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Maturitní témata školní rok 2019/2020 a násl. 

KONTROLA KRIMINALITY 

 
1. Kriminalistika 

Pojem a předmět kriminalistiky 
Místo kriminalistiky v systému věd a hraniční vědní obory z pohledu kriminalistiky 
Metody kriminalistické vědy 
 

2. Kriminalistické učení o trestném činu 
Kriminalistická charakteristika trestného činu a její prvky 
Modus operandi – způsob páchání trestného činu  
Význam způsobu páchání trestného činu pro kriminalistiku 
Kriminalistické učení o pachateli, oběti; vztah mezi nimi 
 

3. Kriminalistická identifikace a učení o stopách 
Teoretická východiska – zákonitosti krim. identifikace 
Zákonitosti vzniku, uchování a zániku stopy 
Pojem, význam a dělení kriminalistických stop 
Informační obsah a materiální nositelé kriminalistických stop 
 

4. Kriminalistické metody a prostředky technického a přírodovědného zkoumání, 
dokumentace 

Metody a prostředky optického zkoumání 
Metody a prostředky v neviditelném elektromagnetickém záření 
Chemické, fyzikální a fyzikálně-chemické metody zkoumání 
Druhy kriminalistické dokumentace, 
 

5. Daktyloskopie 
Pojem, zákonitosti a význam daktyloskopie 
Vznik, typické druhy, způsoby vyvolávání a zajišťování daktyloskopických stop 
Daktyloskopování osob 
Daktyloskopický registrační systém v ČR 
 

6. Metody identifikace osob  
Druhy a význam vnějších znaků popisu osoby 
Metody identifikace osoby podle popisu (slovního, fotografického, počítačového) 
Využití portrétu k identifikaci mrtvol a kosterních nálezů neznámé totožnosti 
Využití audioexpertízy k identifikaci osoby 
 

7. Kriminalistická biologie a antropologie 
Zásady pro vyhledávání a zajišťování biologických stop 
Nejčastější biologické stopy na místě činu 
Kriminalistická genetická expertíza 
Kriminalistická antropologická expertíza, možnosti identifikace kosterních nálezů 
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8. Mikrostopy a kriminalistické odorologie 
Pojem, význam a druhy mikrostop, zásady pro jejich vyhledávání 
Vyhledávání a zajišťování pachových stop 
Identifikace osoby podle pachu za pomoci cvičeného psa  
Využití psa při identifikaci věcí 
 

9. Mechanoskopie, zkoumání vad kovových a nekovových materiálů 
Pojem a zákonitosti mechanoskopie 
Druhy nástrojů používaných pachateli na místě činu 
Druhy mechanoskopických stop a jejich identifikační hodnota 
Zásady pro vyhledávání, dokumentaci a zajišťování mechanoskopických stop 
Zkoumání zámků, skla, plomb, pečetí, defektů pneumatik 
 

10. Trasologie 
Pojem a význam trasologie 
Druhy trasologických stop 
Zásady pro vyhledávání, dokumentaci a zajišťování trasologických stop 
Zkoumání trasologických stop a možnosti identifikace objektů, které je vytvořily 
 

11. Kriminalistická balistika 
Druhy a charakteristika zbraní a střeliva 
Hlavní úkoly kriminalistické balistiky 
Zkoumání a identifikace zbraní podle vystřelených střel a nábojnic 
Zkoumání vedlejších produktů výstřelu, účinků střelby v cíli a dalších okolností souvisejících 
se střelbou 
 

12. Kriminalistická pyrotechnika 
Objekty kriminalistického pyrotechnického zkoumání 
Výbušniny, jejich dělení, výbušné předměty, NVS (nástražný výbušný systém) 
ANFO, peroxidy acetonu 
Zásady vyhledávání a zajišťování pyrotechnických stop  
Prostředky pro nalezení a zneškodňování NVS 
 

13. Kriminalistická chemie 
Objekty zkoumání kriminalistické chemie 
Základní rozdělení nejběžnějších drog a jejich účinky 
Základní chemikálie a prekursory pro výrobu pervitinu 
Základní rozdělení jedů dle účinku na organizmus 
Důvody zkoumání nátěrových hmot 
 

14. Kriminalistická grafická expertíza a grafická diagnostika 
Pojem, objekty a význam grafické expertízy 
Druhy a zkoumání ručního písma 
Postup policistů při zajišťování sporných a srovnávacích materiálů 
Objekty zkoumání grafické diagnostiky 
Možnosti technické ochrany listin, dokladů, platidel 
Metody znaleckého zkoumání 
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15. Kriminalistické ohledání 
Pojem a druhy ohledání 
Ohledání místa činu (§ 113 Trest. řádu) 
Příprava na ohledání místa činu 
Vlastní ohledání místa činu 
Dokumentace ohledání místa činu 
Význam ohledání místa činu 
 

16. Výslech  
Pojem, psychologická podstata, cíl a druhy výslechu 
Příprava výslechu 
Provedení výslechu – jeho stádia 
Základní taktické postupy výslechu 
Některé zvláštnosti výslechu svědků (poškozených) a obviněných (podezřelých) 
Dokumentace výslechu 
 

17. Vyšetřovací pokus, rekognice, rekonstrukce 
Pojem, druhy a význam vyšetřovacího pokusu 
Účastníci vyšetřovacího pokusu a rekonstrukce 
Příprava, provedení, hodnocení vyšetřovacího pokusu 
Pojem rekognice, pravidla, provedení rekognice živé osoby  
Podstata a význam rekonstrukce trestného činu 
Provedení rekonstrukce trestného činu, dokumentace. 
 

18. Kriminalistická taktika – pátrání, zadržení 
Pojem a význam pátrání 
Druhy pátrání, pátrací prostředky,  
Zásady pátrání 
Informační systémy využívané v policejní praxi v procesu pátrání + Schengenský inf. systém  
Příprava a taktika zadržení 
Dokumentace a vyhodnocení zadržení  
 

19. Metodika vyšetřování trestných činů a kriminalistické verze 
Obecné otázky metodiky vyšetřování jednotlivých druhů trestných činů 
Podstata a význam metodiky vyšetřování 
Podstata a význam kriminalistických verzí, jejich druhy 
Etapy myšlení formou kriminalistických verzí 
 

20. Metodika vyšetřování loupeží 
Právní východiska 
Způsoby přípravy a páchání, kriminální situace, osobnostní rysy pachatelů a obětí 
Typické stopy, typické počáteční vyšetřovací situace,  
Zvláštnosti počátečních a následných úkonů, zapojení veřejnosti, prevence 
 

21. Právní úprava výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody 
Pojem výkonu vazby, zásady, účel 
Práva a povinnosti obviněných 
Pojem výkonu trestu odnětí svobody, právní podmínky 
Práva a povinnosti odsouzených 
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22. Historie trestu a trestání 
Penologické koncepce 
Progresivní režimy 
Evropská vězeňská pravidla 
Současné rozdělení typů věznic v ČR 
 

23. Kriminologické teorie 
Klasické a neoklasické teorie 
Pozitivistický přístup 
Třetí směr kriminologického uvažování 
 

24. Osoba pachatele a recidiva 
Biologické, psychologické a sociální faktory ovlivňující vývoj osoby pachatele 
Problematika recidivy – vznik, důvody 
 

25. Nauka o oběti 
Rozlišení pojmů viktimologie, viktimnost, viktimizace 
Cíl a priority viktimologie 
Rizikové skupiny obětí 
Vztah mezi pachatelem a obětí 
 


