
                           SEZNAM TÉMAT RIGORÓZNÍCH PRACÍ 
    (AKADEMICKÝ ROK 2020/2021) 

 
TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR POLICEJNÍ MANAGEMENT A 
KRIMINALISTIKA N61  
 
1) Aplikace poznatků soudního inženýrství v kriminalistice.  

2) Domácí násilí – aktuální problémy.  

3) Fyziodetekční vyšetření a jeho význam.  

4) Medializace násilí.  

5) Moderní metody dokumentace míst činů. 

6) Kritické zhodnocení současných definic pojmu „Kriminalistická stopa“.  

7) Moderní metody identifikace osob podle vnějších znaků.   

8) Možnosti a perspektivy zkoumání mikrostop.  

9) Extremismus a internet.  

10) Pracovní motivace a spokojenost v exponovaných profesích.  

11) Praktické problémy kriminalistické identifikace.  

12) Problémy výslechu cizinců.  

13) Problémy zneužívání platebních karet.  

14) Psychologie oběti.  

15) Statistika a pravděpodobnost kriminality.  

16) Vyšetřování domácího násilí.  

17) Vyšetřování trestné činnosti s národnostním podtextem.  

18) Vyšetřování trestné činnosti s rasovým podtextem.  

19) Využití elektrotechnických metod v kriminalistice.  

20) Využití metalografických a defektoskopických metod v kriminalistice.  

21) Využití speciální výslechové místnosti.  

22) Psychologie očitých svědectví.   

23) Věrohodnost výpovědi a její posuzování v policejní praxi.  

24) Využití způsobu spáchání trestného činu.  

25) Závažné problémy vyšetřování hospodářské trestné činnosti.  

26) Zvláštní způsoby dokazování – problémy kriminalistické praxe.  

27) Využití databází ve veřejné správě.  

28) Kybernetické hrozby a útoky na informační systémy.  

29) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.  

30) Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.  

31) Nástin prostředků forenzní analýzy digitálních dat.  

32) Extremismus v ČR, vývoj a trendy.  

33) Radikalizace v Evropské unii.  

34) Protiteroristická politika.  

35) Právní kvalifikace skutku.  

36) Biometrie v informačních systémech EU s důrazem na vízový informační systém.  

37) Bezpečnostní prvky užívané v cestovních dokladech.  

38) Nové trendy v bezpečnostních prvcích a nové technologie, které jsou nebo by mohly                     
být použity v cestovních či jiných osobních dokladech.  

39) Komparace systému správního trestání v ČR a zahraničí se zaměřením na 
problematiku silničního provozu.  

40) Technické prostředky používané v současnosti pro dokumentaci místa dopravní 
nehody v ČR a sousedních státech. 



41) Role masových médií a možnosti internetu v rámci extremismu aneb sociální aspekty 
extremismu.  

42) Islám a extremismus v Evropě.  
43) Operativně pátrací činnost v prostředí Internetu.  

44) Žena jako pachatelka násilného trestného činu.  

45) Trestná činnost žen.  

46) Psychologie výslechu zvláště zranitelných obětí.  

47) Trestná činnost mladistvých.  

48) Úplatkářství a jeho trestnost.  

49) Ochrana utajovaného svědka. 

50) Trestní řízení z pohledu vedoucího obvodního oddělení Policie ČR. 

51) Osobní prohlídka v praxi policejního orgánu. 

52) Zajištění věcí pro účely trestního řízení.  

53) Evropský vyšetřovací příkaz.  

54) Teroristické trestné činy.   

55) Zavinění jako znak trestného činu.  

56) Trestní odpovědnost právnických osob.  

57) Dokazování v trestním řízení.  

58) Postup před zahájením trestního stíhání.  

59) Nelegální migrace a její dopady na bezpečnostní situaci v ČR.  

60) Spolupráce policejních orgánů v boji s nelegální migrací.  

61) Využití metody Competitive Intelligence v práci Policie ČR.  

62) Aktuální problémy kriminalisticko-technické činnosti.  

63) Aktuální problémy interpretace výsledků expertizní činnosti.  

64) Standardy a standardizace kriminalisticko-praktické činnosti.  

65) Odhalování a vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí.  

66) Trestná činnost páchaná na seniorech.  

67) Sekundární drogová kriminalita, možnosti a limity jejího vykazování. 

68) Kriminalita cizinců.  

69) Statistická zpracování kriminality, jejich proměny, problémy a výpovědní hodnota. 

70) Mládež – pachatelé a oběti kyberkriminality.  

71) Sociální sítě a jejich vliv na delikvenci mládeže.  

72) Rizikové faktory v životě současné mládeže.  

73) Nelegální výroba omamných a psychotropních látek a její vliv na životní prostředí.  

74) Nové psychoaktivní substance na drogové scéně.  

75) Drogy v prostředí internetu.  

76) Nelegální migrace a obchod s lidmi.  

77) Pomoc obětem trestných činů.  

78) Restorativní justice v podmínkách ČR.  

79) Aktuální problémy trestní politiky.  

80) Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách.  

81) Policejní prevence kriminality.  

82) Kontinuální sociální péče o pachatele trestné činnosti.  

83) Diferenciace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody.  

84) Aktuální úkoly multikulturní výchovy v kontextu bezpečnosti.  

85) Policie ČR jako subjekt správního řízení.  

86) Boj Policie ČR proti pytláctví.  

87) Bezpečnostní rizika sociálních sítí.  

88) Legislativní rozvoj kybernetické bezpečnosti v ČR.  



89) Trestní odpovědnost mladistvých.  
 
Individuální téma po projednání a schválení.  
 
TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR BEZPEČNOSTNĚ 
STRATEGICKÁ STUDIA N62  
 
1) Finanční rozpracování.  

2) Finanční šetření.  

3) Kriminální zpravodajská analýza v procesu prevence, identifikace, odhalování              
a dokumentování trestné činnosti.  

4) Metody a prostředky finančního zpravodajství.  

5) Metody a prostředky operativního zpravodajství při pronikání do zájmového prostředí.  

6) Možnosti a nástroje automatizovaného získávání informací z otevřených zdrojů.  

7) Ochrana obyvatelstva v České republice.  

8) Organizace a činnost zpravodajských služeb České republiky.  

9) Práce s informacemi v oboru operativního zpravodajství.  

10) Právní úprava činnosti zpravodajských služeb České republiky.  

11) Právní úprava operativního zpravodajství.  

12) Softwarové analytické nástroje a jejich využití ve zpravodajské analytice.  

13) Součinnost zpravodajských služeb České republiky a Policie České republiky.  
14) Populismus – výzva či hrozba pro EU?  
15) Islamistický terorismus a jeho aktuální projevy.  
16) Antisemitismus a jeho aktuální projevy.  
17) Specializované nástroje pro získávání, shromažďování a vyhodnocování 
biometrických dat.  

18) Veřejné a komerčně dostupné informační systémy a jejich využití v bezpečnostní 
praxi.  

19) Vybrané analytické metody a nástroje – jejich využití v bezpečnostní a kriminalistické 
praxi.  

20) Využití analýzy sociálních sítí ve vybraných oblastech kriminální analýzy.  

21) Vznik a vývoj operativního zpravodajství v českých zemích.  

22) Zpravodajská analytika v historii – význam, organizace, využívání.  

23) Zpravodajská analýza v boji s organizovaným zločinem a terorismem – případové 
studie.  

24) Využití databází ve veřejné správě.  

25) Kybernetické hrozby a útoky na informační systémy.  

26) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.  

27) Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.  

28) Nástin prostředků forenzní analýzy digitálních dat.  

29) Využití metody Competitive Intelligence v práci Policie ČR.  

30) Komparace vybraných strategických dokumentů bezpečnostních organizací  

31) Competitive Intelligence (konkurenční zpravodajství) – historie, metody, nástroje, 
výstupy, užití.  

32) Otevřené zdroje informací a jejich využití v bezpečnostní praxi.  

33) Aktuální úkoly multikulturní výchovy v kontextu bezpečnosti.  
 
Individuální téma po projednání a schválení.  



 
 
TÉMATA RIGORÓZNÍCH PRACÍ PRO OBOR BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT VE 
VEŘEJNÉ SPRÁVĚ N71  
 
1) Aplikace správy datových skladů v policejní činnosti.  

2) Efektivní manažerský styl v řízení Policie ČR.  

3) Harmonizace procesů v oblasti bezpečnostního managementu.  

4) Metody efektivního vedení lidí k vyšší výkonnosti.  

5) Problém efektivnosti ve veřejné správě.  

6) Profese bezpečnostního manažera.  

7) Řízení osobního růstu manažerů.  

8) Specifika řízení procesů v organizacích státní správy.  

9) Statistická zpracování kriminality, jejich proměny, problémy a výpovědní hodnota. 

10) Kybernetické hrozby a kybernetická kriminalita v organizaci.  

11) Technické a softwarové prostředky informační bezpečnosti ve veřejné správě.  

12) Teorie a praxe rozhodování ve veřejné správě.  

13) Vybrané aspekty vyšetřování kybernetické kriminality.  

14) Využití databází ve veřejné správě.  

15) Vývoj a současné tendence řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.  

16) Kybernetické hrozby a útoky na informační systémy.  

17) Odhalování a vyšetřování kybernetické kriminality.  

18) Nástin prostředků forenzní analýzy digitálních dat.  

19) Připravenost obyvatelstva na činnost při vzniku mimořádných událostí spojených s 
únikem chemických a radioaktivních látek.  

20) Optimalizace profesní přípravy příslušníků Policie ČR a krizových manažerů.  

21) Identifikace a redukce rizika při výpadku funkce prvku kritické infrastruktury.  

22) Kybernetická bezpečnost jako nedílná součást enviromentální bezpečnosti.  

23) Poruchy cirkulace vody v životním prostředí.  

24) Analýza nástrojů řízení pro ochranu obyvatelstva a udržitelný rozvoj.  

25) Bezpečnostní systém ČR z pohledu aktuálních potřeb spolupráce s EU a NATO.  

26) Výslednost státní správy při zajišťování bezpečnosti území.  

27) Potřeby samosprávy v oblasti příprav a řešení mimořádných událostí a krizových 
situací.  

28) Specifika řízení rizik z hlediska potřeb ochrany kritické infrastruktury.  

29) Problémy a jejich řešení při naplňování potřeb zajištění odborné připravenosti 
krizového managementu.  

30) Právní, systémové a organizační řešení událostí nedosahujících úrovně krizových 
situací (nouzové řízení).  

31) Možnosti sjednocení dílčích systémů v oblasti nevojenských rizik a příprav k obraně 
státu.  

32) Možnosti vývoje a využití nových informačních a komunikačních technologií pro 
bezpečnostní systém ČR.  

33) Logistické zabezpečení bezpečnostního systému ČR. 

34) Zhodnocení současného systému v oblasti krizového a havarijního plánování             
a navržení opatření k jeho optimalizaci.  

35) Zóny ohrožení kolem podniků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami.  

36) Zhodnocení stávajícího systému poskytování pohotovostních zásob.  

37) Budoucnost ukrytí obyvatelstva.   

38) Bezpečnostní management a krizové řízení.  



39) Variantní řešení dílčích scénářů základních situací z oblasti bezpečnosti.  

40) Analýza a predikce vybraných aktuálních bezpečnostních problémů veřejné správy.  

41) Scénáře a predikce strategických bezpečnostních změn.  

42) Aktuální predikce v oblasti živelních pohrom se zaměřením na řešení problematiky 
sucha a povodní. 

43) Energetická a komoditní (surovinová) bezpečnost, potravinová bezpečnost.  

44) Trvale udržitelný rozvojš.  

45) Rozvoj občanských sdružení a nevládních organizací působících v oblasti 
bezpečnosti.  

46) Analýza stavu a návrhy opatření proti klamavé a nepravdivé propagandě.  

47) Ochrana obyvatelstva.  

48) Zefektivnění fungování systému krizového řízení v rámci České republiky – 
proaktivní přístup k novým potřebám bezpečnostní politiky.  

49) Nové trendy v oblasti „crowd managementu“.   

50) Využití metody Competitive Intelligence v práci Policie ČR.  

51) Sociálně patologické jevy ve společnosti.  

52) Kriminalisticko-technické zkoumání mobilních telefonů.  

53) Kriminalisticko-technické zkoumání přenosných zařízení typu PDA, IPOD                  
a notebook.  

54) Kriminalisticko-technické zkoumání paměťových karet.  

55) Aktuální úkoly multikulturní výchovy v kontextu bezpečnosti.  

56) Koncept militantní demokracie a jeho praktická aplikace.  

57) Ombudsman jako mimosoudní ochrana lidských práv.  

58) Aktuální otázky správního trestání.  

59) Policie ČR jako subjekt správního řízení.  

60) Krizová komunikace v situacích ohrožení.  
61) Sekundární drogová kriminalita, možnosti a limity jejího vykazování.  
62) Stres v práci policejního manažera.  
 
Individuální téma po projednání a schválení.                        

 

 

 


