
Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Manažerská informatika“ 

 
1.  Charakteristika, pojem a úloha manažerské informatiky. 

2.  Pojem data, informace a znalosti. Kvantitativní a kvalitativní pojetí informace. 

3.  Charakteristika informačního procesu. 

4.  Etapy systémové analýzy a syntézy. 

5.  Pojem, definice a struktura informačního systému. 

6.  Speciální informační systémy. 

7.  Projektování, provoz a typy životních cyklů informačního systému. 

8.  Pojem a modely databázových systémů. 

9.  Základní typy činností při práci s databázemi. 

10. Hlavní důvody a způsoby budování informačního systému. 

11. Informační systémy a jejich význam a uplatnění v řízení policejní činnosti. 

12. Informace a právo v Evropě. 

13. Etické zásady práce s informacemi. 

14. Pojem, podstata, funkce datového skladu. 

15. Struktura datového skladu, OLAP, datové pumpy a datové tržiště. 

16. Proces dobývání dat. Metody dobývání znalostí. 

17. Pojem a charakteristické rysy expertního systému. Typologie expertních systémů. 

18. Získávání znalostí a tvorba báze znalostí. 

19. Pojem a podstata znalostního managementu, proces řízení znalostí. 

20. Charakteristika a základní pojmy informační bezpečnosti organizace. 

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Zpravodajská informatika“ 
 

1. Data, informace, zpravodajská informace.  



2. Strategický management, znalostní management (SECI) a zpravodajství.  

3. Informační společnost a témata informační společnosti.  

4. Úvod do informační vědy. 

5. Zpravodajský cyklus a místo informatiky v jednotlivých fázích. 

6. Kyberprostor – popis, základní charakteristiky, bezpečnostní hrozby. 

7. Klasifikace a popis útoků v kyberprostoru.  

8. Právní a institucionální zajištění bezpečnosti kyberprostoru. 

9. Obecné metody a postupy formální logiky. 

10. Kritické a kreativní myšlení – metody a postupy.  

11. Otevřené zdroje informací a jejich využívání v oblasti národní bezpečnosti. 

12. Možnosti využívání otevřených zdrojů informací v oblasti konkurenčního 

zpravodajství. 

13. Elektronické informační zdroje v knihovnictví a rešeršní strategie. 

14. Data Mining a jeho využití ve zpravodajské informatice.  

15. Informační systémy jako zdroje významných informací – popis, klasifikace. 

16. Informační systémy veřejné zprávy. 

17. Policejní informační systémy. 

18. Komerční informační systémy a jejich využití ve zpravodajské praxi. 

19. Umělá inteligence a metody a postupy hlasové identifikace a analýzy řeči.  

20. Kontextová a obsahová analýza a nástroje na jejich provádění. 

21. Softwarové nástroje pro podporu provádění zpravodajské analýzy. 

22. Automatizované systémy získávání a zpracování dat a informací. 

23. Biometrie a její využití v bezpečnostní praxi. 

24. Digitální stopa a ochrana osobních dat.  

25. Internet – historie, význam, kontrola. 

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Zpravodajská analytika“ 
 

1. Zpravodajství – pojem, definice, role.  

2. Klasifikace zpravodajství a zpravodajských služeb. 

3. Hlavní zpravodajské zdroje a disciplíny.  

4. Funkční oblasti zpravodajství – popis, specifika. 

5. Data, informace, zpravodajská informace.  



6. Zpravodajský cyklus a jeho jednotlivé fáze. 

7. Místo zpravodajské analýzy ve zpravodajském cyklu. 

8. Úrovně zpravodajské analýzy. 

9. Úkoly zpravodajské analýzy.  

10. Psychologie a speciální problémy (nástrahy) zpravodajské analýzy. 

11. Metodiky hodnocení věrohodnosti informace a spolehlivosti zdroje. 

12. Metody a postupy formální logiky používané ve zpravodajské analýze. 

13. Metody a postupy kritického a kreativního myšlení.  

14. Možnosti využívání a analýzy otevřených zdrojů informací v oblasti národní 

bezpečnosti. 

15. Možnosti využívání a analýzy otevřených zdrojů informací v oblasti 

konkurenčního zpravodajství. 

16. Elektronické informační zdroje v knihovnictví a rešeršní strategie. 

17. Identifikace hrozeb a analýza rizika. 

18. Taktická zpravodajská analýza a její základní metody a postupy. 

19. Strategická zpravodajská analýza a její základní metody a postupy. 

20. Operační zpravodajská analýza – zpravodajská příprava operačního prostředí. 

21. Prediktivní a varovná zpravodajská analýza - používané metody a postupy. 

22. Extrapolace a její využití ve zpravodajské analýze.  

23. Výstupní produkty zpravodajské analýzy – struktura, zásady psaní  

a provedení zpravodajského briefingu. 

24. Analýza konkurenčních hypotéz – popis, užití. 

25. SWOT analýza – popis, užití. 

26. PEST analýza. 

27. Zpravodajská analýza v Competitive Intelligence. 

 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

 

„Strategický management“ 

 

1. Strategické plánování, vize, mise, cíle organizace.  

2. Flexibilita strategie při dynamice vnějšího prostředí.  

3. Funkce kontroly ve vrcholové úrovni řízení.  



4. Význam strategické analýzy.  

5. Úloha a forma koncepčních dokumentů.  

6. Specifika strategického rozhodování při řešení nestrukturovaných 

problémů.  

7. Cyklické procesy ve strategickém managementu, synergie a efektivnost.  

8. Význam firemní kultury, etiky, budování image firmy.  

9. Vhodnost metody benchmarkingu, outsourcingu v konkurenceschopnosti.  

10. Řízení změn, portfolio trhu.  

11. Problémy tvorby strategie a význam strategického myšlení.  

12. Charakteristika modelů a metod strategického řízení (SPACE,  

      PEST,..).  

 13. Způsob a předmět organizování v kompetenci top manažerů.  

14. Komparace charakteristiky a poslání managementu v hierarchii    

      řízení, počínaje operativním stupněm. 

15. Způsob relevantní komunikace vrcholových manažerů v 21. století.  

16. Stakeholderes, význam participace zainteresovaných stran 

      organizace.  

17. Problémy implementace strategie v turbulentním prostředí.  

18. Strategické dokumenty ve státní správě ČR a EU.  

19. Vývoj strategického managementu v ČR.  

20. Strategická spolupráce nadnárodního významu, závazky, normy, 

      s ohledem na bezpečnost.  

 
 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Politologie“ 
 

1. Politologie jako věda – objekt, předmět, vědecké metody, politologické pojmy, 

    představitelé politologie. 

2. Politologie jako pedagogická disciplína – struktura studia a výuky politiky, 

    postavení mezinárodních vztahů. 

3.  Politika – přístupy ke zkoumání a pojetí politiky. 

4.  Politické ideologie – členění podle různých kritérií.  



5.  Liberalismus – hodnoty, etapy vývoje, představitelé. 

6.   Konzervatismus – hodnoty, etapy vývoje, představitelé. 

7.   Socialismus – hodnoty, revoluční a reformní socialismus, ortodoxní komunismus 

a Eurokomunismus. 

8.   Nacionalismus – vymezení, liberální nacionalismus, konzervativní nacionalismus, 

      šovinistický nacionalismus, separatistický nacionalismus. 

9.   Fašismus – italská a německá tradice, neofašismus a neonacismus. 

10. Anarchismus – podstata doktríny, proudy anarchistické myšlení, cesty k anarchii. 

11. Feminismus – podstata doktríny, etapy vývoje, představitelé. 

12. Environmentalismus – rozdíl mezi ekologií a ekologismem, ekofašismus, 

      ekofeminismus, ekosocialismus, ekokonzervatismus. 

13. Náboženský fundamentalismus – charakteristické rysy, křesťanský, islámský, 

      judaistický.  

14. Politické strany – vymezení, typologie, funkce v demokratické společnosti. 

15. Stranické systémy – formát a mechanismus fungování, typologie. 

16. Antisystémové strany – užší a širší pojetí podle G. Sartoriho.  

17. Volby a volební systémy – znaky volebního práva, typy volebních systémů. 

18. Politická opozice – vymezení, funkce v demokratické společnosti. 

19. Anti-establishmentová opozice – charakteristické rysy a politické strany. 

20. Problematika zanikání politické opozice – klasické a moderní pojetí. 

21. Populismus – podstata doktríny, různá pojetí, populistické strany. 

22. Rasismus – podstata, formy, představitelé. 

22. Antisemitismus – podstata, formy, představitelé. 

23. Multikulturalismus – koncept, politika, kritika.  

24. Euroskepticismus – co je a není euroskepticismus, typologie, stranický 

      euroskepticismus. 

25. Vztah člověka a politiky – objekt a subjekt, apolitičnost, loajalita státního 

       zaměstnance. 
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Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 

 
„Forenzní psychologie“ 

 
1. Forenzní psychologie (předmět, metody zkoumání, tematické okruhy, vývoj 

forenzně psychologického zkoumání). 

2. Psychologické zkoumání osobnosti pachatele, typologické přístupy. 

3. Psychologické a kriminologické zkoumání mladistvého pachatele. 

4. Hlavní teoretické koncepce zkoumání kriminální motivace. 

5. Problematika nebezpečnosti pachatele, forenzně psychologické posuzování 

nebezpečnosti. 

6. Speciální psychologické služby využívané při vyšetřování trestných činů. 

7. Polygrafické vyšetření (psychologický výklad, vývoj techniky, modifikace, 

využití). 

8. Zkoumání věrohodnosti výpovědi - orientační odhad lži.  

9. Zkoumání věrohodnosti výpovědi - soudně znalecké posuzování. 

10. Charakteristika hlavních skupin duševních poruch a jejich význam pro forenzní 

posuzování. 

11. Psychologie komunikace ve výslechu. 

12. Psychologický výklad utváření výpovědi (fáze, vlivy). Postupy zaměřené na 

„osvěžování“ paměti. 

13. Psychologie výpovědi - rozpory ve výpovědích (zdroje vzpomínkových chyb, 

falešné vzpomínky a úmyslná zkreslení). 

14. Forenzní poznatky k paměti a psychologické aspekty rekognice (problematika 

falešných identifikací, psychologické zásady postupu). 



15. Kognitivní faktory rozhodování soudců (sociální stereotypy, kognitivní 

schémata). 

16. Psychologické zvláštnosti výslechu dětí. 

17. Dynamika syndromu CSA (Child Sexual Abused syndrome). Psychologické 

zvláštnosti chování sexuálně zneužitého dítěte (incest) při výslechu.  

18. Falešná obvinění z pohlavního zneužití dítěte (posuzování věrohodnosti). 

19. Agresivní delikty v kyberprostoru, cyberstalking apod. 

20. Pachatelé sexuálních deliktů (sexuálně motivovaná kriminalita, sexuální 

agrese – pohlavní zneužití, znásilnění, vražda).  

21. Stalking (pachatelé a oběti, posuzování nebezpečnosti, přístupy k řešení). 

22. Domácí násilí (jevové varianty, klasifikace pachatelů, forenzní význam a 

posuzování syndromu týrané osoby). 

23.Psychologie oběti (reakce na trestný čin, prožívání újmy, následky viktimizace, 

viktimizační syndromy - charakteristika, forenzní význam). 
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Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Kriminologie“ 
 

1. Vymezení kriminologie jako vědy. 

2. Aktuální fenomenologie kriminality na území ČR. 

3. Podstata klasického a pozitivistického uvažování a vyústění do kontroly 

kriminality. 

4. Nové směry kriminologického uvažování v poslední čtvrtině 20. století, jejich 

odlišnost od tradičního přístupu, vyústění do kontroly kriminality. 

5. Nejvýznamnější sociologicky uvažující kriminologové I. poloviny 20. století. 

6. Problematika osobnosti pachatele. 



7. Druhy recidivy (dle trestné činnosti, kriminální dráhy). 

8. Strategie prevence kriminality v ČR. 

9. Systém prevence kriminality v ČR. 

10. Sekundární viktimizace . 

11. Pomoc obětem trestných činů. 

12. Teorie trestu. 

13. Restorativní justice a její uplatňování v podmínkách ČR. 

14. Kriminologický výzkum – výzkumné metody a techniky. 

15. Kriminologický výzkum a jeho fáze. 

16. Nové formy kriminálního násilí. 

17. Etiologie a kontrola mravnostní kriminality. 

18. Majetková kriminalita – aktuální fenomenologie. 

19. Etiologie a kontrola hospodářské kriminality. 

20. Rizika a problémy menšinového postavení. 

21. Etiologie a kontrola kriminality menšin. 

22. Nastavení možností a limitů integrace cizinců obecně a v ČR. 

23. Fenomenologie kyberkriminality. 

24. Trestná činnost s extremistickým podtextem. 

25. Syndrom CAN. 

26. Fenomenologie kriminality mládeže. 

27. Kontrola kriminality mládeže. 

28. Organizovaný zločin (pojem, znaky, aktivity, druhy trestné činnosti, 

společenská závažnost). 

29. Formy a aktivity organizovaného zločinu ve světě a v ČR (kořeny, geneze, 

změny, trendy). 

30. Etiologie a možnosti kontroly organizovaného zločinu (příčiny a podmínky, 

prevence, trestněprávní postih). 

31. Alkohol, drogová závislost a kriminalita (pojmy, charakteristiky drog, souvislost 

s kriminalitou). 

32. Drogová epidemiologie a fenomenologie drogové kriminality (indikátory, vývoj 

a stav v ČR). 

33. Etiologie a kontrola drogové kriminality (příčiny, politika, preventivní opatření, 

represivní intervence). 

34. Obchod s lidmi (podstata, formy, příčiny a možnosti kontroly). 



Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Kriminalistika“ 

1. Způsob spáchání trestného činu a jeho kriminalistický význam. 

2. Kriminalistická stopa. 

3. Kriminalistická identifikace. 

4. Kriminalistické učení o pachateli a oběti. 

5. Identifikace osob podle vnějších znaků. 

6. Identifikace pisatele a autora. 

7. Identifikace osob, věcí a zvířat trasologickými metodami. 

8. Kriminalistické zkoumání listin, dokladů a obdobných objektů. 

9. Mikrostopy. 

10. Kriminalistická chemie. 

11. Kriminalistická elektrotechnika, metalografie a defektoskopie. 

12. Kriminalisticko technická dokumentace. 

13. Pojem molekulární genetiky, její principy a význam v kriminalistice. 

14. Forenzní biomechanika, pojem a hlavní aplikační možnosti. 

15. Pojem, cíl a podstata fyziodetekčního vyšetření a jeho průběh. 

16. Kriminalistické verze. 

17. Ohledání. 

18. Obecné problémy teorie výslechu a výpovědi. 

19. Rekognice. 

20. Kriminalistická rekonstrukce. 

21. Pátrání. 

22. Kriminalistická expertiza. 

23. Struktura jednotlivých metodik vyšetřování. 

24. Kriminalistická charakteristika pytláctví a zvláštnosti počáteční a následné 

etapy jeho vyšetřování.  

25. Zvláštnosti vyšetřování trestných činů páchaných cizinci. 

 

 

 
 
 
 



Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Aplikovaná sociologie“ 
 

1. Sociologie jako věda: etymologie pojmu sociologie; předmět a objekt studia; 

struktura a funkce sociologie; základní sociologická paradigmata. 

2. Sociologická metoda. Specifika sociologického vysvětlení. Sociologická 

imaginace. 

3. Vývoj sociologického myšlení: základní etapy, zakladatelé sociologie, moderní 

teoretické přístupy. 

4. Sociologický výzkum: definice, typy a fáze výzkumu. 

5. Terénní výzkum. 

6. Dotazníkové šetření. 

7. Experiment. 

8. Výzkum založený na dokumentech. 

9. Společnost a společenský systém. Společnost a společenská změna. 

10. Tradiční společnost – Gemeinschaft. 

11. Moderní společnost – Gesellschaft. 

12. Postindustriální společnost: Daniel Bell. 

13. Mcdonaldizovaná společnost: George Ritzer. 

14. Občanská společnost: Ralf Dahrendorf. 

15. Riziková společnost: Ulrich Beck. 

16. Dezintegrovaná společnost: Wilhelm Heitmeyer. 

17. Globalizace: Immanuel Wallerstein. 

18. Socializace a socializační činitelé: definice, typy, životní cyklus a specifika etap. 

19. Sociologie životního stylu: (masová) kultura, post/subkultury a kontrakultury 

(definice oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy v 

předmětu studia). 

20. Společenský řád: hodnota, norma a normalita, jinakost a konformita, tolerance a 

respekt. 

21. Sociologie deviantního chování: deviace a patologie, sociální kontrola a prevence 

(definice oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy 

v předmětu studia). 



22. Environmentální sociologie: vybrané environmentální otázky dnešní doby 

(definice oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy 

v předmětu studia). 

23. Sociologie rodiny: rodina, partnerství a intimní vztahy (definice oboru a 

základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy v předmětu studia). 

24. Sociologie lidských sídel – sociologie města: velkoměsta a urbanizace (definice 

oboru a základních pojmů, významní „autoři“, proměny a problémy v předmětu 

studia). 

25. Sociologie veřejného mínění (definice oboru a základních pojmů, významní 

„autoři“, proměny a problémy v předmětu studia). 
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Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Správní právo“ 
 

1.  Správní právo a správní věda. 
 

2.  Vývojové tendence v organizaci veřejné správy. 
 

3.  Úloha obcí v systému veřejné správy v ČR. 
 

4.  Základní zásady správního řízení. 
 

5.  Subjekty správního řízení. 
 

6.  Dokazování ve správním řízení. 
 

7.  Správní rozhodnutí a jeho vady. 
 



8.  Výkon rozhodnutí. 
 

9.  Řádné opravné prostředky ve správním řízení. 
 

10.  Mimořádné opravné prostředky ve správním řízení. 
 

11.  Právní záruky ve veřejné správě. 
 

12.  Soudní kontrola veřejné správy. 
 

13.  Systém správního soudnictví. 
 

14.  Systém správní kontroly. 
 

15.  Dobrá správa a právo na dobrou správu. 
 

16.  Formy činnosti veřejné správy. 
 

17.  Systém správního trestání v ČR. 
 

18.  Mezinárodní a ústavní východiska správního trestání. 
 

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Policejní právo“ 
 

 

1. Postavení Policie České republiky; teritoriální působnost policie a vymezení jejího 

personálního substrátu; ochrana názvu policie; správní delikty uvedené v zákoně 

o policii. 

2. Věcná působnost (tzn. souhrn úkolů, které plní) Policie České republiky. 

3. Organizace a řízení Policie České republiky. 

4. Základní povinnost zdvořilosti (etický kodex) a prokázání příslušnosti; vyhláška 

ministerstva vnitra č. 460/2008., o způsobu vnějšího označení, služebních 

stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, 

plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii 

České republiky. 

5. Základní povinnost přiměřenosti a iniciativy. 

6. Základní povinnost poučování a mlčenlivosti. 

7. Vyžadování pomoci od osob a orgánů; povinnost uposlechnout výzvy pokynu 

nebo žádosti policie; uveřejňování informací hromadnými sdělovacími prostředky. 



8. Obecná ustanovení omezení osobní svobody. 

9. Připoutání a zajištění osoby.  

10. Policejní cely. 

11. Vydání a odebrání zbraně a prohlídka osoby, podmínky výkonu prohlídky osoby. 

12. Použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla. 

13. Odnětí věci, získávání informací v souvislosti s odhalováním a šetřením 

přestupků, činnost policie na úseku přestupků. 

14. Vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek.  

15. Vstup do živnostenské provozovny, oprávnění zakázat vstup na určená místa, 

výzva policisty. 

16. Zastavení a prohlídka dopravního prostředku. 

17. Vykázání. 

18. Povinnosti a práva vykázané osoby, poučení ohrožené osoby, povinnosti policisty 

související s vykázáním. 

19. Zajišťování bezpečnosti chráněných objektů, prostorů a určených osob. 

20. Použití donucovacích prostředků obecná ustanovení, obecné podmínky použití 

donucovacího prostředku, výčet donucovacích prostředků, zvláštní omezení. 

21. Použití pout a prostředků k zamezení prostorové orientace, použití prostředku 

k násilnému zastavení vozidla a zabránění jeho odjezdu. 

22. Použití zbraně a povinnosti policisty po použití donucovacích prostředků nebo 

zbraně, zákroky pod jednotným velením. 

23. Práce s informacemi, obecná ustanovení o zpracovávání informací policií, 

získávání informací z evidencí, předávání informací. 

24. Podání vysvětlení. 

25. Prokázání totožnosti. 

26. Získávání údajů pro účely budoucí identifikace, podmínky zjišťování tělesných 

znaků, měření těla a odběru biologických vzorků. 

27. Pátrání po osobách a věcech, pojem hledané a pohřešované osoby. 

28. Získávání poznatků o trestné činnosti, podpůrné operativně pátrací prostředky. 

29. Zpracovávání, předávání, zpřístupňování, zveřejňování a uchovávání osobních 

údajů policií. 

30. Osobní údaje a prověřování potřebnosti jejich dalšího zpracovávání, informování 

o osobních údajích a oprava nepravdivých a nepřesných osobních údajů.  



31. Možnost působení příslušníka policie na území jiného státu, možnost působení 

příslušníka zahraničního sboru na území České republiky, použití podpůrných 

operativně pátracích a operativně pátracích prostředků na žádost zahraničního 

bezpečnostního sboru. 

32.  Náhrada škody a náhrada za poskytnutí věcné pomoci, udílení darů a medailí. 

33.  Kontrola policie a Rušení provozu elektronických komunikací. 

34.  Postavení, působnost, právní rámec a kontrola činnosti Generální inspekce               

bezpečnostních sborů. 

35.  Zkouška spolehlivosti -  oprávnění Generální inspekce bezpečnostních sborů. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Extremismus“ 
 

1. Pojem extremismus a koncept hate crimes, klasifikace extremismu. 

2. Kriminalita s extremistickým podtextem. 

3. Formy trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

4. Předpoklady vzniku extremismu ve společnosti. 

5. Historické kořeny pravicového extremismu. 

6. Historické kořeny levicového extremismu. 

7. Klíčové atributy nacistické a fašistické ideologie. 

8. Charakteristické znaky komunismu jako totalitní ideologie. 

9. Anarchismus, vývoj a anarchistické směry. 

10. Současná scéna pravicového extremismu v České republice. 

11. Současná scéna levicového extremismu v České republice. 

12. Mobilizační strategie a tematická základna extremistických uskupení. 

13. Symboly pravicového extremismu, rozdělení a jejich význam. 

14. Symboly levicového extremismu, rozdělení a jejich význam. 

15. Popírání holocaustu, představitelé ve světě a v České republice. 

16. Antisemitismus, projevy a trestná činnost s pohledu extremismu. 

17. Extremistická propaganda, metody a prostředky. 

18. Projevy extremismu v síti Internet. 

19. Autonomní nacionalisté, organizační struktura a aktivity. 

20. Extremismus a ochrana základních lidských práva a svobod (mezinárodní 



       zakotvení a česká legislativa). 

21. Demonstrace extremistů z pohledu zákona o právu shromažďovacím. 

22. Strategie vlády ČR v boji proti extremismu. 

23. Protiextremistické aktivity a postupy MV ČR a Policie ČR. 

24. Antikonfliktní týmy, filosofie a úkoly. 

25. Úloha znalce v boji proti extremismu. 

26. Extremismus a zpravodajské služby. 

27. Vyšetřování trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

28. Odhalování a identifikace trestné činnosti s extremistickým podtextem. 

29. Úloha žen v prostředí extremismu.  

30. Divácké násilí a extremismus. 

 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Terorismus“ 
 

1. Historie terorismu a jeho současný vývoj. 

2. Metody a prostředky terorismu. 

3. Financování terorismu. 

4. Sdělovací prostředky a terorismus. 

5. Terorismus a propaganda činem. 

6. Teroristický incident jako prostředek psychologických operací. 

7. Financování terorismu. 

8. Terorismus jako nejvyšší stupeň extremismu. 

9. Proces radikalizace a indoktrinace jednotlivců i sociálních skupin. 

10. Terorismus „osamělých vlků“. 

11. Kyberterorismus – cíle, metody, prostředky. 

11. Islámský terorismus – historie, současnost a budoucnost. 

12. Cíle, taktika a strategie vybraných teroristických organizací. 

13. Rekrutování (nábor) členů teroristických organizací. 

14. Analýza struktury a činnosti vybraných teroristických organizací. 

15. Hodnocení rizika terorismu. 

16. Strategie boje s terorismem v rámci EU a ČR. 

17. Možnosti a role ČR v boji s terorismem. 

18. Možnosti zpravodajské činnosti v oblasti protiterorismu. 



19. Tvorba scénářů a krizové plánování jako součást prevence teroristických 

       incidentů. 

20. Struktura a činnost krizového štábu při řešení teroristických incidentů. 

21. Vyjednávání a jeho možnosti při řešení teroristických incidentů. 

22. Technologie a jejich využití v oblasti prevence a řešení teroristických incidentů. 

23. Speciální jednotky a jejich role v oblasti protiterorismu. 

24. Výcvik a vzdělávání jako součást protiteroristických aktivit. 

25. Mezinárodní spolupráce v oblastech protiterorismu a boje s terorismem. 

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Občanské právo“ 
 

1. Postavení občanského práva v systému soukromého práva (občanské právo 

jako obecné právo soukromé, zvláštní soukromá práva). 

2. Zásady občanského práva. 

3. Občanskoprávní skutečnosti (pojem, druhy). 

4. Právní jednání (pojem, druhy, náležitosti, výklad). 

5. Neplatnost právního jednání. 

6. Relativní neúčinnost právního jednání (odporovatelnost). 

7. Osoby fyzické (právní osobnost, prohlášení za mrtvého, nezvěstnost, 

svéprávnost, přiznání svéprávnosti, omezení svéprávnosti). 

8. Ochrana osobnosti fyzické osoby. 

9. Právnické osoby (pojem, druhy, znaky, vznik). 

10. Zastoupení (pojem, druhy, prokura). 

11. Věci a jejich třídění (součást věci, příslušenství věci). 

12. Promlčení a prekluze (pojem, počátek běhu, přerušení, stavení). 

13. Manželství (pojem, vznik, zánik, neplatné a neexistující manželství). 

14. Manželské majetkové právo. 

15. Určování a popírání rodičovství. 

16. Osvojení. 

17. Náhradní péče o dítě (poručnictví, opatrovnictví, pěstounská péče, svěření 

dítěte do péče jiné osoby). 

18. Vyživovací povinnost (pojem a druhy). 



19. Věcná práva (pojem a druhy, zásada intabulace). 

20. Držba. 

21. Vlastnictví (pojem, obsah, omezení a ochrana). 

22. Věcná práva k věci cizí (právo stavby, věcná břemena). 

23. Zástavní právo. 

24. Předpoklady dědění. 

25. Dědické tituly.  

26. Závěť (pojem a formy závěti, nepominutelný dědic a jeho ochrana). 

27. Dědická smlouva. 

28. Odkaz (pojem, druhy). 

29. Zákonná posloupnost, povinný díl. 

30. Závazek, závazkový právní vztah (pojem, druhy a vznik). 

31. Spotřebitelské smlouvy. 

32. Změny závazků (v osobě dlužníka, věřitele a v obsahu). 

33. Zajištění a utvrzení závazků. 

34. Zánik závazků. 

35. Koupě (pojmové náležitosti, jejich rozbor). 

36. Darování (pojmové náležitosti, jejich rozbor). 

37. Nájem (pojmové náležitosti, druhy, rozbor). 

38. Prevence škod (včetně okolností vylučujících protiprávnost). 

39. Povinnost nahradit škodu (rozbor předpokladů, smluvní a mimosmluvní 

odpovědnost). 

40. Zvláštní případy povinnosti k náhradě škody (rozbor některých skutkových 

podstat). 

41. Nemajetková újma (pojem, druhy, odčinění). 

42. Bezdůvodné obohacení.  

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Trestní právo hmotné“ 
 
1. Působnost trestních zákonů.  

2. Trestný čin.  

3. Pachatel trestného činu.  



4. Skutková podstata trestného činu.  

5. Znaky charakterizující objekt trestného činu.  

6. Znaky charakterizující objektivní stránku.  

7. Znaky charakterizující subjekt.  

8. Znaky charakterizující subjektivní stránku.  

9. Okolnosti vylučující protiprávnost.  

10. Vývojová stadia.  

11. Trestná součinnost.  

12. Účastenství.  

13. Konkurence trestných činů.  

14. Právní kvalifikace skutku.  

15. Trestní sankce.  

16. Trestně právní odpovědnost mládeže.  

17. Zánik trestní odpovědnosti.  

 
 

Zkušební okruhy ke státní rigorózní zkoušce z předmětu 
 

„Trestní právo procesní“ 
 
1. Základní zásady trestního řízení  

2. Subjekty a strany trestního řízení.  

3. Procesní postavení osoby, proti které se vede trestní řízení.  

4. Orgány činné v trestním řízení.  

5. Obhajoba v trestním řízení.  

6. Zajištění osob a věcí.  

7. Dokazování v trestním řízení.  

8. Úloha státního zástupce v trestním řízení.  

9. Postup před zahájením trestního stíhání.  

10. Zkrácené přípravné řízení.  

11. Vyšetřování.  

12. Rozhodnutí v přípravném řízení.  

13. Stadia trestního řízení.  

14. Zvláštní způsoby řízení.  

15. Odklony v trestním řízení.  



16. Opravné prostředky v trestním řízení.  

17. Trestně právní odpovědnost právnických osob.  


