
 
Maturitní témata z předmětu Bezpečnostní příprava a Kriminalistika 
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Školní rok 2020 / 2021 – jarní a podzimní období 

 
1. Vyjmenujte donucovací prostředky PČR a uveďte zákonné důvody použití 

donucovacích prostředků a zbraně policistou podle zákona o PČR. 
 

2. Předmět, pojem a systém kriminalistiky 

 
3. Definujte zákonné důvody zajištění osoby a její umisťování do policejní cely podle 

zákona o PČR. 
 

4. Vztah kriminalistiky k jiným vědním oborům, její interdisciplinární charakter 

 
5. Uveďte typické znaky domácího násilí, popište zákonný postup policisty při vykázání 

osoby podle zákona o PČR, charakterizujte jednotlivé lhůty a proveďte výčet práv a 
povinností dotčených osob. 

 
6. Charakteristika způsobu páchání trestného činu a kriminalistický význam poznání 

způsobu páchání trestného činu. 
 

7. Uveďte zákonné důvody oprávnění příslušníka PČR požadovat vysvětlení od osob a 
prokázání totožnosti podle zákona o PČR. 

 
8. Vývoj kriminalistického učení o pachateli, metoda psychologického profilování 

pachatele trestného činu 
 

9. Uveďte zákonné důvody oprávnění policisty k zastavení a prohlídce dopravního 
prostředku a použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla podle zákona 
o PČR. 

 
10. Viktimologie, vývoj a význam  

11. Postup policisty při šetření dopravní nehody spáchané pod vlivem alkoholu, 
povinnosti účastníků a způsoby vyřízení. 

 
12. Kriminalistická stopa, druhy stop, princip vzniku stop  

 
13. Zřizování a řízení obecní policie, charakteristika základních úkolů, veřejnoprávní 

smlouva. 
 

14. Proces poznání trestného činu 

15. Vyjmenujte podmínky pro výkon funkce strážníka a vysvětlete podmínku 
bezúhonnosti.  



 
16. Kriminalistická identifikace 

 
17. Vyjmenujte podmínky pro výkon funkce strážníka, vysvětlete podmínku spolehlivosti 

a uveďte důvody pro odejmutí a zánik platnosti osvědčení. 
 

18. Metody kriminalistické identifikace osob a věcí podle pachu, hlasu, zvuku.  

 
19. Vyjmenujte donucovací prostředky a uveďte zákonné důvody použití donucovacích 

prostředků a zbraně strážníkem podle zákona o obecní policii. 
 

20. Kriminalistická balistika 

 
21. Popište působnost vojenské policie, její úkoly a uveďte důvody použití zbraně 

vojenským policistou podle zákona o VP.  
 

22. Mechanoskopie, trasologie, biomechanické zkoumání  

 
23. Popište organizaci, řízení a úkoly Vězeňské služby ČR 
 

24. Mikrostopy, DNA a jejich expertizy 

 
25. Kriminalistická biologie a antropologie 

 
26. Vyjmenujte donucovací prostředky Vězeňské služby ČR a uveďte zákonné důvody 

použití donucovacích prostředků a zbraně příslušníkem Vězeňské služby ČR. 
 

27. Kriminalistická chemie, léky a drogy 

 
28. Charakterizujte postavení Generální inspekce bezpečnostních sborů v rámci 

bezpečnostních sborů a její působnost. 
 

29. Daktyloskopie, identifikace systémů. 
 

30. Uveďte zákonné důvody použití zbraně celníkem a vysvětlete podmínky nutné obrany 
a krajní nouze. 

 
 
 
 
Forma:  ústní zkouška       
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