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KRIMINALISTIKA A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 

TÉMA Č. 1 
Objekt, předmět, pojem a systém kriminalistické vědy, místo v systému vědních oborů, 
metody kriminalistické vědy a praktické činnosti, přípustné metody, společenská funkce 
kriminalistiky. 

Rozveďte a objasněte oprávnění policisty umístit osoby do policejní cely (§ 28 - § 33 zákona č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 2 
Kriminalistická charakteristika trestného činu - pojem a komponenty, význam osobnosti 
pachatele, oběť trestného činu, objektivní a subjektivní faktory ovlivňující způsob spáchání 
trestného činu. 

Vznik a předpoklady k přijetí do služebního poměru PČR (§ 13 - § 18 zákona č. 361/2003 Sb., o 
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů).  

TÉMA Č. 3 
Kriminalistické stopy - pojem a význam, podmínky vzniku a zániku kriminalistických stop, 
stopy paměťové a materiální. Zásady při vyhledávání, zajišťování a odesílání stop. Mikrostopy 
– druhy, význam, vyhledávání, zajišťování a odesílání. 

Donucovací prostředky strážníků OP, rozbor vybraných donucovacích prostředků, povinnosti 
strážníka v souvislosti s jejich použitím (§ 18 - § 23 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii).  

TÉMA Č. 4 
Kriminalistická identifikace - pojem a principy, proces kriminalistické identifikace, totožnost 
objektu a zajištění skupinové příslušnosti, portrétní identifikace, vnější znaky člověka, úřední 
a laický popis. 

Základní pojmy a úkoly PČR, řízení a organizace PČR, útvary policie s celostátní působností (§ 
1 - § 8 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 5 
Daktyloskopie - podstata a význam, pojem, zásady. Daktyloskopické stopy a jejich vznik, 
upotřebitelnost a využitelnost, druhy a metody zviditelňování a zajišťování. Daktyloskopické 
sbírky a jejich využití. 

Oprávnění strážníků obecní policie požadovat vysvětlení, vyžadovat údaje z informačních 
systémů, požadovat prokázaní totožnosti, předvést osobu, odebrat zbraň, zakázat vstup na 
určená místa, otevřít byt, odejmout věc, použít technický prostředek k zabránění odjezdu 
vozidla (§ 11 - § 17 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii). 

TÉMA Č. 6 
Identifikace pisatele a autora ručního písma, podstata a význam zkoumání rukopisu z 
grafického a jazykového hlediska, sporné a srovnávací materiály, postup při zkoušce písma 
pro znalecké účely. 

Vykázání (§ 44 - § 47 zákona číslo zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). 
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KRIMINALISTIKA A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 

TÉMA Č. 7 
Kriminalistická grafická diagnostika - podstata a význam zkoumání listin, dokladů, cenin a 
platidel, viditelná a neviditelná ochrana, základní metody zkoumání, způsoby padělání. 

Základní povinnosti policistů Policie ČR, zdvořilost, iniciativa, přiměřenost postupu, prokázání 
příslušnosti, poučení. Spolupráce a další vztahy policie ČR (§ 9 - § 23 zákona č. 273/2008 Sb., 
o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 8 
Mechanoskopie - pojem, druhy nástrojů a jejich individuálnost, mechanoskopické zkoumání a 
jeho metody, vznik mechanoskopických stop, jejich dělení, vyhledávání a zajišťování. Zámky, 
plomby a pečetě. 

Práce s informacemi. Obecná ustanovení, podání vysvětlení, pořizování záznamů, prokázání 
totožnosti, předvedení, zákroky pod jednotným velením (§ 59 - § 64 zákona č.273/2008 Sb., o 
Policii České republiky). 

TÉMA Č. 9 
Kriminalistická balistika - předmět, objekty a úkoly, balistika vnitřní, přechodová a vnější, 
zásady pro identifikaci zbraní dle vystřelených nábojnic a střel, další stopy střelných zbraní, 
vyhledávání, zajišťovaní a zkoumání balistických stop. Rozdělení zbraní. 

Zákon o pobytu cizinců (zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR). Druhy 
cestovních dokladů (zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech). Azyl (zákon č. 325/1999 
Sb., o azylu).  

TÉMA Č. 10 
Kriminalistická pyrotechnika - pojem a obsah, objekty kriminalistické pyrotechniky, 
vyhledávání, zajišťování a zkoumání objektů kriminalistické pyrotechniky. Prevence a opatření 
při nálezu či ohlášení bomby. 

Omezení osobní svobody (§ 24 - § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 11 
Trasologie - pojem, dělení, podstata a význam zkoumání trasologických stop, vyhledávání a 
zajišťování trasologických stop, lidská lokomoce. 

Strážníci obecní policie, podmínky přijetí, bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní a odborná 
způsobilost, osvědčení (§ 4 - § 5 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii). 

TÉMA Č. 12 
Kriminalistická biologie, pojem, podstata, význam a hlavní druhy biologických stop, 
vyhledávání, zajišťování, zasílání a zkoumání biologických stop, kosterní nálezy - možnosti 
zkoumání. 

Povinnosti strážníka obecní policie, oznamování trestného činu či přestupku (§ 6 - § 10 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii). 
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KRIMINALISTIKA A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 

TÉMA Č. 13 
Fonoskopie - podstata a význam fonoskopických stop, fonoskopické zkoumání, zajišťování 
sporných a srovnávacích materiálů, ukázky, zkoušky. Fonoskopická expertiza. Taktika vedení 
rozhovoru s pachatelem. 

Donucovací prostředky Policie ČR, obecné podmínky jejich použití. Rozbor určených 
prostředků (§ 51 - § 55 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 14 
Kriminalistická odorologie - pojem a význam. Vyhledávání a zajišťování pachových stop. 
Faktory ovlivňující pach člověka. 

Občanské průkazy (zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech). Cestovní doklady (zákon 
č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech). 

TÉMA Č. 15 
Kriminalistická chemie - pojem, význam a využití kriminalistické chemie. Zjišťování příčin 
požárů, zkoumání nátěrových hmot, toxikologická zkoumání. Dělení drog a zásady zajišťování 
stop při odhalení výroby drog. 

Oprávnění policisty ČR - prokázání totožnosti, získávání osobních údajů pro účely budoucí 
identifikace, získávání informací z evidencí (§ 63 - § 66 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České 
republiky). 

TÉMA Č. 16 
Defektoskopie - zkoumání pneumatik, kovových materiálů, skla, defektoskopická zkoumání. 
Výrobní a jiné vady materiálů, zkoumání poškozených součástí strojů a odstraněných 
výrobních značek. 

Použití donucovacích prostředků policistou ČR, zvláštní omezení (§ 53 - § 56 zákona č. 
273/2008 Sb., o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 17 
Kriminalistická verze - podstata a význam, druhy kriminalistických verzí, jejich vytyčení, etapy 
myšlení formou kriminalistických verzí a zásady prověřování. Plán vyšetřování. 

Použití zbraně, důvody. Zákrok pod jednotným velením (§ 56 - § 59 zákona č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky). Nutná obrana a krajní nouze (§ 28 - §29 zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník). Nebezpečný pachatel. 

TÉMA Č. 18 
Ohledání - pojem a druhy ohledání, příprava OMČ, opatření po příjezdu na místo, zásady 
ohledání, stádia a způsob ohledání, dokumentace a význam ohledání místa činu pro trestní 
řízení. 

Spolupráce a další vztahy policie (spolupráce, součinnost), vyžadování pomoci od osob a 
orgánů. (§ 14, § 26, § 44, § 84 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky). 
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KRIMINALISTIKA A BEZPEČNOSTNÍ PŘÍPRAVA 

TÉMA Č. 19 
Výslech a konfrontace. Etapy formování výpovědi. Zásady a postup při výslechu, některé 
speciální druhy výslechů. Podstata a význam konfrontace. 

Povinnosti příslušníka a vedoucího příslušníka Policie ČR. Omezení práv příslušníka. Kázeňské 
odměny a kázeňské tresty (§ 45 - § 51, § 92, § 94 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 
poměru příslušníků bezpečnostních sborů). 

TÉMA Č. 20 
Rekognice - pojem a druhy rekognice, příprava a provedení rekognice. 

Odnětí věci, vydání a odebrání zbraně, použití technického prostředku k zabránění odjezdu 
vozidla, vstup do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek, zastavení a prohlídka dopravního 
prostředku, přikázání (§ 34 - § 36, § 40, § 42, § 43 zákona č. 273/2008 Sb.,  
o Policii České republiky). 

TÉMA Č. 21 
Vyšetřovací pokus - pojem a druhy vyšetřovacích pokusů, účastníci, příprava a provedení 
vyšetřovacího pokusu. Dokumentace. 

Vznik a zřizování obecní policie. (§ 1 - § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii). 

TÉMA Č. 22 
Rekonstrukce trestného činu, podstata, druhy a význam, účastníci rekonstrukce, příprava, 
průběh a dokumentace rekonstrukce trestného činu. 

Použití zbraně strážníkem OP, povinnosti před, při a použití střelné zbraně, zvláštní omezení 
(§ 20 - § 23 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii). 

TÉMA Č. 23 
Pátrání - pojem, význam, druhy, zásady, účastníci. Pátrací prostředky, fáze procesu pátrání. 

Dopravní policie. Dopravní nehody. Řidičské oprávnění a průkazy. (zákon č. 273/2008 Sb., o 
Policii České republiky a zákon č. 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích) 

TÉMA Č. 24 
Prohlídka - pojem, význam, druhy prohlídek, příprava, taktika a dokumentace prohlídky 
objektů a osob. Zákonné vymezení prohlídky. Povolení k prohlídce. 

Soukromé bezpečnostní služby - popis, vyjmenujte jednotlivé kategorie SBS a popište činnost 
SBS. 

TÉMA Č. 25 
Kriminalistická dokumentace - zásady, základní formy dokumentace, protokol, 
fotodokumentace, využití videotechniky, topografické metody. Plánek místa činu. 
Kriminalistické evidence, jejich využití v kriminalistické praxi. Využití veřejných evidencí. 

Soukromé bezpečnostní služby, popis modelové situace (Příloha č. 1) 
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PRÁVO 

TÉMA Č. 1 
Státověda: Pojem státu, vyspecifikujte jednotlivé znaky a funkce státu. Státní symboly České 
republiky. Popište formy vlády. Charakterizujte demokracii a popište její druhy. Co je to 
referendum a jeho význam.  

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 1 

TÉMA Č. 2 
Teorie práva: Pojem práva, vyjmenujte a popište jednotlivé druhy pramenů práva a uveďte, 
ze kterých je odvozen náš právní řád. Druhy normativních právních aktů v ČR, právní odvětví, 
prameny práva, velké právní systémy a zákonodárný proces. Specifikujte platnost a účinnost 
zákona. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 2 

TÉMA Č. 3 
Ústavní právo I – moc výkonná: Postavení prezidenta republiky, způsob jeho volby. 
Pravomoc k zákonodárným orgánům a vládě. Vyjmenujte jeho kompetence podle Ústavy ČR. 
Zánik funkce. Charakterizuj vládu, popiš její vznik, složení, postavení a úkoly. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 3 

TÉMA Č. 4 
Ústavní právo II – moc zákonodárná: Nejvyšší zákonodárný orgán ČR a jeho složení. 
Charakterizujte činnost a složení Poslanecké sněmovny a Senátu  Parlamentu ČR. Způsoby 
voleb do obou komor. Jaké plní úkoly, co je to mandát. Vyjmenuj druhy a principy voleb v ČR. 
Zákonodárný proces. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 4 

TÉMA Č. 5 
Ústavní právo III – moc soudní: Popište soustavu soudů v ČR. Vysvětlete dvouinstančnost 
této soustavy. Uveďte složení a pravomoci Ústavního soudu.  Podmínky a jmenování funkce 
soudce a ústavního soudce. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 5 

TÉMA Č. 6 
Listina základních práv a svobod. Vznik a význam Listiny. Struktura Listiny. Charakteristika 
jednotlivých lidských práv. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 6 

TÉMA Č. 7 
Občanské právo I: Pojem a systematika „Nového občanského zákoníku“. Definujte fyzickou a 
právnickou osobu. Vysvětlete vlastnické právo, oprávnění vlastníka, způsoby nabývání a 
zániku vlastnictví. Vznik, změna, zajištění a ukončení závazku. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 7 

TÉMA Č. 8 
Občanské právo II: Jak vzniká, zaniká a co obsahuje společné jmění manželů? Podílové 
spoluvlastnictví. Specifikujte zástavní právo, jakou plní funkci a co může být zastaveno. Vznik, 
změna, zajištění a ukončení závazku. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 8 
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PRÁVO 

TÉMA Č. 9 
Dědické právo: Definujte dědické právo. Vysvětlete podmínky nabývání dědictví, včetně 
důsledků odmítnutí dědictví, dědickou nezpůsobilost a vydědění. Uveďte podmínky dědění ze 
zákona, ze závěti, z dědické smlouvy a odkaz 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 9 

TÉMA Č. 10 
Rodinné právo: Pojem a prameny rodinného práva. Pojem, vznik a zánik manželství. Neplatné 
manželství. Vysvětlete pojem registrované partnerství. Určování otcovství a vyživovací 
povinnosti. Náhradní rodinná péče. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 10 

TÉMA Č. 11 
Pracovní právo: Definujte pojem a prameny pracovního práva. Vyjmenujte subjekty pracovně 
právního vztahu, vznik pracovního poměru, převedení na jinou práci a způsoby ukončení 
pracovního poměru. Pracovní smlouva a její podstatné složky. Odměna za práci-plat, mzda a 
jejich složky. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 11 

TÉMA Č. 12 
Správní právo: Rozdělte veřejnou správu. Specifikujte územní a zájmovou samosprávu. 
Vysvětlete obecní zřízení. Charakterizujte orgány obcí a krajů včetně jejich úkolů 
v samostatné i přenesené působnosti. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 12 

TÉMA Č. 13 
Správní právo procesní: Správní řízení – definice, základní zásady, subjekty správního řízení a 
jejich zastupování. Druhy řízení, zajištění průběhu řízení, dokazování a rozhodnutí ve 
správním řízení. Definujte pojem přestupku, druhy trestů a ochranných opatření a způsoby 
řízení v přestupkovém právu vyplývající ze zákona o přestupcích 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 13 

TÉMA Č. 14 
Živnostenské právo: Pojem živnostenského práva, vznik a zánik oprávnění k živnostenskému 
podnikání. Pojmové vymezení živnosti a druhy živností. Trestně právní následky 
nedovoleného podnikání. Rozhodčí řízení - pojem, účel, způsoby a výhody rozhodčího řízení. 
Rozhodce a výsledek rozhodčího řízení. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 14 

TÉMA Č. 15 
Trestní právo hmotné I: Definujte účel, zásady a prameny trestního práva. Pojem,  znaky a 
rozdělení trestných činů. Pojem a znaky skutkové podstaty trestného činu, členění skutkových 
podstat, povinné a nepovinné znaky. Rozbor jednotlivých znaků. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 15 



Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola 
Sídlo: 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice 
IČO: 27 12 13 13 
 

 

MATURITNÍ TÉMATA PRO OBOR 68-42-M/01 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ ČINNOST SCHVÁLIL 

PLATNOST OD 5. 10. 2020 MGR. VIKTOR KRATOCHVÍL 

Stránka 8 z 16 ŘEDITEL ŠKOLY 

PRÁVO 

TÉMA Č. 16 
Trestní právo hmotné II: Vývojová stádia trestného činu – specifikovat znaky, trestnost a 
zánik trestnosti vývojových stádií trestného činu. Vysvětlete trestní součinnost. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 16 

TÉMA Č. 17 
Trestní právo hmotné III: Rozeberte jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost, přesně 
definujte nutnou obranu a krajní nouzi včetně rozborů podmínek a vyspecifikujte excesy. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 17 

TÉMA Č. 18 
Trestní právo hmotné IV: Definujte trestně právní sankce, popište jednotlivé druhy trestů a 
ochranných opatření. Uveďte principy ukládání trestů a důvody zániku trestnosti. Jak řeší 
sankce zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 18 

TÉMA Č. 19 
Trestní právo procesní I: Vyjádřete se k pojmu, účelu, pramenům a zásadám trestního řízení 
v ČR. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 19 

TÉMA Č. 20 
Trestní právo procesní II: Definujte nepřípustnost trestního stíhání. Charakterizujte jednotlivé 
subjekty trestního řízení. Vysvětlete působnost a pravomoci orgánů činných v trestním řízení  
a postavení „osoby, proti níž je vedeno trestní řízení“ včetně jejich práv. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 20 

TÉMA Č. 21 
Trestní právo procesní III: Charakterizujte důvody a podmínky vazby, kdo o vazbě rozhoduje, 
jakými způsoby lze vazbu nahradit a jak dlouho trvá. Kdo vydává a realizuje příkaz k zatčení a 
za jakých podmínek. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 21 

TÉMA Č. 22 
Trestní právo procesní IV: Popište způsoby zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot 
pro účely trestního řízení. Blíže specifikujte zadržení, zatčení, předvedení a domovní a osobní 
prohlídku. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 22 

TÉMA Č. 23 
Trestní právo procesní V: Definujte stádia trestního řízení, způsoby zahájení trestního řízení, 
úkoly a pravomoci policejního orgánu ve fázi prověřování, zahájení trestního stíhání a 
způsoby ukončení vyšetřování. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 23 
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PRÁVO 

TÉMA Č. 24 
Trestní právo procesní VI: Popište možnosti rozhodnutí v trestních věcech, definujte pojem, 
formy, strukturu, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí. Vysvětlete jakou roli má v trestním 
řízení Probační a mediační služba.  

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 24 

TÉMA Č. 25 
Trestní právo procesní VII: Přezkoumání rozhodnutí v trestním řízení – definujte důvody a 
podmínky odvolání, stížnosti, dovolání, stížnosti pro porušení zákona, obnovy řízení a ústavní 
stížnosti. 

Rozbor skutkové podstaty trestného činu – Pracovní list č. 25 
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SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

TÉMA Č. 1 
Renkoho-waza - co to je, účel, rozdělení, principy? Předvedení použití 3 technik v EN-BU. 

Kata – praktické předvedení a bunkai 2 libovolných kombinací 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 2 
Tanto - zařazení, druhy, princip použití. Obrana proti Tanto - 3 techniky v EN-BU. 

Ashi-waza – předvedení 4 technik s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 3 
Dachi-waza - charakteristika, ukázka a aplikace 3 technik v EN-BU. 

Ma-sutemi-waza - předvedení 2 technik s využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 4 
Mimopostojový boj – charakteristika, zásady, ukázka a jejich aplikace 3 technik v EN-BU. 

Osae-waza - předveď 3 tříbodové a 3 čtyřbodové blokovací techniky v Ne-waza a 2 druhy 
úniku z vybraných blokovacích technik. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 5 
Bo, han-bo, tonfa, obušek - zařazení, druhy, princip použití, využití. Obrana proti úderným 
prostředkům, využití úderových prostředků k obraně -  4 techniky v EN-BU. 

Ushiro-shime - předvedení 2 technik v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 6 
Ne-waza - rozdělení technik v Ne-waza. Praktická ukázka použití 3 technik Ne-waza. 

Keage-waza – charakteristika, princip, předvedení 3 technik s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 7 
Tsuki-waza - vysvětlení principů, praktické ukázky 3 tokui-waza v EN-BU. 

Te-waza - předvedení 4 technik s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 8 
Yoko-sutemi-waza - předvedení 4 technik v EN-BU. 

Ate-uke-waza - charakteristika, předvedení 3 technik s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 9 
Shime-ai - předvedení 2 technik s následným využitím v EN-BU. 

Seoi-nage – druhy, rozfázování, předvedení technik, použití technik v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 
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SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

TÉMA Č. 10 
Ukemi-waza - principy, druhy, použití. Předvedení jednotlivých druhů ukemi z různých poloh 
a výšek. 

Kata – praktické předvedení a bunkai 2 libovolných kombinací. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 11 
Kansetsu-waza - charakteristika, k čemu slouží, rozdělení, princip a aplikace v 4 technik v EN-
BU. 

Nagashi-uke-waza - charakteristika, předvedení 3 technik s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 12 
Goshi-waza - předvedení 4 technik s využitím v EN-BU. 

Hoko-waza (Ashi-Sabaki) - charakteristika, ukázka v kombinaci s 3 libovolnými technikami. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 13 
Shita-te-waza - předvedení 3 technik s využitím v EN-BU. 

(Sen) Timing - charakteristika, k čemu slouží, rozdělení, princip a aplikace 3 technik v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 14 
Uwa-te-waza - předvedení 3 technik s využitím v EN-BU.  

Oji-waza - předvedení 3 obranných technik proti útoku s využitím keri-waza. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 15 
Obrana proti skupině útočníků - charakteristika, druhy útoků, prostředí útoku, taktická 
pravidla při této situaci, možnosti. Praktické předvedení obrany proti 3 útočníkům. 

Mawashi-geri - předvedení 2 technik s následným využitím aplikace v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 16 
Ma-ai - charakteristika, k čemu slouží, rozdělení, princip a aplikace 3 technik v EN-BU. 

Kogeki-shime-waza - charakteristika, předvedení 3 technik s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 17 
Uchi-waza - charakteristika, aplikace 3 technik v EN-BU. 

Oji-waza - předvedení 3 modelových situací proti tsuki-waza s následným využitím v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 18 
Dori-waza - předvedení 4 technik s následným využitím v sebeobraně. 

Kekomi-waza - charakteristika, předvedení 3 technik s následným využitím v sebeobraně. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 
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SPECIÁLNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA 

TÉMA Č. 19 
Krátká střelná zbraň - druhy, popis, princip výstřelu, ráže, druhy střeliva. Obrana proti krátké 
střelné zbrani - 3 techniky.  

Renraku-waza – ukázka 3 návazných technik z karate. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 20 
Úderové plochy, využití bolesti v sebeobraně - co jsou úderové plochy, k čemu slouží, 
úderové plochy dolních a horních částí těla. Druhy bolesti, citlivá místa na lidském těle, 
tlakové body. Využití v EN-BU. 

Renraku-waza - ukázka 3 návazných technik z juda. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 21 
Kuzushi-waza - důvody, princip, druhy, směry. Praktické příklady použití v úpolových 
sportech a v EN-BU - 4 techniky. 

Shiho waza – ukázka 4 libovolných technik a kombinací. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 22 
Zneškodnění útočníka pomocí technických prostředků - co jsou technické prostředky, 
možnosti použití, druhy, principy - 3 modelové situace. 

Jiyu-ippon-kumite – praktická ukázka 2 technik keri-waza a 2 úderových technik. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 23 
Te-ate-waza – charakteristika, druhy technik, principy. Předvedení technik v modelových 
situacích - 3 techniky. 

Renraku-waza – ukázka 3 návazných technik z profesní sebeobrany. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 24 
Přechody postoj-zem - druhy a využití, prostředky a způsoby přechodů, pojem hmat x chvat - 
3 modelové situace. 

Ukemi se zbraní, poutání - mae, ushiro. Sebrání zbraně z podložky, zaujetí střeleckého 
postoje. Ukázka jedné modelové situace poutání v postoji a na zemi. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 

TÉMA Č. 25 
Ashi-ate-waza - charakteristika, druhy technik, principy. Předvedení 3 technik v EN-BU. 

Kote-waza - kote-mawashi, kote-gaeshi, kote-hineri - předveď praktickou ukázku z každé 
techniky v EN-BU. 

Základní gymnastické a úpolové prvky, funkce lidského těla, úrazy a základy první pomoci. 
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ANGLICKÝ JAZYK B1 

TÉMA Č. 1 
Jobs 
Pracovní list č. 1 

TÉMA Č. 2 
Food and healthy diet 
Pracovní list č. 2 

TÉMA Č. 3 
Being a policeman / firefighter / soldier 
Pracovní list č. 3 

TÉMA Č. 4 
Free time 
Pracovní list č. 4 

TÉMA Č. 5 
Travelling and transport 
Pracovní list č. 5 

TÉMA Č. 6 
Health and body care 
Pracovní list č. 6 

TÉMA Č. 7 
Free time, entertainment – sport 
Pracovní list č. 7 

TÉMA Č. 8 
Personal Identification and characteristics 
Pracovní list č. 8 

TÉMA Č. 9 
Means of communication 
Pracovní list č. 9 

TÉMA Č. 10 
Society – Life in today’s society 
Pracovní list č. 10 

TÉMA Č. 11 
Geography and nature 
Pracovní list č. 11 

TÉMA Č. 12 
Law and order 
Pracovní list č. 12 

TÉMA Č. 13 
My town / My city 
Pracovní list č. 13 
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ANGLICKÝ JAZYK B1 

TÉMA Č. 14 
UK and USA 
Pracovní list č. 14 

TÉMA Č. 15 
Customs and traditions 
Pracovní list č. 15 

TÉMA Č. 16 
Fauna and flora 
Pracovní list č. 16 

TÉMA Č. 17 
Science and discoveries 
Pracovní list č. 17 

TÉMA Č. 18 
Education 
Pracovní list č. 18 

TÉMA Č. 19 
Housing 
Pracovní list č. 19 

TÉMA Č. 20 
Shopping 
Pracovní list č. 20 
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RUSKÝ JAZYK B1 

TÉMA Č. 1 
Мой любимый писатель 
Pracovní list č. 1 

TÉMA Č. 2 
Город, в котором я занимаюсь 
Pracovní list č. 2 

TÉMA Č. 3 
Спорт в нашей школе 
Pracovní list č. 3 

TÉMA Č. 4 
Наш курс катания на лыжах 
Pracovní list č. 4 

TÉMA Č. 5 
Мои каникулы 
Pracovní list č. 5 

TÉMA Č. 6 
Город, в котором я живу 
Pracovní list č. 6 

TÉMA Č. 7 
Моя семья 
Pracovní list č. 7 

TÉMA Č. 8 
Свободное время 
Pracovní list č. 8 

TÉMA Č. 9 
Наша школа 
Pracovní list č. 9 

TÉMA Č. 10 
Мой дом, моя квартира 
Pracovní list č. 10 

TÉMA Č. 11 
Работа, о которой я мечтаю 
Pracovní list č. 11 

TÉMA Č. 12 
Мой друг, моя подруга 
Pracovní list č. 12 

TÉMA Č. 13 
Русская и чешская национальная кухня 
Pracovní list č. 13 
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RUSKÝ JAZYK B1 

TÉMA Č. 14 
Путешествие и транспорт 
Pracovní list č. 14 

TÉMA Č. 15 
Москва 
Pracovní list č. 15 

TÉMA Č. 16 
Санкт - Петербург 
Pracovní list č. 16 

TÉMA Č. 17 
Чешская Республика 
Pracovní list č. 17 

TÉMA Č. 18 
Россия 
Pracovní list č. 18 

TÉMA Č. 19 
Прага 
Pracovní list č. 19 

TÉMA Č. 20 
Погода, времена года 
Pracovní list č. 20 

 


