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PRÁVO A BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY 

1. Teorie práva 

2. Veřejné právo 

3. Soukromé právo 

4. Ústavní právo  

5. Lidská práva a jejich ochrana 

6. Finanční právo 

7. Obchodní a živnostenské právo 

8. Rodinné právo 

9. Pracovní právo 

10. Správní řízení 

11. Přestupkové právo 

12. Trestní právo hmotné 

13. Trestní právo procesní 

14. Charakteristika bezpečnostních sborů 

15. Charakteristika Policie ČR 

16. Organizační struktura služby pořádkové policie 

17. Oprávnění a povinnosti policistů dle zákona o Policii ČR 

18. Evidence obyvatel, doklady totožnosti 

19. Zbraně a střelivo 

20. Charakteristika ministerstva vnitra 

21. Charakteristika obecní policie 

22. Oprávnění a povinnosti strážníků 

23. Organizační struktura dopravní policie 

24. Bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích 

25. Organizační struktura služby cizinecké policie 

26. Pohyb osob přes státní hranice 

27. Bezpečnostní agentury 

28. Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů  
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALISTIKA A PSYCHOLOGIE 

1. Pojem kriminologie, stav, struktura a dynamika kriminality 

2. Pachatel trestného činu, oběť trestného činu 

3. Prevence kriminality, trestní represe 

4. Násilná, mravnostní, majetková kriminalita 

5. Hospodářská kriminalita, korupce 

6. Organizovaná kriminalita, návykové látky 

7. Kriminalita mládeže a proti mládeži, kriminalita žen 

8. Pojem kriminalistiky 

9. Kriminalistická technika 

10. Kriminalistická taktika 

11. Kriminalistická metodika 

12. Pedagogika a její aplikace, pedagogické působení a jeho zásady, osobnost učitele 

13. Andragogika, specifika vzdělávání dospělých, celoživotní učení a jeho funkce, 
vybrané didaktické metody, požadavky na lektora 

14. Policejní, kriminální a forenzní psychologie, psychologie osobnosti 

15. Socializace osobnosti, sociální skupiny a jedinec ve skupině, vnímání druhých lidí a 
jednání s nimi, jednání v davu a hromadné chování 

16. Nároční životní situace, frustrace, deprivace, stres, syndrom vyhoření, jeho příčiny, 
příznaky a prevence 

17. Konflikt a spolupráce, asertivita a altruistické chování, postoje veřejnosti k 
bezpečnostním složkám 

18. Profesní etika, osobnostní charakteristika pracovníka bezpečnostně právní činnosti, 
profesionální deformace a jejich prevence 

19. Morální, právní a zákonné povinnosti občanů, vztah bezpečnostního pracovníka k 
moci (pravomoc, odpovědnost a zneužití moci), sebekontrola 

20. Viktimologie a její předmět, dopad trestního činu na oběť, jednání s obětí trestného 
činu a problematika poskytování pomoci 

21. Psychologie výslechu a výpovědi a jejich zvláštnosti 

22. Penitenciární a postpenitenciární psychologie 
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