
1. Pojem, předmět a systém kriminalistiky 
1.1 Pojem kriminalistika 
1.2 Předmět kriminalistiky 
1.3 Systém kriminalistiky 

2. Metody kriminalistické vědy a kriminalistické 
praktické činnosti 
2.1 Metody kriminalistické vědy 
2.2 Metody kriminalistické praxe 
2.3 Základní požadavky na metody kriminalistické praxe . . . . 

3. Kriminalistické učení o stopách 
3.1 Teoretický základ kriminalistické stopy 
3.2 Paměťové stopy 
3.3 Materiální stopa 
3.4 Význam kriminalistických stop 

4. Kriminalistické identifikace 
4.1 Základní principy kriminalistické identifikace 
4.2 Objekty kriminalistické identifikace 
4.3 Identifikační znaky 
4.4 Druhy kriminalistické identifikace 
4.5 Stadia kriminalisticko-identifikačního zkoumání 
4.6 Způsoby kriminalisticko-identifikačního zkoumání 

5. Kriminalistické učení o způsobu páchání 
a o poznání trestného činu 
5.1 Kriminalistické učení o způsobu páchání trestného činu . . . 

5.1.1 Obecná charakteristika způsobu páchání trestného činu . . . 
5.1.2 Komponenty způsobu páchání trestného činu 
5.1.3 Determinace způsobu páchání trestného činu 
5.1.4 Mechanismy utvářející způsob páchání trestného činu. . . . 
5.1.5 Význam způsobu páchání trestného činu 

pro kriminalistiku 
5.2 Kriminalistické učení o poznání trestného činu 



5.2.1 Obecná charakteristika procesu poznání trestného činu . . 
5.2.2 Způsoby utajování trestných činů 
5.2.3 Specifické zvláštnosti poznání trestného činu 

6. Kriminalistické učení o pachateli a oběti trestného činu. . . . 
6.1 Kriminalistické učení o pachateli trestného činu 

6.1.1 Pachatel trestného činu 
6.1.2 Vlastnosti pachatele ovlivňující tvorbu stop a výrazně 

se v nich zobrazující 
6.1.3 Vlastnosti pachatele ovlivňující jeho chování 

v průběhu vyšetřování 
6.1.3 Vlastnosti typického pachatele určitého druhu 

trestných činů 
6.2 Kriminalistické učení o oběti trestného činu 

6.2.1 Oběť trestného činu 
6.2.2 Role oběti při vzniku stop 
6.2.3 Role oběti při oznamování trestných činů 
6.2.4 Role oběti při vyšetřování trestných činů 
6.2.5 Typické vlastnosti oběti trestného činu 

7. Možnosti aplikace molekulární genetiky v kriminalistice . . . 
7.1 Úvod do problematiky 
7.2 Základy teorie molekulární biologie a možnosti 

jejího využití v kriminalistice 
7.3 Zajišťování stop a srovnávacích materiálů 
7.4 Typické možnosti využití molekulárně genetických 

zkoumání 
7.5 Databáze DNA 

8. Aktuální problémy kriminalistické techniky 
8.1 Úvod 
8.2 Obecně o platebních kartách 
8.3 Zkoumání platebních karet 
8.4 Některé možnosti páchání trestné činnosti 

zneužitím platebních karet 
8.5 Některé nové možnosti zkoumání 

materiálních stop 

9. Moderní metody kriminalistické dokumentace 

10. Forenzní biomechanika 



11. Aktuální problémy kriminalistické taktiky 
11.1 Úvod do problematiky 
11.2 Podstata reflexivních her 
11.3 Podstata rozhodovacího procesu s využitím 

reflexivních úvah 
11.4 Význam a možnosti využití poznatků reflexivních her 

v procesu objasňování a vyšetřování trestních věcí 
11.5 Druhy taktických postupů založených na reflexi 
11.6 Vyšetřovací operace 

12. Taktika výslechu utajeného svědka 
12.1 Úvod do problematiky výslechu utajeného svědka 
12.2 Příprava výslechu utajeného svědka 
12.3 Taktika výslechu utajeného svědka 
12.4 Dokumentace výslechu utajeného svědka 
12.5 Obecná doporučení pro výslech utajeného svědka 

13. Taktika výslechu ve speciální výslechové místnosti 
13.1 Právní opodstatnění speciální výslechové místnosti 
13.2 Význam speciální výslechové místnosti v policejní praxi. . 
13.3 Taktika výslechu ve speciální výslechové místnosti 
13.4 Základní taktické postupy výslechu a jejich využití v rámci 

výslechu obviněného ve speciální výslechové místnosti . . 
13.5 Dokumentace výslechu i dalších úkonů ve speciální 

výslechové místnosti 

14. Fyziodetekční vyšetření v kriminalistické praxi 
14.1 Historicky nejstarší zkoušky odhalování lží 
14.2 Pojem a cíl fyziodetekčního vyšetření 
14.3 Průběh fyziodetekčního vyšetření 

15. Behaviorální analýza v kriminalistické praxi 

16. Aktuální problémy metodiky vyšetřování jednotlivých 
druhů trestných činů 
16.1 Pojem, předmět a funkce metodiky vyšetřování 
16.2 Pojem a struktura metodik vyšetřování jednotlivých druhů 

trestných činů 
16.3 Zásady metodiky vyšetřování jednotlivých typů 

trestných činů 



17. Metodika vyšetřování krádeží motorových vozidel 
17.1 Kriminalistická charakteristika 

17.1.1 Kriminální situace 
17.1.2 Způsob spáchání 
17.1.3 Osobnost pachatele 
17.1.4 Oběť trestného činu (poškozený) 
17.1.5 Motiv trestného činu 

17.2 Typické stopy . 
17.3 Typické kriminální situace 
17.4 Podněty k vyšetřování 
17.5 Počáteční vyšetřovací a operativně pátrací úkony 
17.6 Zvláštnosti kriminálních verzí a plánování vyšetřování. . . 
17.7 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování 
17.8 Zapojení veřejnosti do vyšetřování 

18. Metodika vyšetřování trestných činů 
proti duševnímu vlastnictví 
18.1 Kriminalistická charakteristika 

18.1.1 Kriminální situace 
18.1.2 Typické formy a způsoby páchání 
18.1.3 Osoba pachatele a typické motivy 
18.1.4 Poškozené osoby 

18.2 Typické stopy a jiné soudní důkazy 
18.3 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování a typické 

vyšetřovací situace 
18.3.1 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 
18.3.2 Typické počáteční vyšetřovací situace 

18.4 Rozsah a meze předmětu vyšetřování 
18.5 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti 
18.6 Zvláštnosti kriminalistických verzí a plánování vyšetřování 
18.7 Zvláštnosti následných úkonů 
18.8 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování a prevence . 

19. Metodika vyšetřování trestné činnosti páchané cizinci . . . . 

20. Metodika vyšetřování trestných činů souvisejících 
s domácím násilím 
20.1 Kriminalistická charakteristika trestných činů spojených 

s domácím násilím 



20.1.1 Kriminální situace 
20.1.2 Typické způsoby - formy domácího násilí 

a jejich typické stopy 
20.1.3 Typické vlastnosti pachatelů domácího násilí 
20.1.4 Typické vlastnosti obětí domácího násilí 
20.1.5 Typické motivy domácího násilí 

20.2 Zvláštnosti předmětu vyšetřování a dokazování 
20.3 Typické podněty k vyšetřování a jejich zvláštnosti 
20.4 Typické vyšetřovací situace 
20.5 Typické počáteční úkony a jejich zvláštnosti 
20.6 Zvláštnosti vytyčování vyšetřovacích verzí 

a plánování vyšetřování 
20.7 Zvláštnosti vyšetřovacích úkonů v následné 

etapě vyšetřování 
20.8 Spolupráce orgánů Policie ČR s dalšími subjekty 

21. Metodika vyšetřování pytláctví 
21.1 Kriminalistická charakteristika pytláctví 

21.1.1 Pojmové vymezení 
21.1.2 Způsoby páchání pytláctví a jejich klasifikace 

21.2 Typické stopy 
21.3 Typické kriminalistické situace 
21.4 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 
21.5 Zvláštnosti počátečních vyšetřovacích 

a operativně pátracích úkonů 
21.6 Zvláštnosti následných vyšetřovacích a operativně 

pátracích úkonů 
21.7 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování 

a kriminalistická prevence 

22. Metodika vyšetřování trestné činnosti s rasovým, 
národnostním a náboženským podtextem 
22.1 Kriminalistická charakteristika 
22.2 Typické stopy 
22.3 Typické vyšetřovací situace 
22.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování 
22.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 
22.6 Zvláštnosti typických počátečních úkonů a opatření . . . . 



22.7 Zvláštnosti kriminalistických verzí, 
plánování a organizace vyšetřování 

22.8 Zvláštnosti následných úkonů 
22.9 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování 

23. Metodika vyšetřování trestných činů ublížení 
na zdraví při poskytování zdravotní péče 
23.1 Kriminalistická charakteristika trestného činu ublížení 

na zdraví z nedbalosti 
23.1.1 Způsob páchání trestného činu (modus operandi) 
23.1.2 Okolnosti a podmínky, za nichž k činu došlo 

(kriminální situace) 
23.1.3 Osobnostní rysy pachatele 
23.1.4 Osoba oběti - její onemocnění 

23.2 Zvláštnosti a rozsah předmětu vyšetřování 
23.3 Zvláštnosti a úkony počáteční etapy prověřování 

a vyšetřování 
23.4 Plánování a organizace vyšetřování 

23.4.1 Plánování 
23.4.2 Organizace prověřování a vyšetřování 

23.5 Zvláštnosti následné a závěrečné etapy vyšetřování 
23.5.1 Zvláštnosti následné etapy vyšetřování 
23.5.2 Závěrečná etapa 

24. Metodika vyšetřování pojistných podvodů 
24.1 Kriminalistická charakteristika pojistného podvodu . . . . 

24.1.1 Způsoby spáchání pojistných podvodů 
24.1.2 Pachatel pojistného podvodu 
24.1.3 Motiv 

24.2 Typické stopy trestného činu pojistný podvod 
24.3 Typické vyšetřovací situace 
24.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování 
24.5 Zvláštnosti podnětů k vyšetřování 
24.6 Zvláštnosti počátečních úkonů 
24.7 Vyšetřovací verze a organizace vyšetřování 
24.8 Zvláštnosti následných úkonů 
24.9 Zapojení veřejnosti a kriminalistická prevence 



25. Metodika vyšetřování finanční kriminality 
25.1 Kriminalistický pojem a obsah finanční kriminality 
25.2 Kriminalistická charakteristika finanční kriminality . . . . 

25.2.1 Způsoby páchání finanční kriminality 
25.2.2 Pachatelé finanční kriminality 
25.2.3 Kriminální situace u finanční kriminality 
25.2.4 Oběti finanční kriminality 
25.2.5 Motiv pro páchání finanční kriminality 

25.3 Typické stopy finanční kriminality 
25.3.1 Materiální stopy 
25.3.2 Stopy ve vědomí 

25.4 Typické počáteční situace 
25.5 Zvláštnosti podnětů k prověřování 
25.6 Zvláštnosti předmětu prověřování a vyšetřování 
25.7 Zvláštnosti počátečních úkonů 
25.8 Zvláštnosti kriminalistických verzí, plánování a organizace 
25.9 Zvláštnosti následných úkonů 

25.9.1 Výslechy poškozených a svědků 
25.9.2 Výslech obviněného 

25.10 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do vyšetřování 
a zvláštnosti kriminalistické prevence 

26. Metodika vyšetřování ekologické kriminality 
26.1 Kriminalistický pojem a obsah ekologické kriminality . . . 

26.1.2 Trestněprávní ochrana 

26.2 Kriminalistická charakteristika ekologické kriminality . . . 
26.2.1 Způsob páchání ekologické kriminality 

(modus operandi) 
26.2.2 Osobnostní rysy pachatelů ekologické kriminality 
26.2.3 Kriminální situace 
26.2.4 Oběť ekologické kriminality 
26.2.5 Typické motivy ekologické kriminality 

26.3 Typické stopy ekologické kriminality 
26.3.1 Materiální stopy 
26.3.2 Stopy ve vědomí 
26.3.3 Podněty k vyšetřování 

26.4 Zvláštnosti předmětu vyšetřování 
26.5 Zvláštnosti počátečních úkonů 



26.6 Zvláštnosti kriminalistických verzí, plánování 
a organizace prověřování 

26.7 Zvláštnosti následných úkonů 
26.8 Zvláštnosti zapojení veřejnosti do prověřování 

a vyšetřování a zvláštnosti kriminalistické prevence . 
26.9 Spolupráce Policie ČR s dalšími mimoresortními 

orgány státní správy a samosprávy 


