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PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 
obor vzdělání: Bezpečnost a ochrana obyvatel, RVP 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost 

 

Předmět: Odborné předměty 

Období: jarní a podzimní období 2023 

Forma: maturitní práce a její obhajoba 

Témata:  
 

V souladu s ustanovením § 15 odst. (1) a (2) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování 

vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění 

u r č u j i 

zadání maturitních prací takto: 

 

BEZPEČNOST OBYVATELSTVA 
 

1. Základní rozdíly mezi Obecní policií a Policií ČR (postavení, působnost, úkoly, činnost, řízení) 

s podrobným rozborem rozdílů a specifikace v určitém místě.    

2. Podstata zásady přiměřenosti při výkonu státní správy, úkon a zákrok s uvedením praktického příkladu 

postupu a řešení zákroku dle zvolených kritérií. 

3. Pojmy bezpečnost, veřejný pořádek s uvedením praktického příkladu řešení a postupu při porušení 

veřejného pořádku dle zvolených kritérií. 

4. Aplikace zákonných povinností a oprávnění policisty dle zvolené konkrétní situace. 

5. Problematika páchání přestupků (trestných činů) proti životnímu prostředí a jejich specifikace v určitém 

místě. 

6. Problematika domácího násilí se specifikací v určitém místě a zpracováním modelového případu 

s vykázáním osoby.  

7. Porovnání činnosti a působnosti Cizinecké policie a OAMP (Odborů azylové a migrační politiky) s 

modelovou situací podle určených kritérií a místa dle aktuální uprchlické situace. 

8. Pravidla provozu na pozemních komunikacích dle zák. 361/2000 Sb. – § 47 dopravní nehoda (pojem, 

povinnosti účastníka a řidiče při dopravní nehodě) s uvedením modelové situace postupu a řešení 

dopravní nehody dle určených kritérií. 

9. Problematika vstupu a pobytu cizinců a azylu v rámci Schengenského prostoru a na území ČR 

s provedením statistického výzkumu ve zvolené lokalitě s naznačením postupu posouzení žádosti cizince 

ve vybrané modelové situaci. 

10.  Určení správné právní kvalifikace vybraného přestupkového jednání podle zákona č. 361, určení hrozící 

sankce, rozlišení vyřízení věci v příkazním a správním řízení (zákaz činnosti), bodové hodnocení, 

zpracování oznámení o přestupku.  

11.  Kategorizace pozemních komunikací dle zákona a provedení vlastního výzkumu dle vybraných kritérií     

v dané lokalitě. 

12.  Organizace, činnost a působnost Celní správy ČR v Ústeckém kraji s praktickým vyhodnocením veřejně 

dostupných statistických údajů o její činnosti. 

13.  Organizace, činnost a působnost Vězeňské služby ČR v Ústeckém kraji s vyhodnocením veřejně   

dostupných statistických údajů o naplněnosti vězeňských zařízení. 
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KRIMINOLOGIE 

 

14.  Prevence kriminality s uvedením praktického řešení vybraného druhu prevence kriminality na určitém 

místě. 

15. Prevence, odhalování a další prostředky boje s terorismem s uvedením příkladu zajištění měkkých cílů 

v okolí svého bydliště. 

16.  Majetková trestná činnost s provedením výzkumu z určitého místa k otázkám této kriminality. 

17.  Násilná trestná činnost s provedením výzkumu z určitého místa k otázkám této kriminality. 

18.  Mravnostní trestná činnost s provedením výzkumu z určitého místa k otázkám této kriminality. 

19.  Organizovaný zločin s provedením výzkumu z určitého místa k otázkám této kriminality. 

20.  Návykové látky a kriminalita s provedením výzkumu z určitého místa k otázkám této kriminality. 

21.  Kriminalita mládeže s provedením výzkumu z určitého místa k otázkám této kriminality. 

KRIMINALISTIKA 
 

22.  Kriminalistická identifikace osob s praktickým předvedením vybrané metody. 

23.  Ohledání místa činu a kriminalistická dokumentace s uvedením praktického příkladu OMČ dle určených 

kritérií. 

24.  Metodika vyšetřování trestných činů (vraždy, ublížení na zdraví, sexuální trestné činy) s uvedením 

praktického příkladu dle určených kritérií. 

25. Platební prostředky, jejich ochrana a padělání s praktickou ukázkou ochranných prvků bankovek. 

PRÁVO 

26.  Zamyšlení nad vývojem práva v současné době s předpokladem k vývoji do budoucna. 

27.  Vývoj našeho ústavního práva od vzniku samostatné československé republiky po současnou dobu a 

zamyšlením se nad možnými změnami v ústavě. 

28.  Listina základních práv a svobod a její promítnutí do našeho právního pořádku a zamyšlením se nad 

možnostmi rozšíření či zúžení některých těchto práv. 

29.  Naše dědické právo s posouzením pravděpodobného výsledku vybraného dědického řízení dle 

zvolených kritérií. 

30.  Odlišnosti pracovního práva a zákona o služebním poměru příslušníků ozbrojených složek s uvedením 

příkladu postupu a výsledku při přijetí do služebního poměru dle zvolených kritérií. 

31.  Úprava pracovního práva z pozic státních zaměstnanců s uvedením příkladu postupu a výsledku 

výběrového řízení na obsazení volného služebního místa ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., zákon o 

státní službě, dle zvolených kritérií. 

32.  Obchodní a živnostenské právo s praktickým příkladem postupu při založení vybrané obchodní 

korporace dle určených kritérií. 

33.  Správní delikt a přestupkové právo s uvedením praktického příkladu postupu správního orgánu, řešení 

a výsledku vybraného přestupkového jednání podle určených kritérií. 

34.  Působnost trestních zákonů a jeho souvislost s extradicí a evropským zatýkacím rozkazem s praktickým 

příkladem postupu OČTŘ, řešení a předpokládaným výsledkem u EZR dle vybraných kritérií. 

35.  Skutková podstata trestného činu s přiřazením vybraného jednání pod některé ustanovení trestního 

zákoníku s odůvodněním. 
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36.  Okolnosti vylučující protiprávnost s přiřazením vybraného jednání pod okolnost vylučující protiprávnost 

s odůvodněním. 

37.  Trestní sankce a jejich ukládání s určením postupu OČTŘ a pravděpodobného výsledku udělení trestu 

u vybraného jednání. 

38.  Ochranná opatření s určením postupu OČTŘ a pravděpodobného výsledku udělení ochranného opatření 

u vybraného jednání. 

39.  Odlišnosti u mladistvých pachatelů s příkladem postupu OČTŘ a pravděpodobného výsledku potrestání 

u vybraného jednání mladistvého pachatele. 

40.  Základní zásady trestního řízení s praktickým příkladem aplikace vybrané zásady dle určených kritérií. 

41.  Subjekty trestního řízení s praktickým příkladem postupu při vyloučení OČTŘ z vykonávání úkonů 

trestního řízení dle vybraných kritérií. 

42.  Úkony trestního řízení s praktickým příkladem postupu a využití vybraného úkonu dle určených kritérií. 

43.  Procesní úkony k zajištění osob a věcí s praktickým příkladem postupu a využití vybraného úkonu dle 

určených kritérií. 

44.  Dokazování s praktickým příkladem postupu a využití vybraného důkazního prostředku dle určených 

kritérií. 

45.  Rozhodnutí s praktickým příkladem postupu trestního soudu pří rozhodnutí ve věci samé dle určených 

kritérií. 

46.  Stížnost a řízení o ni s praktickým příkladem postupu OČTŘ pří podání stížnosti dle určených kritérií. 

47.  Přípravné řízení a určení pravděpodobného postupu OČTŘ v přípravném řízení u zvoleného jednání. 

48.  Řízení před soudem s praktickým příkladem projednání věci v hlavním líčení dle určených kritérií. 

49.  Opravné prostředky s praktickým příkladem využití mimořádného opravného prostředku dle určených 

kritérií. 

50.  Zvláštní způsoby řízení s uvedením praktického příkladu postupu u vybraného zvláštního způsobu řízení 

dle určených kritérií. 

51.  Modelová situace, stanovení právní kvalifikace,  

• zpracování usnesení o zahájení trestního stíhání 

• zpracování záznamu o zahájení úkonů trestního řízení 

• zpracování usnesení o odložení nebo jiné vyřízení věci  

 

Žák si téma své práce vylosuje z výše uvedené nabídky v termínu stanoveném ředitelem školy. 
 
V Chomutově dne 1. 9. 2022 
 
 
 
Ing. Lenka Demjanová 
ředitelka školy 
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