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Česko má geniální krajské policejní šéfy. 

Studium MBA zvládli za pouhý „víkend“ 

 

Autor: ppmagazín.com                                                                                                         19.03.2019 

  
Česká republika je celosvětovým unikátem. Můžeme se pochlubit nejinteligentnějšími 
krajskými policejními řediteli. Co kraj, to génius. Jak jinak si vysvětlit, že tito šéfové dokázali 
získat prestižní profesní tituly MBA během dvoudenního kurzu, zatímco běžně trvá studium 
dva roky? 

Je možno říct, že studium MBA zůstává nejefektivnějším akcelerátorem manažerské kariéry. 
Master of Business Administration, zkráceně MBA, je totiž vysokoškolský postgraduální 
studijní program, který připravuje absolventy do manažerských pozic a prohlubuje jejich 
znalosti v oblasti řízení. Titul MBA je ekvivalentem k tuzemskému „inženýrovi“, třebaže 
v Česku není podle zákona zahrnut do systému vysokoškolského studia; je součástí 
celoživotního vzdělávání. Ale „všude jinde“ jste s MBA za manažera par excellence. I proto je 
studium těžké a ne každý ho zvládne dokončit. 

Nikoli však krajští policejní ředitelé. Díky „výjimečnému úsudku a pronikavě bystrým 
analytickým mozkům“, kterými, zdá se, předčí hravě logiku, inteligenci a kapacitu 
„nabušených“ mozků absolventů jaderné fyziky Matfyzu, byl s to tuzemský policejní 
management zvládnout náročné studium za pouhé dva dny (a kratičký kousek, nepočítáme-li 
„dokončení“ v hlavním městě). „Které trvalo také asi dva dny,“ sdělili ppmagazínu.com 
představitelé Odborové aliance IZS (integrovaného záchranného systému). 

 
Mezi brilantní a oceněníhodné české mozky se zařadil i mozek oblíbeného šéfa středočeské policie Václava 
Kučery. Je ostudou české policie, že tuto zprávu náležitě nepropagovala prostřednictvím tiskového oddělení 
policejního prezidia.                                                                                                                        KOLÁŽ: ppmagazín.cpm 
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A kdo že jsou ti Einsteini? Například: 

• ředitel pražské policie plk. Mgr. Jan Ptáček, MBA; 
• ředitel středočeské policie brig. gen. JUDr. Václav Kučera, PhD., MBA; 
• ředitel jihomoravské policie plk. Ing. Leoš Tržil, MBA; 
• ředitel zlínské policie plk. JUDr. Jaromír Tkadleček, MBA; 
• ředitel královehradecké policie plk. JUDr. David Fulka, MBA; 
• ředitel moravskoslezské policie plk. Mgr. Tomáš Kužel, MBA; 

 

„Měli absolvovat dvoudenní kurz v zařízení ministerstva vnitra Hotel Šumava Wellness & Sport, 
a to v září roku 2018 a vyhotovit závěrečnou práci,“ dodali představitelé zmíněné aliance IZS s 
tím, že rozsah práce byl údajně šest stran. 

To by jen tak někdo nezvládl, možná ještě tak americký matematik John Forbes Nash, jehož 
jméno by nejspíš znali jen jeho oboroví kolegové nebýt oscarového snímku Čistá duše. A 
třebaže se nesluší nikoho podceňovat, nedůvěřovat mu, natož jde-li o management tuzemské 
policie, redakce ppmagazínu.com zaslala přesto dotazy policejnímu prezidiu: 1) plánuje-li 
podobnou podporu i pro další vedoucí pracovníky ozbrojeného sboru, 2) na kolik studium vyšlo 
(běžně se pohybuje v rozmezí od 70 do 250 tisíc Kč) a 3) co bylo jeho obsahem, například jaké 
klíčové kompetence u funkcionářů prohloubilo. 

 
Brilantní studijní výkon krajských policejních ředitelů podtrhává i fakt, že kurz MBA probíhal v drsném prostředí 
Kašperských Hor.                                                                                      FOTO: Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra 

 

Policejní prezidium nejenomže informaci o vyčerpávajícím dvoudenním studijním programu, 
jehož zlatým hřebem byl zisk titulu MBA, nevyvrátilo, absolutorium takového kurzu vnímá 
dokonce jako služební povinnost policejních funkcionářů. 
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Minulý pátek nejprve ppmagazínu.com napsala vrchní komisařka Lenka Sikorová z tiskového 
oddělení: „Ke zpracování vaší žádosti je zapotřebí větší časové dotace. Jakmile budeme mít 
vámi požadované informace k dispozici, ihned je poskytneme.“ 

Co přislíbilo, prezidium splnilo. Sikorová aktuálně uvedla: „Kurz MBA proběhl pod taktovkou 
Policejní akademie České republiky v Praze. Policejní prezidium ČR tento kurz neorganizovalo, 
proto se k vámi uváděným skutečnostem nemůže vyjádřit. Dle služebního zákona je každý 
příslušník povinen prohlubovat svoji odbornost. A úspěšné absolvování kurzu MBA je plněním 
této povinnosti.“ 

■ MBA za svým jménem získáte po absolvování zpravidla 1 až 3letého studia. Zatímco 
například na Vysoké škola ekonomie a managementu zaplatíte za 12měsíční studium 70 000 
Kč, absolvování 18měsíčního MBA kurzu na pražské pobočce Katz Graduate School of Business 
University of Pittsburgh, kde se studuje anglicky a jde o 6. nejlepší program v USA, vás vyjde 
na 1 250 000 Kč. 
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