
KRIMINALISTIKA 

témata k ústní maturitní zkoušce 

 

1) Výslech – etapy formování výpovědi; cíl výslechu obviněného a svědka; příprava 
výslechu; stádia výslechu; základní a další taktické postupy výslechu. 

2) Konfrontace – definice konfrontace; postavení konfrontace v systému kriminalistiky; 
podstata konfrontace; podmínky a průběh konfrontace; dokumentace konfrontace. 

3) Rekognice – pojem, psychologická podstata a druhy rekognice; zákonná podmínky 
provedení rekognice; příprava rekognice; provedení rekognice osoby a rekognice věcí; 
dokumentace rekognice; hodnocení výsledků rekognice. 

4) Vyšetřovací pokus – pojem, druhy a význam vyšetřovacího pokusu; účastníci 
vyšetřovacího pokusu; příprava vyšetřovacího pokusu; provedení vyšetřovacího 
pokusu; dokumentace a hodnocení výsledků vyšetřovacího pokusu 

5) Rekonstrukce – podstata a význam rekonstrukce trestného činu; účastníci 
rekonstrukce trestného činu nebo jiné krim. relevantní události; příprava 

rekonstrukce; průběh rekonstrukce, dokumentace a hodnocení rekonstrukce 

6) Kriminalistické učení o trestném činu – kriminalistická charakteristika trestného 
činu; způsob provedení trestného činu (modus operandi) komponenty a determinanty; 
typická kriminální situace 

7) Kriminalistické učení o pachateli – vlastnosti pachatelů ovlivňující tvorbu stop; 
vlastnosti pachatele ovlivňující jeho chování v průběhu vyšetřování; psychologické 
profilování pachatele 

8) Kriminalistické učení o oběti – pojem viktimologie, viktimnost a viktimizace; 
viktimnost – příslušnost k rizikovým skupinám, způsob chování, osobnostní 
vlastnosti; viktimizace – vztah mezi pachatelem a obětí, chování osoby než se stala 
obětí; újma způsobená oběti- primární, sekundární, terciární. 

9) Kriminalistické učení o stopách – zákonitosti vzniku, uchování a zániku 
kriminalistických stop; pojem a význam kriminalistické stopy; jak vznikají stopy 
materiální a jak stopy paměťové; základní a dílčí dělení materiálních krim. stop podle 
mechanismu vzniku; základní způsoby zajišťování stop; vyhledání a zajišťování 
mikroskop. 

10) Kriminalistická identifikace – teoretická východiska kriminalistické identifikace; cíl 
a dvě základní formy kriminalistické identifikace; metoda, jež je základem 
kriminalistické identifikace; abstraktní objekty kriminalistické identifikace; stádia 
kriminalistického znaleckého identifikačního zkoumání; druhy komparačních metod 
a výsledek znaleckého identifikačního zkoumání. 

11) Metodika vyšetřování vražd – kriminalistická charakteristika vražd; typické 
způsoby páchání a utajování vražd; typická kriminální situace; osobnostní rysy 
pachatele; motivy vražd, typické stopy, typické počáteční vyšetřovací situace; 
zvláštnosti předmětu a podnětu vyšetřování; zvláštnosti počátečních a následných 
úkonů; zvláštnosti vyšetřovacích verzí. 

12) Metodika vyšetřování krádeží – způsoby přípravy a páchání krádeží; kriminalistická 
charakteristika krádeží; typická kriminální situace; typické stopy; zvláštnosti 
předmětu vyšetřování; zvláštnosti počátečních a následných úkonů; zvláštnosti 
vyšetřovacích verzí. 

13) Metodika vyšetřování loupeží – kriminalistická charakteristika loupeží; způsoby 
přípravy a páchání loupeží; typická kriminální situace; typické stopy; zvláštnosti 
předmětu vyšetřování; zvláštnosti počátečních a následných úkonů; zvláštnosti 
vyšetřovacích verzí. 

 



14) Metodika vyšetřování podvodů – kriminalistická charakteristika podvodů; typické 
způsoby páchání podvodů; typické stopy; typické počáteční vyšetřovací situace; 
zvláštnosti předmětu vyšetřování; zvláštnosti počátečních a následných úkonů; 
zvláštnosti vyšetřovacích verzí 

15) Metodika vyšetřování silničních dopravních nehod – typická dopravní nehodová 
situace; typické stopy; typické počáteční vyšetřovací situace; zvláštnosti předmětu 
vyšetřování; zvláštnosti počátečních a následných úkonů; zvláštnosti zapojení 
veřejnosti do vyšetřování a kriminalistické prevence. 

16) Portrétní identifikace osob – druhy vnějších znaků člověka; druhy portrétů osoby 
podle vnějších znaků a jejich význam; druhy slovního portrétů, (popisů), jejich 
význam a využití; druhy fotografického portrétu a jejich využité; počítačový portrét a 
jeho využití; identifikační portrét ke zjištění totožnosti neznámé mrtvoly. 

17) Daktyloskopie – čím se zabývá kriminalistická daktyloskopie; zákonitosti 
kriminalistické daktyloskopie; význam kriminalistické daktyloskopie; druhy 
daktyloskopických stop a způsoby jejich zajišťování; daktyloskopický registrační 
systém; daktyloskopická identifikace osob, identifikační znaky (markanty); objekt 
ztotožňovaný a objekt ztotožňující 

18) Identifikace osob podle ručního písma – proč lze podle ručního písma identifikovat 

pisatele; cíl kriminalistického zkoumání ručního písma a písemného projevu; 
zkoumání grafické stránky ručního písma podle různých hledisek; roviny zkoumání 
ručního písma; ukázka písma a zkouška písma, způsoby opatřování; stádia 
identifikačního znaleckého zkoumání; zkoumání jazykové stránky sporné písemnosti  

19) Kriminalistická biologie a antropologie – druhy biologických materiálů a kde se 
mohou nacházet jako stopy; postup zkoumání biologických materiálů; pravidla pro 
zajišťování biologických stop; etapy zkoumání krve; zkoumání biologických materiálů 
rostlinného původu; kriminalistická antropologická expertíza. 

20) Trasologie – druhy trasologických stop; vyhledávání a zajišťování trasologických stop; 
znalecká identifikace objektů podle trasologických stop; komparační metody ve 
znalecké trasologické identifikaci; objekt ztotožňovaný a ztotožňující v trasologické 
identifikaci. 

21) Kriminalistické verze – podstata a význam kriminalistických verzí; druhy 
kriminalistických verzí;  etapy myšlení formou vyšetřovacích verzí; reálně možné 
vyšetřovací verze; příklady důsledků odvozovaných od vytýčených vyš. verzí a způsoby 
prověření; zásady prověřování vyšetřovacích verzí. 

22) Mechanoskopie – čím se zabývá kriminalistická mechanoskopie; druhy zločineckých 
nástrojů z hlediska jejich výroby a opatření; teoretická východiska mechanoskopické 
identifikace; druhy mechanoskopických stop a na jakých předmětech vznikají; 
vyhledávání a zajišťování mechanoskopických stop; komparační metody při znalecké 
identifikaci nástrojů; objekt ztotožňovaný a ztotožňující v mechanoskopické 
identifikaci; zkoumání zámků, plomb a pečetí; zkoumání skla. 

23) Kriminalistická balistika a pyrotechnika – druhy zbraní a střeliva; hlavní úkoly 
kriminalistické balistiky; stopy na vystřelených střelách a nábojnicích; identifikace 
palných zbraní podle vystřelených střel a nábojnic; zkoumání vedlejších produktů 
výstřelu; verifikace směru letu střely; druhy výbušnin, nástražný výbušný systém. 

24) Ohledání – podstata ohledání a druhy ohledávaných objektů; zásady ohledání místa 
činu; stádia ohledání místa činu; způsob detailního ohledání; dokumentace ohledání 
místa činu; význam ohledání místa činu. 

25) Pátrání a taktika zadržení – pojem a cíl pátrání; pátrací prostředky, druhy pátrání, 
fáze pátrání, zásady pátrání; druhy a typické situace zadržení; plánované zadržení; 
taktické zásady zadržení; k čemu by nemělo dojít při zadržení. 

 
 

Schváleno odbornou skupinou 24. června 2022    


