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KRIMINOLOGIE A KRIMINALISTIKA
1. Metody identifikace osob
Stresové situace v práci policisty (VIZEE), vyrovnání se s traumatem,
posttraumatická intervenční péče
2. Daktyloskopie, způsoby zajišťování daktyloskopických stop
Typologie vyslýchaných – příčiny, znaky a motivace kriminálního jednání
3. Biologické a genetické stopy, způsoby zajišťování biologických stop
Osobnost-struktura, temperament, charakteristika jednotlivých typů,
poznávání osobnosti, orientační odhad
4. Trasologie
Ontogenetická a zdravotní hlediska výslechu – zásady komunikace
s postiženými osobami
5. Mechanoskopie
Asertivita-dovednosti a techniky
6. Kriminalistická balistika
Oběť trestného činu a její typologie, jak s ní jednat
7. Kriminalistická pyrotechnika
Druhy komunikace, otázky, komunikační chyby, bariéry v komunikaci
8. Ohledání
Psychologické zásady při navazování kontaktu s poškozenou
9. Kriminalistická dokumentace
Děti jako oběti trestných činů, syndrom CAN
10. Výslech
Jak být slušným a efektivním policistou, chování policisty u soudu
11. Rekognice
Komunikace – zásady komunikace s postiženými osobami
12. Taktika zadržení
Direktivní a nedirektivní přístup, kdy a jak jej uplatnit
13. Metodika vyšetřování krádeží
Předsudky, rasismus, rasová diskriminace, zvláštnosti při jednání s etnickými
menšinami
14. Metodika vyšetřování vražd
Zátěžové a krizové situace v práci bezpečnostních složek (stres, frustrace,
deprivace, konflikt, trauma) a jejich zvládání
15. Metodika vyšetřování loupeží
Sociální styk – komunikace, vnímání, ovlivňování
16. Metodika vyšetřování drogové kriminality
Postoj veřejnosti k bezpečnostním složkám, zdroje konfliktů, mediální
obraz

17. Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod
Sdělení úmrtí rodině
18. Kriminologie, základní pojmy vědního oboru
Vlastnosti pachatele ovlivňující tvorbu stop
19. Viktimologie a pojmy s ní spojené
Prvky kriminalistické charakteristiky trestného činu
20. Sociálně patologické jevy
Způsoby páchání drogové kriminality
21. Pachatel trestného činu
Vlastnosti pachatele ovlivňující jeho chování v průběhu vyšetřování
22. Kontrola a prevence kriminality
Kriminální situace
23. Výkon vazby
Typické situace zadržení
24. Penologie, předmět, úkoly, penitenciární disciplíny, organizační struktura
Vězeňské služby ČR a její úkoly. Druhy ohledání
25. Výkon trestu odnětí svobody, odlišnost výkonu trestu odnětí svobody u
některých skupin odsouzených. Neodkladný první zásah na místě události
26. Probační a mediační služba
Subjektivní determinanty způsobu páchání trestného činu
27. Výslech, pojem, psychologická podstata a druhy výslechových situací,
zvláštnosti výslechu dětí, starých osob
28. Formy skupinové kriminality, drogová kriminalita, výslech osob pod vlivem
návykové látky, majetková kriminalita. Význam ohledání místa činu
29. Násilná kriminalita, mravnostní kriminalita
Předmět kriminalistiky.
30. Kriminalita mládeže, kriminalita proti mládeži
Pojem a význam kriminalistických stop.
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