Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Soubor tematických okruhů pro ústní maturitní zkoušku
oboru 68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST
pro školní rok 2018/2019
PRÁVO A BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST
1. Teorie práva; Bezpečnostní sbory, Hasičský záchranný sbor ČR
2. Moc zákonodárná; Ministerstvo vnitra ČR
3. Moc výkonná, územní samospráva; Vězeňská služba ČR
4. Moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka; Celní správa ČR
5. Listina základních práv a svobod; Generální inspekce BS, zpravodajské služby
6. Soudy, soustava soudů, státní zastupitelství, advokacie a notářství; Národní
bezpečnostní úřad
7. Finanční právo – charakteristika, vztahy finančního práva, rozpočty; Obecní policie –
orgán obce
8. Sociální, zdravotní pojištění, daňová soustava v ČR; Obecní policie – povinnosti a
oprávnění
9. Živnostenské právo- druhy živností, živnostenská správa, živnostenský list, koncesní
listina; Soukromé bezpečnostní služby
10. Živnostenské právo – podmínky provozování živnosti a koncese, kontroly, zánik
živnosti; Dějiny policie a četnictva
11. Pracovní právo – účastnici pracovněprávních vztahů, zánik, změny pracovního
poměru; Policie ČR – postavení, činnost, řízení a organizace
12. Pracovní právo – pracovní doba, přestávky v práci, příplatky, mzda, plat, pracovní
kázeň; Policie ČR – povinnosti, spolupráce
13. Pracovní právo – pracovní podmínky zaměstnanců, povinnosti zaměstnavatele a
zaměstnance, BOZP; Policie ČR – omezení osobní svobody
14. Občanské právo – způsobilost k právním úkonům, smlouvy, odpovědnost za škodu;
Policie ČR – postup k movitým věcem
15. Rodinné právo – manželství, vztahy mezi členy rodiny; Policie ČR – postup k
nemovitým věcem a dopravním prostředkům
16. Rodinné právo – náhradní rodinná péče; Policie ČR – vykázání
17. Obchodní korporace – obchodní rejstřík, rozdělení společností, v.o.s, komanditní
společnost; Policie ČR – zajišťování bezpečnosti
18. Obchodní korporace – s.r.o., a.s. družstvo; Policie ČR – donucovací prostředky a zbraň
19. Správní řízení a přestupkové právo; Policie ČR – práce s informacemi
20. Trestní právo – trestný čin; Policie ČR – přestupky, pátrání, trestná činnost
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21. Trestní právo – okolnosti vylučující protiprávnost; Pořádková policie – struktura,
působnost, veřejný pořádek
22. Trestní právo – vývojová stádia; Pořádková policie – organizační články, organizačnětaktické formy činnosti
23. Trestní právo – trestná součinnost; Pořádková policie – síly a prostředky, součinnost
při ochraně veřejného pořádku
24. Trestní právo – mnohost TČ; Pořádková policie – riziková místa veřejného pořádku,
nové formy predikce kriminality
25. Trestní právo – zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce; Dopravní policie –
působnost v silniční dopravě
26. Trestní právo – subjekty a stadia trestního řízení; Dopravní policie – pozemní
komunikace, dopravní nehody
27. Trestní právo – úkony k zajištění osob; Dopravní policie – přestupky, silniční vozidla,
řidičské průkazy
28. Trestní právo – úkony k zajištění věcí; Cizinecká policie – působnost, cestovní doklady,
pobyt cizinců
29. Trestní právo – dokazování; Cizinecká policie – azyl, doklady cizince, nelegální pobyt
30. Služební poměr; Cizinecká policie – víza, evropské právo, terorismus
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Schválil: Mgr. Milan Lehocký v. r., ředitel
Vypracoval: Mgr. Tomáš Vejvoda
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALISTIKA A PSYCHOLOGIE
1. Pojem, předmět, úkoly kriminologie; Pedagogika – věda, pedagogické působení,
metody, zásady, osobnost učitele
2. Stav, struktura, dynamika kriminality; Andragogika – věda, zásady, metody, specifika,
osobnost lektora
3. Pachatel; Biologické a sociální determinanty lidské psychiky
4. Oběť; Osobnost – rysy, temperament, charakter
5. Prevence kriminality; Policejní psychologie a její předmět
6. Sankční politika a penologie; Psychologie osobnosti, typologie osobnosti pachatele
7. Násilná kriminalita; Forenzní psychologie a její předmět
8. Mravnostní kriminalita; Charakteristika etap lidského života, zvláštnosti dětské psychiky
9. Majetková kriminalita; Socializace osobnosti a základní znaky sociálních skupin
10. Hospodářská kriminalita; Dav a jednání v davu, doporučení pro jeho kontrolu
11. Návykové látky a kriminalita; Mediální obraz bezpečnostních složek
12. Organizovaná kriminalita; Náročné životní situace, davová psychóza, posttraumatická
stresová porucha
13. Pojem kriminalistika; Náročné životní situace, stres, frustrace a deprivace
14. Historie kriminalistiky; Konflikt a agrese, psychologická doporučení zklidňování
agresora
15. Identifikace osob; Syndrom vyhoření, duševní hygiena
16. Kriminalistické stopy; Konflikt, spolupráce, asertivní a altruistické chování
17. Kriminalistická daktyloskopie; Verbální a neverbální komunikace
18. Kriminalistická mechanoskopie a defektoskopie; Profesní etika a její význam v policejní
práci
19. Kriminalistická biologie, genetika; Viktimologie a její předmět
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20. Kriminalistická balistika; Policejní psycholog a náplň jeho práce
21. Kriminalistická odorologie, mikrostopy; Násilné činy zvyšující psychickou zátěž
vyšetřovatelů
22. Kriminalistická chemie, elektrotechnika, zkoumá dat a nosičů; Oběti domácího násilí
23. Kriminalistická taktika, verze, řízení, expertiza; Amok a masakry ve školách, oběti,
typologie pachatelů
24. Výslech, prověrka výpovědi; Oběti znásilnění, typologie pachatelů
25. Konfrontace, rekognice; Děti jako oběti sexuální agrese, typologie pachatelů
26. Experiment, rekonstrukce; Penitenciární a postpenitenciární psychologie
27. Pátrání, prohlídka, zadržení; Psychologické zvláštnosti výslechu a výpovědi malých
dětí
28. Vyšetřování násilné, mravnostní kriminality; Psychologické zvláštnosti výslechu a
výpovědi starých lidí
29. Vyšetřování majetkové, hospodářské kriminality; Problematika poskytování pomoci
30. Vyšetřování ostatní, zbývající kriminality; Psychologické profilování neznámého
pachatele
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Vypracoval: Mgr. Tomáš Vejvoda, PhDr. Pavla Vacková

