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Sylabus kurzu: 
Policejní akademie ČR  

 

Výchozí úroveň studentů: 

 znalost společenskovědních disciplín na úrovni maturitní zkoušky z předmětu 

Základy společenských věd 

 

Cílová úroveň studentů: 

 hlubší orientace a nacházení souvislostí v humanitních, ekonomických a přírodních 

vědách 

 osvojení pojmů a dat význačných politických událostí, orientace v mezinárodních 

organizacích 

 ucelení poznatků z oblasti kultury, umění a religionistiky 

 strukturovaný přehled v oblasti teorie státu a práva, trestního práva a dalších 

odvětví 

 znalost úvodu do kriminologie a kriminalistiky 

 znalost významných osobností a pojmů a dějinný přehled ve filozofii, psychologii a 

sociologii 
 

Doporučená literatura: 

Odmaturuj z českého jazyka Mužíková, O. a kol.  Didaktis  2002 

Středoškolský zeměpis v přehledu  
Smolová, I., Vysoudil. 

M.  
Rubico  2002 

Maturita ze zeměpisu  
Valenta, V., Herber, V. 

a kol. 
NČGS  2004 

Odmaturuj z biologie  Benešová, M. a kol.  Didaktis  2003 

Odmaturuj z dějepisu 1  
Štěpánková, A., 

Slepička, P.  
Didaktis  2006 

Odmaturuj z dějepisu 2  
Štěpánková, A., 

Šašinka, Z.  
Didaktis  2006 

Odmaturuj z chemie  
Benešová, M., 

Satrapová, H.  
Didaktis  2002 

Geografie pro střední školy, Česká 

republika  
Kastner, J. a kol.  SPN  2004 

Ekonomie pro střední školy  Sojka, M., Pudlák, J.  Fortuna  1999 

Právo pro střední školy  Ryska, R.  Fortuna  2001 

Základy psychologie a sociologie  
Gillernová, I., 

Buriánek, J.  
Fortuna  2001 

Základy filosofie a etiky (Základy 

společenských věd)  

Adamová, L., Dudák, 

V., Ventura, V.  
Fortuna  1995,2 
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Základy managementu pro střední 

školy  
Veber, J. a kol.  Fortuna,  2003 

Základy psychologie, Základy 

sociologie -/základy společenských 

věd/ pro střední školy  

Gillernová, I., 

Buriánek, J.  
Fortuna  1995,2 

Základy společenských věd - 

Základy státoprávní teorie, 

ekonomie a ekonomiky, neformální 

logiky  

Eichler, B., Ryska, R., 

Svoboda, V.  
Fortuna  1995,2 

Odmaturuj z literatury 1  Hánová, E. a kol.  Didaktis  2004 

Česká a světová literatura pro 4. 

ročník středních škol  
Nezkusil, V,. a kol.  Fortuna  2000 

Odmaturuj ze společenských věd  Emmert, F. a kol.  Didaktis  2004 

Geografie pro střední školy, reg. 

geografie světa  
Pluskal, M. a kol.  SPN  2003 

Etika pro střední školy  
Kratochvílová-

Miedzgová,J.  
Kvarta  1996 

Příroda a lidé země-učebnice 

zeměpisu pro střední školy  
Bičík, I. a kol.  NČGS  2001 

Regionální zeměpis světadílů  Bičík, I. a kol.  NČGS  2000 

Dějepis pro střední školy  Beneš, Z.  SPL-Práce  2001 

Občanská nauka pro střední 

odborné školy  

Dudák, V., Mareda, R., 

Stodůlková, E., Šolc, 

V.  

SPN, a.s.  2008 

Informatika a výpočetní technika 

pro střední školy 
      

Praktická učebnice  Roubal, P.  
COMPUTER 

PRESS  
2010 

Odmaturuj z fyziky  
Tarábek, P., 

Červinková, P. a kol.  
Didaktis  2004 

Maturitní otázky z informatiky  
Karlíková, L., Hašková, 

H.  
Tutor  2006 

Informatika a výpočetní technika 

pro střední školy 
      

Teoretická učebnice Roubal, P. 
COMPUTER 

PRESS  
2010 

Filozofie pro střední školy  Měšťánek, T.  Trizonia  1996 
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Obsah: 

 

Řešení otázek a příprava na test PA ČR dle těchto okruhů:  

 Literatura česká a světová + ČJ 
 Kriminologie a kriminalistika 

 Historie, moderní historie 

 Psychologie 

 Umění, religionistika 

 Politologie, mezinárodní a evropská integrace 

 Chemie a biologie 

 Teorie státu a práva 

 Ekonomie 

 Filozofie 

 Sociologie 

 Geografie 

 

Kriminologie 

 Úvod (pojem, předmět, kriminologické teorie, vztah k jiným vědním oborům) 

 Stav, struktura a dynamika (pojmy, zjevná a latentní kriminalita, oficiální prameny 

informací o registrované kriminalitě) 

 Učení o pachateli TČ (pojem pachatel, typologie P, význam zkoumání pro trestní 

právo) 

 Viktimologie (pojem, další související pojmy, předmět V, újma způsobená oběti, 

typologie obětí, pomoc obětem TČ, význam pro trestní právo a prevenci kriminality) 

 Prevence kriminality (pojem a význam, druhy prevence) 

 Kriminologické aspekty trestní represe (kriminalizace, účinnost trestního stíhání, 

účel trestání, alternativní tresty) 

 Kriminologický výzkum (fáze, metody, techniky) 

 Majetková kriminalita (fenomenologie, etiologie, prevence) 

 Násilná kriminalita (fenomenologie, etiologie, prevence) 

 Mravnostní kriminalita (rozdělení, fenomen., etiologie, prevence) 

 Organizovaná kriminalita (pojem, znaky, formy, typologie a struktura zločineckých 

organizací, kontrola) 

 Drogová kriminalita (dělení drogové kriminality a drog, suroviny pro výrobu drog, 

prevence) 

 

Kriminalistika 

 Úvod (předmět, systém, metody kriminalistické vědy a praxe, historie) 

 Stopy (pojem, druhy) 

 Kriminalistická identifikace (pojem, předpoklady, metody identifikačního zkoumání) 

 Kriminalisticko-technické prostředky a metody (optické, metody zkoumání stop 

v neviditelném elektromagnetickém spektru, využití vlastností jaderného záření, 

chemické, fyzikální a chemicko-fyzikální metody) 

 Identifikace osob podle vnějších znaků (portrétní identifikace – vnější znaky osoby, 

druhy popisů osoby, metody grafického znázornění popisu osoby; antropometrie) 

 Daktyloskopie (pojem, dělení stop, jejich zviditelňování a zajišťování) 



Tutor, s.r.o. 

Karlínské náměstí 8, 186 00 Praha 8 | +420 210 084 210 | tozvldneme@tutor.cz 

www.tutor.cz 

 

4 |   

 

 Kriminalistická biologie (dělení stop, zásady a způsoby zajišťování stop, jejich 

zkoumání, molekulární genetika – analýza DNA) 

 Zkoumání ručního písma (podstata identifikace pisatele, objekty grafické analýzy, 

způsoby získání srovnávacího materiálu, zkoumání obecné a zvláštní roviny, 

identifikace autora) 

 Trasologie (pojem, dělení stop, jejich vyhledávání a zajišťování) 

 Mechanoskopie (pojem, dělení stop, zajišťování stop) 

 Kriminalistická balistika (pojem, dělení a části zbraní a střeliva, způsob zkoumání 

balistických stop, související balistické pojmy – balistická křivka, nástřelná, 

výstřelná,...) 

 Technické zkoumání dokumentů a písemností (ochranné prvky bankovek, způsoby 

zkoumání listin a dokumentů) 

 Dokumentace místa činu (protokol, fotografická dokumentace, topografická 

dokumentace, videodokumentace) 

 Vybrané kriminalisticko-taktické metody (výslech, rekognice, konfrontace – pojem, 

fáze, zásady)  
 

Závěrečný test = přijímačky nanečisto 

 

Důležité!!! 

 

Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno 

doporučení a upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při 

vykonávání přijímací zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou v tomto 

případě seznamy publikací uvedené v doporučené literatuře. 

 

 

 

 


