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PRÁVO A BEZPEČNOSTNÍ ČINNOST 

1. Moc zákonodárná 

2. Moc výkonná 

3. Moc soudní 

4. Sociální a zdravotní pojištění, daňová soustava v ČR 

5. Rodinné právo – manželství, vztahy v rodině, NRP, ústavní výchova 

6. Obchodní korporace, základní podmínky pro založení a orgány společností 

7. Živnostenské právo 

8. Pracovní právo 

9. Občanské právo – způsobilost k právním úkonům, smlouvy, odpovědnost za 

škodu 

10. Přestupkové právo 

11. Trestný čin 

12. Okolnosti vylučující protiprávnost, vývojová stádia 

13. Trestná součinnost, mnohost 

14. Zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce 

15. Subjekty a stádia trestního řízení 

16. Úkony v trestním řízení 

17. Dokazování v trestním řízení 

18. Služební poměr 

19. Vězeňská služba 

20. Celní správa 

21. Bezpečnostní sbory 

22. Obecní policie, soukromé bezpečnostní služby 

23. Policie ČR – postavení, činnost, řízení, organizace, spolupráce 

24. Policie ČR – omezení osobní svobody 

25. Policie ČR – postup k věcem 

26. Policie ČR – donucovací prostředky, zbraň 

27. Policie ČR – práce s informacemi 

28. Pořádková policie 

29. Dopravní policie 

30. Cizinecká policie 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALISTIKA A PSYCHOLOGIE 

1. Kriminologie, kriminalita 

2. Pachatel 

3. Oběť 

4. Prevence kriminality 

5. Sankční politika a penologie 

6. Kriminalistická taktika 

7. Výslech, podvody 

8. Prověrka výpovědi, krádeže 

9. Konfrontace, kriminalita mládeže 

10. Rekognice, mravnostní kriminalita 

11. Experiment, hospodářská kriminalita 

12. Rekonstrukce, vraždy 

13. Pátrání, loupeže 

14. Prohlídka, drogová kriminalita 

15. Zadržení, organizovaná kriminalita 

16. Pedagogika a andragogika jako vědní disciplíny, osobnost učitele a lektora 

17. Biologické a sociální determinanty lidské psychiky, verbální a neverbální 

komunikace pracovníků bezpečnostních složek  

18. Policejní psychologie a její předmět, typy násilných činů zvyšující psychickou 

zátěž vyšetřovatelů, problematika poskytování pomoci 

19. Forenzní psychologie a její předmět, psychologie osobnosti pachatele 

20. Charakteristika jednotlivých etap lidského života, vedení výslechů dětí a seniorů 

21. Profesní etika a její význam v policejní práci a mediální obraz bezpečnostních 

složek 

22. Socializace osobnosti a základní znaky sociálních skupin a jejich klasifikace, dav 

a jednání v davu 

23. Náročné životní situace, psychologická doporučení zklidňování agresora 

24. Komunikační dovednosti pracovníka bezpečnostních složek při vyjednávání 

25. Viktimologie a její předmět, zvláštnosti psychologie výslechu, typologie svědků 

26. Psychologické aspekty vybraných deliktů: Domácí násilí 

27. Psychologické aspekty vybraných deliktů: Šílení střelci, masakry ve školách 

28. Psychologické aspekty vybraných deliktů: Sexuální agrese 

29. Penitenciární a postpenitenciární péče a její specifika 

30. Psychologické profilování neznámého pachatele 
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