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KRIMINOLOGIE A KRIMINALISTIKA
1. Základní pojmy vědního oboru kriminologie.
Ohledání místa činu, dokumentace.
2. Komunikace a jednání s lidmi (komunikační, interakční a percepční stránka).
Metody identifikace osob a stadia identifikačního zkoumání (pisatel dopisu).
3. Sociálně patologické jevy, výslech osoby pod vlivem návykové látky.
Základní opatření po příjezdu na místo události.
4. Pachatelé z hlediska kriminologického (orientované na jedince a prostředí).
Ohledání vyloupeného motorového vozidla, typické stopy na místě činu.
5. Aplikace poznatků vývojové psychologie v bezpečnostní praxi., jednání s různými
typy osob.
Kriminalistická biologie, genetická identifikace.
6. Komunikace BP s občanem, druhy otázek, chyby, bariéry v komunikaci.
Trasologie, druhy trasologických stop.
7. Komunikace s různými typy osob, policejní etika, jednání policisty u soudu.
Antropologická expertíza, metody identifikace osob podle kosterních nálezů.
8. Zátěžové a krizové situace, jejich zvládnutí, duševní hygiena.
Kriminalisticko pyrotechnické zkoumání, nástražný výbušný systém.
9. Řešení konfliktů pomocí analýzy TA.
Identifikace palných zbraní podle vystřelených střel a nábojnic.
10. Asertivita, dovednosti a techniky.
Dopravní nehoda, typické materiální stopy a počáteční vyšetřovací situace.
11. Organizační struktura VS ČR a oprávnění příslušníků.
Kriminalistická balistika, zkoumání zbraní a střeliva.
12. Výkon vazby.
Taktické postupy při výslechu.
13. Výkon trestu odnětí svobody, typy věznic, příjem, negativní důsledky VTOS,
odlišnosti u jednotlivých skupin odsouzených.

Páchání drogové kriminality, osobnostní rysy pachatelů.
14. Viktimologie, domácí násilí,vykázání, komunikace “tváří v tvář” a na lince 158.
Následné úkony při vyšetřování krádeží.
15. Rasismus, rasová diskriminace, jednání s etnickými menšinami.
Příprava a páchání loupeží.
16. Kriminalita mládeže, výslech dítěte.
Mechanoskopie, zločinecké nástroje a způsoby zajišťování stop.
17. Forenzní psychologie, typologie vyslýchaných (A,B,C,D) a doporučení pro
vyslýchajícího.
Identifikace osob při nálezu neznámých mrtvol.
18. Psychologické aspekty prohlídky, druhy, způsob provádění instruktáž.
Příprava a plán zadržení osoby.
19. Kontrola a prevence kriminality.
Výslech a jeho stadia.
20. Majetková a hospodářská trestná činnost, korupce.
Krádež vloupáním, typické stopy na místě trestného činu.
21. Oběť trestného činu, typologie, způsobená újma, formy pomoci.
Rekognice.
22. Výslech jako forma sociálního styku (komunikace, vnímání, ovlivňování).
Příprava a páchání loupeží.
23. Probační a mediační služba, alternativní tresty.
Daktyloskopie, způsoby zajišťování daktyloskopických stop.
24. Viktimologie, děti oběti trestných činů, syndrom CAN.
Základní opatření prvního zásahu po příjezdu na místo události.
25. Právní úprava VTOS, resocializační programy, práva a povinnosti ods., přerušení
VTOS, propuštění.
Páchání vražd a způsoby jejich utajování.

