvent!
Tabulka . 5
Po ty absolvent!, v etn" cizinc!, ke 30.06.2006
skupiny obor!

právo, právní
a
ve#ejnosprávní
innost

kód skupiny
kmen.obor!

68

studenti se studijním programem

celkem

Bc.

navazující Mgr.

Ph.D.

415

142

1

558

7. Informa ní a komunika ní technologie
7. 1 Po íta ová sí"
V roce 2006 byla dopln"na po íta ová sí$ propojením budovy A1s budovou B
optickým kabelem. Byly dopln"ny aktivními prvky sít", tím je možné podstatnou ást
po íta ové sít" spravovat z jednoho místa. Sí$ umož%uje na páte#ních rozvodech
rychlost 1GB. Z d!vodu zabezpe ení po íta ové sít" z vn"jšku bylo zakoupeno
za#ízení, které umož%uje zabezpe it sí$ proti útok!m z vn"jšku (Tippingpoint). Bylo
dopln"no vybavení Laborato#e krizového #ízení o barevnou laserovou tiskárnu
a dataprojektor. Na aule a posluchárnách P1 až P6 jsou instalovány nové po íta e,
které jsou spojeny s pevn" instalovanými dataprojektory. Bylo zakoupeno 29 nových
po íta ! z prost#edk! školy a 11 z prost#edk! na v"du.
7. 2 Studijní informa ní systém
Prost#ednictvím studijního informa ního systému SIS bylo možno podat
p#ihlášku ke studiu. Každému studentovi byla p#id"lena e-mailová adresa, ur ená pro
komunikaci ve studijních záležitostech. Provoz studijního informa ního systému je
neustále rozši#ován a p#ipravován k dalšímu rozší#ení, nap#. probíhalo testování
p#ihlašování k rozvrhu.
7. 3 Dostupnost po íta ové sít# pro studenty
Na Policejní akademii je v provozu 557 po íta !. Pro studenty na u ebnách je
140 po íta !. Je možno kombinovat p#ipojení k internetu nebo intranetu, dle
požadavk! uživatel!.
Nov" byla vybudována u ebna pro p#ístup student! na internet. V této u ebn"
je dvacet po íta !. Studenti mají možnost z kteréhokoliv po íta e provád"t tisk na
spole né tiskárn".
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Sou asné trendy a perspektivy zavád"ní a využití informa ních systém!
v rámci policie &R

20

celkem

1830

6. 4 Zájem o studium
Tabulka . 3
Zájem uchaze ! o studium na PA &R v uplynulém období
skupina
obor!

kód
skupiny
kmenových
obor!

po et

podaných
p#ihlášek
právo,
právní a
ve#ejnosprávní
innost

68

p#ihlášených

p#ijatých
p#ihlášek

p#ijatých

zapsaných

4532

4532

789

789

4532

6. 5 Po ty student!
Tabulka . 4
Po ty student! školy ke 31. 10. 2006
skupiny obor!

právo, právní
a
ve#ejnosprávní
innost

kód skupiny
kmen.obor!

68

studenti se studijním programem

celkem

Bc.

navazující Mgr.

Ph.D.

1811

423

59

2293

6. 6 Po ty zahrani ních student!
Ke 31. 10. 2006 studovalo na Policejní akademii celkem dev"t student! ze
zahrani í, z toho osm student! v bakalá#ských studijních programech a jeden student
v navazujícím magisterském studijním programu.
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