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ALKOHOL, DROGY  
 
027208 - ANAL 028061 
BEST, David - STRANG, John - BESWICK, Tracy - GOSSOP, Michael 
Assessment of a Concentrated High-Profile Police Operation. No Discernible Impact on Drug 
Availability, Price or Purity [Vyhodnocení speciální protidrogové akce policie. Bez vlivu na 
dostupnost drog, jejich ceny a kvalitu].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 738 - 745, 3 tab., lit. 7.  
Z výsledků průzkumu mezi 174 pravidelnými uživateli drog 2 týdny po údajně úspěšném 
zátahu londýnské metropolitní policie zaměřeném na obchodování s drogami. Podle 
respondentů (uživatelů crack kokainu, heroinu a konopí) nedošlo k větším problémům s 
dosažitelností drog, výši cen na trhu a kvalitou drog. Bližší údaje k výsledkům a metodě 
průzkumu s charakteristikou respondentů z hlediska závislosti. Diskuze a závěry k policejní 
akci. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027328 - ANAL 028814 
Celní správa v boji proti pašování drog.  
In: Závislosti a my. - 2001, listopad, s. 17 - 19, 7 obr.  
Přehled záchytů omamných a psychotropních látek Celní správou ČR od 1.1.- 31.10. 2001 
(počet záchytů - množství v gramech). Nejvýznamnější zadržení zásilky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027303 - ANAL 028592 
CSÉMY, L. - NEŠPOR, Karel 
Žádný alkohol před řízením motorového vozidla: nejnebezpečnější možnost.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 381 - 382, 1 obr., lit. 2.  
Alkohol zhoršuje schopnost řízení motorového vozidla, a to i při hladinách alkoholu v krvi pod 
0,5 promile. Účinky alkoholu a jeho vliv na řízení. Hladina alkoholu v krvi a jeho projevy 
ovlivnění ve vztahu k řízení motorového vozidla. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027187 - ANAL 027339 
HUCKLESBY, Anthea - WILKINSON, Christine 
Drug Misuse in Prisons: Some Comments on the Prison Service Drug Strategy [Zneužívání 
drog ve věznicích. Několik poznámek o strategii používání drog ve vězení].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 40, 2001, č. 4, s. 347 - 363, lit. 29.  
Výsledky výzkumného projektu, provedeného ve třech věznicích v Leicesteru. Rozsah 
zneužívání drog ve věznicích. Znalosti personálu o zneužívání drog. Výcvik personálu.  
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Užívání drog před odsouzením a během uvěznění. Povinné testy. Systém přidělování drog 
vězňům drogově závislým. Závěrečné poznámky. 
GBR - eng: PA: jv/2001 
 
027175 - ANAL 028607 
KONTRA, Martin 
Práskni to a jdeš domů : Zemanův kabinet dokončil zprávu o české drogové scéně.  
In: Respekt. - 12, 2001, č. 45, s. 5.  
Na základě analýzy Mezirezortní protidrogové komise byly získány důvěryhodné informace o 
české drogové scéně a její skladbě. Zároveň byla potvrzena skutečnost, že tvrdá represe se 
míjí účinkem. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027177 - ANAL 028609 
KONTRA, Martin - KOVALÍK, Jan 
Zakázaná extáze : Přísnost neuspěla ve válce proti drogám.  
In: Respekt. - 12, 2001, č. 51, s. 13 - 15, 3 obr.  
Problematika užívání drog a represívních opatření. Vývoj české drogové scény - narůstající 
konzumace heroinu. Spory o míru liberalizace drogové politiky. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027355 - ANAL 028840 
KUČEROVÁ, Sylvie 
Drogy v plínkách i ponorkách.  
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 10 - 11, 2 obr.  
Možnosti a úkryty pašování drog v Rakousku a ve světě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027327 - ANAL 028813 
POHANKA, Michal 
Aktuální informace Ministerstva zdravotnictví ČR v oblasti protidrogové politiky.  
In: Závislosti a my. - 2001, listopad, s. 8 - 9, 1 foto.  
Aktuální situace v oblasti protidrogové politiky z pohledu Ministerstva zdravotnictví. Vliv 
návykových látek na tělesné a duševní zdraví uživatelů, jejich rodin i místní komunitu. 
Financování různých programů a zařízení, které poskytují služby problémovým uživatelům a 
závislým na návykových látkách. Další pilotní programy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027277 - ANAL 028567 
RÝDL, Jan 
Alkohol v krvi se projeví i po jednom pivu.  
In: Mladá Fronta Dnes. - 12, 2001, č. 254, příloha Auto moto s. E/1, 1 obr., 2 tab.  
Problematika alkoholu v krvi řidiče při řízení motorového vozidla. Testy čtyř dobrovolníků, 
kteří po jídle vypili 12 stupňové pivo a pak jim byl měřen alkohol v krvi. Postihy za alkohol při 
řízení motorových vozidel. Jaký čas potřebuje alkohol, než zmizí z krve řidiče (v hodinách). 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027296 - ANAL 028586 
ŠERÝ, O. - ZVOLSKÝ, P. 
Genetika alkoholismu 1:Rodinné a adopční studie a studie dvojčat.   
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 332 - 335, lit. 20.  
Přehled o výsledcích klasických i novějších studií uvedených typů u alkoholismu, a to z 
hlediska genealogie, epidemiologie a statistického zpracování. Důraz je kladen na kritiku 
metodologie. Pojmy "genetické dispozice k závislosti" a "faktory prostředí". 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027351 - ANAL 028836 
TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 
Drogová kriminalita - včera, dnes a zítra.  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 280 - 290, 2 tab., lit. 5.  
Vývoj drogové kriminality v České republice od roku 1989 po současnost. Na základě 
analýzy současné situace, zejména s přihlédnutím k aktivitám organizovaného zločinu a 
dalším akceleračním faktorům kriminality, naznačuje vývojové tendence drogové kriminality v 
horizontu příštích pěti let. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027205 - ANAL 028629 
VAVROŇ, Jiří - ZEMAN, Martin 
Češi dají za drogy 15 miliard ročně.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 290, s. 1, 2.  
Znepokojující nárůst spotřeby drog v ČR. Nové typy drog na českém trhu (bílý heroin) vedle 
drog tradičních. Drogové mafie jsou často napojeny na teroristické sítě, které z prodeje drog 
financují svoji činnost. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027195 - ANAL 028620 
ZEMAN, Martin - JANIŠ, Petr 
Pražská radnice krátí protidrogové peníze ; Přisp.: Jiří Komorous,  Otto Kechner.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 257, s. 19.  
Praha  
Plánované snížení částky na protidrogový program v Praze. Drogová situace ve městě podle 
údajů pražské radnice a podle údajů kriminální policie a Národní protidrogové centrály. 
Pouliční prodej narkotik, koncepce drogové politiky, zřizování tzv. "šleháren". 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027302 - ANAL 028591 
ZIMA, T. - NEŠPOR, Karel 
Alkohol u žen - specifická rizika.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 380 - 381.  
Objektivní informace o účincích alkoholu na ženský organismus. Reakce organismu žen na 
alkohol. Zneužívání alkoholu a závislost na alkoholu u žen. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027278 - ANAL 028568 
Zkušenosti z jiných zemí.  
In: Mladá Fronta Dnes. - 12, 2001, č. 254, příloha Auto moto s. E/3.  
Problematika alkoholu v krvi řidičů motorových vozidel. Zkušenosti z Francie a Itálie. Přehled 
evropských zemí, které tolerují alkohol v krvi. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027399 - ANAL 028875 
HAMPL, Karel 
Má marihuana v moderní medicíně své místo.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 17 - 18, lit. 3.  
Účinné látky obsažené v konopí. Terapeutické využití kanabinoidů. Dva systematické 
přehledy studií, které hodnotily účinnost a nežádoucí projevy kanabinoidů u pacientů s 
různými typy bolestí a u nemocných s nauzeou a zvracením indikovaným chemoterapií. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027400 - ANAL 028876 
HAMPL, Karel 
Toxikologické vyšetření u uživatelů drog.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 18 - 22, 1 tab.  
Problematika toxikologického vyšetření uživatelů drog. Akutní intoxikace. Podezření na užití 
drogy. Léčba uživatelů drog. Držitelé drog pro vlastní potřebu. Podezřelé materiály a 
rostlinné části. Odběr a odeslání vzorků. Hodnocení výsledků toxikologického vyšetření. Užití 
jedné nebo více drog. Způsob užití. Frekvence užívání. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027397 - ANAL 028873 
HUBINOVÁ, Saša - DLOUHÝ, František 
Memorandum o vzájemné spolupráci.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 7 - 9.  
 Seznámení s Memorandem o vzájemné spolupráci, které je významným bodem v boji proti 
zneužívání chemických látek při nelegální výrobě drog. Bylo vypracováno společně s 
Generálním ředitelství cel a zaměřeno na spolupráci se Svazem chemického průmyslu ČR a 
Odborovým svazem chemie ČR. Základní cíle spolupráce. Postupy signatářů při plnění 
základních cílů. Principy spolupráce. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027378 - ANAL 027186 
NEŠPOR, Karel 
Účinky alkoholu na schopnost řídit poté, co vymizel z krve.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, s. 35.  
Zkušební jízdy a pokusy na trenažérech v období kocoviny jasně prokázaly zhoršenou 
schopnost řídit. Zamyšlení nad důvody, proč tomu tak je. Rady, jak se vypořádat s 
kocovinou.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027398 - ANAL 028874 
NOŽINA, Miroslav - VANĚČEK, Miloš 
Drogové subkultury - New Age.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 10 - 16, lit. 3.  
"New Age" - "Nový věk" - pojem, cíle, hnutí, multikulturní aktivity. Návrat anarchismu. Wicca. 
Šamanismus. Moderní primitivismus. Východní vlivy. Futuristické technologie. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027360 - ANAL 027182 
Údaje k droze s názvem UFO.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, 
s. 17.  
Informace o novém typu drogy nazývaném "PMA" nebo také "UFO", které byly získány od 
polských kolegů. PMA slouží jako modelová látka pro četné výzkumy vztahů mezi strukturou 
a účinky amfetaminových derivátů. Popis účinků drogy. Europol uvádí již více než 100 úmrtí 
po užití tablet vyrobených v nelegálních laboratořích v Polsku. V ČR nebyly dosud tablety s 
logem "UFO" zajištěny. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027396 - ANAL 028872 
Výběr nejzávažnějších a nejzajímavějších operací za dobu existence NPC.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 7, 2001, č. 4, s. 3 - 4, 1 obr.  
Problematika heroinu, kokainu, canabinoidů, pervitinu - operace NPC. Nelegální laboratoře. 
Organizované distribuční sítě.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
027192 - ANAL 028059 
CRAWFORD, Adam - ENTERKIN, Jill 
Victim Contact Work in the Probation Service [Kontaktování obětí probační službou].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 707 - 725, lit. 35.  
Podle charty na ochranu obětí z r. 1990 (Victim's Charter), která byla dále doplněna v r. 
1996, jsou probační úřady v Anglii a Walesu povinny kontaktovat oběti nebo jejich rodinu v 
případech propouštění pachatelů odsouzených na doživotí a pachatelů závažných násilných 
a sexuálních tr. činů, ještě před zahájením řízení o prominutí zbytku trestu vězení. Článek se 
zabývá praxí a problémy naplňování charty z hlediska obětí (příbuzných) a přístupy 
probačních úředníků včetně dopadu na další rozhodování. Názory a pochybnosti 
poškozených.  
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027168 - ANAL 028055 
EISNER, Manuel 
Modernization, Self-Control and Lethal Violence [Modernizace společnosti, sebekontrola a 
násilí s následkem smrti].  
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In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 618 - 638, 5 obr., 1 tab., lit. 81.  
Článek vychází z výsledků historických studií dlouhodobého trendu četnosti vražd a násilí s 
následkem smrti v evropských regionech. Údaje prezentované z různých pramenů (údaje od 
r. 1800 pocházejí převážně ze státních statistik) a z odhadů se vztahují na procentní výskyt 
vražd na 100 tis. obyvatel regionu (státu) od 13. století do r. až 2000. Zvlášť je zpracován 
region Anglie, Belgie a Nizozemí, Skandinávie, Německa a Švýcarska, Itálie. Výsledný 
dlouhodobě klesající trend se vysvětluje pokrokem civilizace, obecně klesající impulzivnosti a 
racionalizaci života. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027186 - ANAL 028056 
ESTRADA, Felipe 
Juvenile Violence as a Social Problem [Násilí mladistvých jako společenský problém].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 639 - 655, 7 obr., 1 tab., lit. 39.  
Trend rychlého nárůstu násilné kriminality mladistvých v západoevropských zemích za 
posledních 20 let a polemika k úplnosti a výběru statistických podkladů z oficiálních statistik, 
k nevhodné manipulaci a dalšímu zkreslování při porovnání údajů z různých zemí 
zpracovávaných na různých bázích. Předkládaný výběr ze švédských statistik např. ukazuje 
spíše na periody vzrůstu a poklesu, než na výrazný vzestup. Autor dále poukazuje na 
výrazný vliv míry pozornosti sdělovacích prostředků. Analýza násilí na školách včetně změn 
v ohlašování případů a závažnosti důsledků násilí. Proklamovaný rychlý nárůst násilí 
mladistvých vykazuje pouze Británie, a také Německo. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027191 - ANAL 027341 
EVANS, David J. 
Levels of Possession of Security Measures Against Residential Burglary [Úroveň a vlastnictví 
bezpečnostních opatření proti bytovému vloupání].  
In: Security Journal. - 14, 2001, č. 4, s. 29 - 41, 11 tab., lit. 35. 
 Úroveň bezpečnostních opatření proti bytovému vloupání je zkoumána ve dvou sociálně 
rozdílných oblastech v Stoke-on-Trent. Poloha bydliště, předchozí viktimizace, strach z 
vloupání, sociální status, věk. Vliv těchto faktorů na vlastnictví zabezpečovací techniky. 
GBR - eng: PA: jv/2001 
 
027173 - ANAL 028605 
FAK, Marek 
Nahota na prodej : Profesor Estes zveřejnil studii o sexuálním zneužívání dětí ve Spojených 
státech.  
In: Respekt. - 12, 2001, č. 44, s. 18.  
Profesor sociologie na University of Pennsylvania Richard Estes publikoval 10. září 2001 
výsledky studie o sexuálním zneužívání dětí ve Spojených státech. Šokující a překvapující 
zjištění o sociálně ekonomické a rasové struktuře a pohlaví sexuálně zneužívaných dětí. 
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Slabinou studie je směšování pojmu sexuální zneužívání a vykořisťování a definice dítěte (v 
USA do 18 let věku). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027166 - ANAL 028054 
HOPE, Tim - BRYAN, Jane - TRICKETT, Alan - OSBORN, Denise R. 
The Phenomena of Multiple Victimization. The Relation between Personal and Property 
Crime Risk [Mnohočetná viktimizace. Souvislosti rizik ohrožení osoby a majetku].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 595 - 617, 1 obr., 3 tab., lit. 48.  
Mnohočetná viktimizace MCV (multiple crime-type victimization) a opakovaná viktimizace RV 
(repeat victimization) jako jeden z aspektů MCV. Vysvětlení pojmů a z výsledků výzkumů 
relativně nově sledovaného jevu MCV. Údaje ke kombinaci opakované viktimizace osoby a 
domácnosti a k opakování těchto případů v čase, jejich specifičnosti a mechanismu  
propojení rizik. Model opakované mnohočetné viktimizace. Tabulky ze zpracovaných 
výsledků a komentář. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027190 - ANAL 028058 
JORDAN, Jan 
Worlds Apart? Women, Rape and the Police Reporting Process [Ženy a znásilnění. Proces 
oznamování případů na policii není zásadně odlišný ].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 679 - 706, 1 tab., lit. 46.  
Na rostoucí kritiku postupů policie a soudů v případech znásilnění v 70. a 80. letech v Británii 
i na N. Zélandě byly přijaty zákonné úpravy těchto procedur. Výsledky průzkumu včetně 
osobních prohlášení obětí k postupu policie jsou nyní výrazně pozitivnější. Některé citáty 
obětí a upozornění na citlivá místa řešení těchto případů na policii. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027176 - ANAL 028608 
KHOLOVÁ, Linda 
Kouzlo ukrajinských švadlen : Policie zadržela gang západočeských obchodníků se ženami.  
In: Respekt. - 12, 2001, č. 48, s. 4.  
Rozbití jednoho z gangů obchodníků se ženami. Nepochopitelné neochota policie 
spolupracovat v takovýchto případech s nevládními organizacemi (La Strada), což ztěžuje 
fakticky vyšetřování, protože osvobozené ženy mají strach s policií spolupracovat. Útvar pro 
odhalování organizovaného zločinu a jeho akce. 
CZ - cze: PA: bh/2002 

 9 



027188 - ANAL 028057 
LAINDER, Karen Joe - HUNT, Geoffrey 
Accomplishing Femininity among the Girls in the Gang [Formování ženství u dívek a mladých 
žen v partách].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 656 - 678, 1 tab., lit. 54.  
Analýza průzkumu 141 respondentek z part a gangů mladistvých, zaměřeného na vliv těchto 
skupin na dospívání a utváření osobnosti. Dále údaje k rozšíření part a gangů mladistvých v 
USA (např. podle odhadu z r. 1992 mají na 250 tis. členů). Zpravidla jsou podhoubím 
organizované kriminality. Tabulka osobních charakteristik respondentek. Postavení a 
chování v partách, vazby na rodinu, sexualita, ideály. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027178 - ANAL 028610 
LUKEŠ, Dominik 
Nejsme jako oni: Volání po trestu smrti pro teroristy lze pochopit, nikoli však schvalovat.  
In: Respekt. - 12/13, 2001 - 2002, č. 52/1, s. 20.  
Úvaha nad oprávněností požadavku trestu smrti. Trest smrti je vždy aktem pomsty, nikoli 
spravedlnosti. Jeho existence neomezuje kriminalitu. Rizika zneužití a justičních omylů. 
Prvotním prostředkem boje proti kriminalitě a teroru by měla být vždy prevence založená na 
odstranění příčin zločinnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027165 - ANAL 027337 
NELLIS, Mike 
The Diploma in Probation Studies in the Midland Region: Celebration and Critique after the 
First Two Years [Diplomové studium v oboru probace ve střední Anglii. Oslava a kritika po 
prvních dvou letech].   
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 40, 2001, č. 4, s. 377 - 401, 1 obr., lit. 76.  
Obor probace byl zaveden na devíti anglických univerzitách v roce 1997. Článek se 
soustřeďuje na univerzitu v Birminghamu, kde je autor lektorem. Charakterizuje výuku tohoto 
méně obvyklého oborou kriminologie. Kladné i záporné zkušenosti z prvních dvou let.  
GBR - eng: PA: jv/2001 
 
027193 - ANAL 028618 
ŠULC, Viktorín 
Zapomenutý vrah chce na svobodu.  
In: Magazín Práva. - 2001, (10. 11.), s. 28 - 30, 5 fot.  
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Případ Zdeňka Vocáska, pachatele jednoho pokusu vraždy a dvou vražd v letech 1984 a 
1987. Výjimečné tresty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027194 - ANAL 028619 
ŠULC, Viktorín 
Jaké tresty sexuálním vrahům.  
In: Magazín Práva. - 2001, (24. 11.), s. 4 - 7, fot.  
Případy některých sexuálních vrahů odsouzených na doživotí. Problém trestání za sexuální 
delikty. Názor sexuologa Jaroslava Zvěřiny. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027199 - ANAL 028623 
VAVROŇ, Jiří 
Peníze rodin častým zdrojem násilí.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 275, s. 13, 1 tab.  
Ekonomické omezování v rodinách je častou formou domácího násilí. Zvyšuje závislost 
především žen na partnerovi a velmi často přechází do násilí fyzického. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027189 - ANAL 027340 
WORTLEY, Richard 
A Classification of Techniques for Controlling Precipitators of Crime [Klasifikace různých 
způsobů situační prevence zločinu].  
In: Security Journal. - 14, 2001, č. 4, s. 63 - 82, 1 obr., 1 tab., lit. 135.  
Studie se opírá o techniku prevence trestného činu, vypracovanou R.V.Clarkem a doplňuje ji. 
Zkoumá faktory, které působí na potenciální delikventy: 1) rizika a zisky zamýšlených 
trestných činů (podle Clarka), 2) situace, která může přimět delikventa k provedení trestných 
činů, které by jinak nespáchal (podle současné klasifikace). 
GBR - eng: PA: jv/2001 
 
027255 - ANAL 027350 
BOERS, Klaus 
Wirstchaftskriminologie [Hospodářská kriminologie].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 84, 2001, č. 5, s. 335 - 356, 1 tab., 
lit. 66.   
Ekonomická transformace a privatizace státních podniků v bývalé NDR a z toho vyplývající 
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nové zkušenosti s hospodářskou kriminalitou. Činnost Úřadu pro správu státního majetku v 
SRN (Treuhandanstalt). Boj proti hospodářské kriminalitě v teorii a praxi. Diskuse.  
BRD - ger: PA: jv/2001 
 
027245 - ANAL 027348 
BOTTCHER, Jean 
Social Practices of Gender: How Gender Relates to Delinquency in the Everyday Lives of 
High-Risk Youths [Pohlaví pachatele ze sociálního hlediska. Jak souvisí pohlaví s 
kriminalitou v každodenním životě problémové mládeže].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 39, 2001, č. 4, s. 893 - 932, 1 tab., lit. 58.  
Analýza dat z dostupných studií o korelaci pohlaví a kriminality. Bylo objeveno šest faktorů, 
které ovlivňují kriminalitu, přičemž omezují ženskou kriminalitu a podporují mužskou 
kriminalitu. Jde o rozdílný způsob života, rozdílnou sexuální aktivitu, období dospívání. Svou 
roli hraje i ideologie, která definuje trestnou činnost jako mužskou záležitost a péči o děti jako 
ženskou záležitost. Závěrečné poznámky. 
USA - eng: PA: jv/2001 
 
027209 - ANAL 027342 
COZENS, P. - HILLIER, D. - PRESCOTT, G. 
Defensible Space: Burglars and Police Evaluate Urban Residential Design [Hájitelný prostor. 
Pachatelé a policie hodnotí městský bytový design].  
In: Security Journal. - 14, 2001, č. 4, s. 43 - 62, 2 tab., 6 obr., lit. 71.  
Newmanova teorie hájitelného prostoru z roku 1973 a její použitelnost dnes. Kritika tradiční 
statistické metody měření kriminality. Prevence vloupání pomocí nového urbanistického 
designu. Městský design z hlediska policie a z hlediska delikventů. Různé typy britských 
domů a s tím související strach z kriminality. Závěry. 
GBR - eng: PA: jv/2001 
 
027238 - ANAL 027347 
DE COSTER, Stacy - HEIMER, Karen 
The Relationship Between Law Violation and Depression: An Interactionist Analysis [Vztah 
mezi porušením zákona a depresí. Interakční analýza].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 39, 2001, č. 4, s. 799 - 836, 5 tab., 1 obr., lit. 
98.  
Tento vztah je možný, protože porušení zákona a deprese mohou mít společnou příčinu a 
obě složky se mohou postupem času vzájemně ovlivňovat. Příčinou může být sociální 
situace, stres, problémy v dospívání apod. Závěr a diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2001 
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027210 - ANAL 027343 
FELSON, Richard B. - ACKERMAN, Jeff  
Arrest for domestic and other assaults [Policejní zásahy v případech domácího a jiného 
násilí].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 39, 2001, č. 3, s. 655 - 676, 5 tab., lit. 35.  
Osobní vztah mezi pachatelem a obětí násilného útoku. Vliv tohoto vztahu na 
pravděpodobnost zatčení je zřejmý. U cizích pachatelů je zatčení pravděpodobnější než u 
pachatelů, kteří mají k oběti intimní vztah. Intimní partneři se více obávají svědků a oběť 
váhá s udáním, zvláště je-li obětí muž. 
USA - eng: PA: jv/2001 
 
027267 - ANAL 028075 
GAUTHIER, Sonia 
A propos d'un traitement judiciaire préférentiel des affaires violence conjugale [K 
preferenčnímu režimu soudů v případech násilí mezi manželi].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 43, 2001, č. 4, s. 467 - 496, 6 tab., lit. 35.  
Kritika nedůsledností a nedodržování zákonného preferenčního režimu u manželů (mužů) 
obviněných z domácího násilí. Analýza různých soudních rozhodnutí s přihlédnutím k 
sociálně právním kontextům případů. Případy zkoumané kanadskou universitou sociálních 
věd v Montrealu. Výsledky zjištění a závěry. 
CA - fre: PA: bv/2002 
 
027241 - ANAL 028064 
GROSS, Adam 
Zbrodzicze porazenia pradem elektrycznym [Vraždy elektrickým proudem]. 
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 2, s. 153 - 161, 4 obr., lit. 21.  
Popis 3 případů vražd elektrickým proudem v Polsku a zjištění krakovské fakulty soudního 
lékařství. Ke způsobu provedení, fotodokumentace stop účinků a výsledky vyšetřování. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027214 - ANAL 027344 
HAY, Carter 
Parenting, Self-Control, and Delinquency: A Test of Self-Control Theory [Rodičovství, 
sebekontrola a kriminalita. Prověření teorie sebekontroly].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 39, 2001, č. 3, s. 707 - 736, 6 tab., lit. 70.  
Teorie o vlivu rodinných vztahů na sebekontrolu a kriminalitu nebyla dosud plně prověřena. 
Autor zkoumá dvě hypotézy odvozené z této teorie. Porovnává ji s teorií D.Baumrindové o 
autoritativním rodičovství. Diskuse a závěr. 
USA - eng: PA: jv/2001 
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027215 - ANAL 027345 
HOCHSTETLER, Andy 
Opportunities and Decisions: Interactional Dynamics in Robbery and Burglary Groups 
[Příležitosti a rozhodnutí. Interakční dynamika ve skupinách pouličních násilníků a bytových 
zlodějů].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 39, 2001, č. 3, s. 737 - 764, 1 tab., lit. 85.  
Spolupachatelství a příležitost ke kriminalitě jsou aspekty často opomíjené v průzkumech. 
Tento průzkum vychází z rozhovorů s 50 delikventy. Spolupráce a vliv jednotlivých členů 
gangu na rozhodnutí spáchat trestný čin. Prostředí, situace a další faktory. Diskuse. 
USA - eng: PA: jv/2001 
 
027254 - ANAL 028071 
KILLIANS, Martin - KESTEREN, John van - RINDLISBACHER, Martin 
Guns, violent crime, and suicide in 21 countries [Zbraně, násilná kriminalita a sebevraždy v 
21 zemích].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 43, 2001, č. 4, s. 429 - 448, 3 tab., lit. 29.  
Výsledky korelační analýzy případů vražd, sebevražd a loupeží s a bez použití zbraní, počtu 
držitelů zbraní a populace na základě dostupných statistik z let 1989 až 1996. Výsledky z 21 
zemí včetně ČR (USA, Německa, Rakouska, Belgie, Francie, Švédska, Španělska aj.). 
Diskuze a závěry k výsledkům analýzy. K motivacím držby zbraní a jejich nebezpečnosti. 
CA - eng: PA: bv/2002 
 
027266 - ANAL 028074 
LEMIEUX, Frédéric 
L'utilisation des connaissances policieres et des reisengnements policiers dans les actes de 
corruption: une étude de cas [Zneužití znalostí a informací v případech korupce policistů. 
Studie].  
In: Canadian Journal of Criminology. - 43, 2001, č. 4, s. 449 - 466, 1 tab., lit. 28.  
Studie k případům korupce policie kanadské provincie Québec za období 30 let. Profesní 
znalosti a informace policistů bývají motivem ke korupčnímu jednání. Analyzované případy 
jsou rozděleny na případy selhání jednotlivce a na důsledky vlivů okolního kriminálního 
prostředí na zkorumpování policie. 
CA - fre: PA: bv/2002 
 
027237 - ANAL 027346 
MILLER, Joshua D. - LYNAM, Donald 
Structural Models of Personality and Their Relation to Antosocial Behavior: A Meta-Analytic 
Review [Strukturální modely osobnosti a jejich vztah k antisociálnímu chování. Meta-
analýza].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 39, 2001, č. 4, s. 765 - 798, 3 tab., lit. 96.  
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Psychologie osobnosti a její využití v kriminologii. Definice antisociálního chování a čtyři 
modely osobnosti: podle Eysencka, Tellegena, Costy a McCrae, a podle Croningena. 
Rozprava o vztahu mezi typem osobnosti a antisociálním chováním. Podněty pro další 
výzkum. 
USA - eng: PA: jv/2001 
 
027259 - ANAL 027351 
SCHNEIDER, Hans Joachim 
Opfer von Hassverbrechen junger Menschen: Wirkungen und Konsequenzen : 
Fremdenfeindlichkeit in viktimologischer Perspektive [Oběť zločinů z nenávisti u mladých lidí. 
Účinky a následky. Xenofobie ve viktimologické perspektivě].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 84, 2001, č. 5, s. 357 - 371, lit. 81.  
Zločiny z nenávisti jako samostatná kategorie, jejich formy a charakteristika. Hlavní příčinou 
je zde rasa, náboženství a národnost oběti. Pachatelé a oběti jsou zpravidla mladí muži. 
Pachatelé mají často mlčenlivou podporu svého okolí, oběť často není schopna obrátit se na 
policii. Pachatel by měl být vždy poučen o své odpovědnosti. V případě oběti je nutno 
obnovit její vlastní asertivitu. 
BRD - ger: PA: jv/2001 
 
027242 - ANAL 028065 
TERESINSKI, Grzegorz 
Zabójstwo z lubieznosti polaczone z wytrzewieniem przez pochwe [ Vražda z vilnosti s 
vytržením vnitřností vaginou].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 2, s. 163 - 176, 4 obr., lit. 15.  
Popis případu zvlášť brutální vraždy 70leté ženy s poškozením hlavy a pochvy sekyrou a 
vyvržením části vnitřností. Foto, výsledky pitvy a diskuze k případu. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027201 - ANAL 028625 
ZEMAN, Martin 
Šikanu pozná na vlastní kůži každé páté dítě ; Přisp.: Michal Kolář.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 281, s. 3.  
Šikanování na základních a středních školách v ČR. Roste brutalita a agresivita pachatelů. 
Některé projevy šikanování naplňují skutkovou podstatu trestného činu. V naprosté většině 
případů nejsou tyto činy potrestány - věk pachatelů, neochota svědků, neochota pedagogů a 
rodičů přiznat existenci šikany. Oběť a pachatel šikany. Nejčastější projevy šikanování. 
Etoped a psychoterapeut Michal Kolář o šikaně. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027273 - ANAL 027180 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Role oběti ve vyšetřování násilných trestných činů.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, s. 11 - 14.  
Článek uvádí některé poznatky z kapitol o psychologii obětí trestných činů. Klíčová role oběti 
zejména u vyšetřování násilné kriminality. Rozlišení deliktů na vztahové a nevztahové, jejich 
vymezení a charakteristické rysy. Schéma vztahových a nevztahových deliktů. Konstatován 
nárůst násilných činů, označovaných jako "haut crime" (Hassverbrechen), tj. deliktů 
motivovaných fanatickým odmítáním a předpojatostí pachatelů vůči určité rase, původu nebo 
minoritním skupinám vůbec. Další diskriminační kritéria, plodící nenávist.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027367 - ANAL 027183 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Děti a domácí násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, s. 18 - 22.  
Dopad domácího násilí na děti žijící v těchto rodinách. Dvojí způsob postihu dítěte domácím 
násilím. Přímá a nepřímá viktimizace, odlišnosti. Objasnění tzv. identifikace s agresorem a 
její odlišení od účelové koalice s ním. Potíže a problémy, projevující se u dítěte v důsledku 
domácího násilí v jeho rodině. Perspektivy dítěte vyrůstajícího v prostředí domácího násilí. 
Partnerské násilí mezi adolescenty (Dating Violence). Intervenční programy určené dětem. 
Praktická doporučení pro pracovníky, kteří jsou profesně v kontaktu s dětmi a dospívajícími. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027323 - ANAL 028083 
GE, Xiaojia - DONNELLAN, M. Brent - WENK, Ernst 
The Development of Persistent Criminal Offending in Males [Vývoj k přetrvávající kriminalitě 
u mužů].  
In: Criminal Justice and Behavior. - 28, 2001, č. 6, s. 731 - 755, 3 tab., lit. 53.  
Analýza negativních vlivů (počínaje disharmonickou rodinou, nízkou poznávací a rozlišovací 
úrovní, ranými zkušenostmi s alkoholem, drogami apod.) na recidivu a zejména na vysokou 
frekvenčnost případů recidivy  mužů. Analýza dat Kalifornského úřadu pro mládež CYA z let 
1964 a 1965 a následných dat po 20 letech z hlediska tr. činnosti původně podchyceného 
vzorku. Diskuze a závěry k iniciaci časté recidivy. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027288 - ANAL 028578 
PECHÁČKOVÁ, Jarmila 
Marketingová komunikace.  
In: Policista. - 2001, č. 11, příloha.  
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Příručka pro koordinátory prevence kriminality. Metodika komunikačních aktivit na podporu 
realizace projektů prevence kriminality na místní úrovni s použitím principů marketingové 
komunikace. Pojem marketingu. Využití marketingových metod. Vstup partnera do projektu. 
Způsoby komunikace. Závěr. Komunikační techniky. Průběh komunikačního procesu. 
Klasický marketingový postup. Model navrhovaného postupu pro projekty prevence 
kriminality na místní úrovni. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027315 - ANAL 028081 
PETERSILIA, Joan R. 
Crime Victims With Developmental Disabilities: A Review Essay [Oběti kriminality mezi 
mentálně postiženými. Přehled problematiky].  
In: Criminal Justice and Behavior. - 28, 2001, č. 6, s. 655 - 694, 2 tab., lit. 97.  
Výběr z výsledků výzkumů případů trestné činnosti proti mentálně zaostalým, zejména 
dětem a stárnoucím občanům. Tyto případy se mj. zdaleka ne všechny dostávají do 
oficiálních statistik. Tabulky statistického rizika kriminality proti těmto osobám. Problematika 
soudního řešení takovýchto případů. Možnosti zaměření výzkumu na podporu ochrany 
postižených. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027274 - ANAL 028564 
POLÁČEK, Tomáš 
Odsouzených výtržníků bude přibývat.  
In: Mladá Fronta Dnes. - 12, 2001, č. 233, příloha Praha s. D/3, 5 obr.  
Problematika výtržnictví na tribunách fotbalových stadionů. Policie je vůči fotbalovému násilí 
stále tvrdší. Brzdí ji kluby, které, které ignorují bezpečnostní systémy. Případy pražských 
vlajkonošů. Typologie pražských chuligánů podle jednotlivých prvoligových klubů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027289 - ANAL 028579 
Případové studie.  
In: Policista. - 2001, č. 11, příloha.  
Příloha k příručce Marketingová komunikace pro prevenci kriminality. Informace pro občany 
z oblasti situační prevence. Typy komunikačních prostředků. Postup. Popis projektu. 
Kamerový monitorovací systém - projekt situační prevence. Projekt sociální prevence. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027275 - ANAL 028565 
RÝDL, Jan 
Auta vykrádají zejména narkomani a děti.  
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In: Mladá Fronta Dnes. - 12, 2001, č. 248, příloha Auto moto s. E/1, 4 obr.  
Problematika vykrádání aut. Rady, jak chránit auto před vykradením. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027276 - ANAL 028566 
RÝDL, Jan 
Když někdo jde, lehnu si na sedačky, říká vykradač automobilů.  
In: Mladá Fronta Dnes. - 12, 2001, č. 248, příloha Auto moto s. E/3, 1 obr., 1 tab.  
Rozhovor s pachatelem, který vykrádá motorová vozidla. Přehled krádeží aut v roce 2000 z 
pramene MV ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027341 - ANAL 028827 
Situační projekty pro bezpečné město. Zdravé město.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 24, 1 obr.  
Projekt zdravé město. Cíl projektu. Oblasti, které projekt musí zahrnovat. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027347 - ANAL 028833 
SURGA, Leopold 
Některé aspekty ochrany bankovek a mincí společné evropské měny proti padělání.  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 241 - 252, 1 tab.  
Problematika ochrany bankovek a mincí společné evropské měny proti kriminalitě. 
Nebezpečí padělků. Smlouvy k přípravě společné měny. Ochrana společné měny před 
paděláním. Legislativní opatření. Technická ochrana bankovek a mincí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027350 - ANAL 027181 
TOŠNEROVÁ, Tamara 
Způsoby špatného zacházení se seniory a násilí v rodině : Model moci a dohledu nad obětí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, s. 15 - 16.  
Způsoby špatného zacházení se seniory a násilí v rodině. Výňatek z publikace MUDr. 
Tamary Tošnerové, vydané MZ a Ústavem lékařské etiky 3. LF UK Praha. 
CZ - cze: PA: če/2002 
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027348 - ANAL 028834 
VYKOPALOVÁ, Hana 
Násilí v rodině.  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 253 - 262, lit. 19.  
Domácí násilí a příčiny vzniku jsou spatřovány v rodině, v jejím sociálním klimatu a v její 
funkčnosti. Oběti domácího násilí. Druhy domácího násilí. Formy domácího násilí. Průběh 
sexuálního zneužívání dítěte a vyrovnávání se s následky traumatu. Životní krize a  následky 
traumatu. Krizová intervence a terapie. Nové přístupy k eliminaci domácího násilí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027287 - ANAL 028577 
Zkušenosti s řešením případů domácího násilí orgány činnými v 
trestním řízení a další náměty pro efektivní postup těchto orgánů.  
In: Policista. - 2001, č. 11, příloha.  
Část analýzy, která se nejvíce dotýká praktických otázek každodenní činnosti policistů. 
Právní problematika a návrhy změn legislativy. Policie. Zřízení specializované jednotky pro 
domácí násilí. Postup jednotky v praxi. Dokumentace domácího násilí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
027244 - ANAL 028067 
BERENT, Jaroslaw - BARANOWSKI, Wojciech J. - JURCZYK, Agnieszka P. - JANKOWSKA, 
Beata - SZRAM, Stefan 
Opiniowanie sadowo-lekarskie powiklaň medycznych zabiegów kosmetycznych-opis 
przypadku [Soudní expertiza komplikací po kosmetických lékařských zákrocích. Popis 
případu].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 3, s. 273 - 278, 2 obr., lit. 12.  
Podrobně k případu poškození v důsledku kosmetického zákroku. Laserové odstranění 
chloupků na nohách. Foto, vývoj poškození a zjištění soudního lékařství. Citace příslušných 
polských zákonů. 
PL - pol: PA: bv/2002 
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027249 - ANAL 028068 
CHOWANIEC, Malgorzata - OLSZOWY, Zofia - MALIŇSKI, Marian 
Przadatnošč badania steženija alkoholu etylowego w krwiankach šródczaszkowych w ocenie 
sadowo-lekarskiej nietrzezwošci [Koncentrace alkoholu v nitrolebečním hematomu a soudní 
lékařství při stanovování množství alkoholu v době smrti].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 305 - 317, 4 obr., 3 tab.,  
lit. 14.  
Specializované oddělení v polských Katovicích se zabývá problematikou přesného  
zjišťování míry alkoholu v době smrti. Výsledky dlouhodobého výzkumu při uplatňování 
metody chromatografické analýzy biologického materiálu a počítačové metody na programu 
Exel 97. Dokumentace výsledků výzkumu, komentář a diskuze. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027251 - ANAL 028070 
GROSS, Adam 
Samobójstwa slynnych ludzi - Sokrates i cykuta [Sebevraždy proslulých osobností - Sokrates 
a bolehlav].  
In: archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 365 - 371, 1 obr., lit. 26.  
Sokrates podle Platona spáchal sebevraždu po požití bolehlavu. Toxikologie různých druhů 
rostliny cicuta virosa a k účinkům a mechanismům působení rostlinného jedu conium 
maculatum. K okolnostem smrti a k vývoji o poznatcích vztahujících se k tomuto  rostlinnému 
jedu v historii. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027366 - ANAL 028848 
IANNACCONE, S. - GROCHOVÁ, Z. - BOBROV, N. - LONGAUER, F. - SZABO, M. 
Smrť v neobvyklej polohe tela.  
In: Česká a Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 37, 2001, č. 4.  
Případ smrti v poloze dolu hlavou, která je ojedinělá a neobvyklá. Mechanismus úmrtí je v 
takových případech dost složitý. Analýza případu nezvěstného muže, který byl nalezen v 
lesním porostu, visícího hlavou dolu, zaklesnutého pravou nohou v rozvětveném stromě. 
Možné mechanismy smrti při tzv. polohové asfyxii. Pitevní nález. Histologický nález. Diskuse 
a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027206 - ANAL 028630 
KADEŘAVKOVÁ, Lenka - ZEMAN, Martin - BROWN, Barry L. 
Expert FBI spustil databázi DNA.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 291, s. 2.  
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V Kriminalistickém ústavu Policie ČR byla spuštěna národní databáze DNA, která byla 
instalována ve spolupráci s FBI. Význam databáze pro pátrání nejen pachatelích trestných 
činů, ale i pro identifikování např. obětí katastrof apod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027365 - ANAL 028847 
KLÍR, P. - TOUPALÍK, P. - BOUŠKA, I. - JEŽKOVÁ, J. 
Detekce kaspázy jako příznaku poškozené tkáně.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 37, 2001, č. 4. 
V poškozených tkáních byla imunohistochemicky zjišťována aktivita kaspáz. Materiál a 
metody. Výsledky a diskuse. Studie byla vypracována v rámci Výzkumného záměru MŠMT č. 
111300002 a 111300003 v Praze. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027250 - ANAL 028069 
KONOPKA, Tomasz 
Opiniowanie sadowo-lekarskie w sprawach o uznanie zachorowaň i naglych zgonów za 
wypadki przy pracy - czešč II - dyskusja [Expertizy soudního lékařství k případům náhlé smrti 
v době zaměstnání. Část 2 - diskuze].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 4, s. 353 - 363, lit. 23.  
Druhé pokračování článku z č. 2/2000 katovické katedry soudního lékařství k případům náhlé 
smrti v zaměstnání a problematice stanovení příčin. Diskuze k případům posuzovaným v 
Polsku a další poznatky. Infarkty jako nejčastější příčiny náhlé smrti. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027239 - ANAL 028062 
KRAJEWSKI, Krzystof 
Kryminologia, kryminalistyka, medycyna sadowa [Kriminologie, kriminalistika a soudní 
lékařství].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 2, s. 83 - 92, lit. 20.  
Z historie a současnost kriminologie, kriminalistiky a soudního lékařství. Z rozvoje těchto 
vědních oborů. Směřování soudobé kriminologie více k teorii a společenským vědním 
oblastem, soudního lékařství a kriminalistiky do oblastí aplikačních věd. Analýza vychází z 
prací polských i zahraničních autorů. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027364 - ANAL 028846 
MICHÁLEK, Anton - PODOLÁK, Peter 
Identifikácia kriminálne rizikových období aplikáciou časových radov. 
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 313 - 322, 3 obr., lit. 8.  
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Nárůst kriminality ve Slovenské republice. Při měsíčních analýzách vykazují periodické 
výkyvy (sezónní vlivy). Výsledky. Zpracování dat a procedury analýz ve městech Slovenska. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027387 - ANAL 028863 
PROCHÁZKA, Eduard 
Metrická analýza videozáznamu.  
In: Soudní inženýrství. - 12, 2001, č. 4, s. 193 - 199, 5 obr, lit. 7. 
 Analýza dopravních nehod. Metrická analýza fotografie. Přesnost měření. Metrická analýza 
videozáznamu. Potřebné přístrojové vybavení. Příklady použití. Měření rychlosti. Další druhy 
měření. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027363 - ANAL 028845 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Je policejní práce měřitelná?  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 307 - 312.  
Možnosti a význam měření výsledků policejní práce. Měření před 50 až 60 léty, kdy 
rozhodujícím kritériem byl nápad trestné činnosti a objasněnost trestných činů. Obsah článku 
prof. T. Feltese k této problematice. Využití zahraničních zkušeností v České republice na 
úseku policejní vědy i praxe, zejména v prevenci kriminality. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027353 - ANAL 028838 
ŠTĚCHOVÁ, Markéta 
Oběti interetnického násilí.  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 299 - 306, 3 tab., lit. 9.  
Analýza na základě empirických dat z databáze Policie ČR a vybraných zahraničních 
literárních pramenů. Situace obětí rasového násilí v ČR. Vymezení pojmů. Oběti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027243 - ANAL 028066 
TERESINSKI, Grzegorz - MADRO, Roman 
Ewolucja metod sadowo-lekarskiej rekonstrukcji okolicznosci potracen pieszych przez 
pojazdy mechaniczne možliwosci poszerzenija zakresu wnioskowania [Rozvoj metod 
soudního lékařství pro rekonstrukci případů sražení chodce motorovým vozidlem].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 3, s. 259 - 272, 6 obr., lit. 60.  
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Vývoj automobilismu, konstrukce motorových vozidel a charakteristické změny v poranění 
chodců sražených vozidlem. Možnosti nových metod soudního lékařství pro další 
vyšetřování příčin a průběhu takovéto nehody. K řešení problematiky rozlišení prvotních a 
druhotných zranění. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027203 - ANAL 028627 
ZEMAN, Martin 
Zločincům začne policie vytírat ústa.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 287, s. 1, 3.  
V Kriminalistickém ústavu začne od roku 2002 fungovat národní databáze genetických profilů 
pachatelů trestné činnosti. Význam této databáze pro odhalování pachatelů a usvědčování 
pachatelů, včetně některých starších případů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027204 - ANAL 028628 
ZEMAN, Martin - HLAVÁČEK, Jan 
Genetický otisk zanechá každý.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 290, s. 1, 7.  
Rozhovor s ředitelem Kriminalistického ústavu Policie ČR J. Hlaváčkem. Zavedení národní 
databáze DNA a její význam pro policii. Zabezpečení informací. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027388 - ANAL 028864 
JANÍČEK, Přemysl 
Systémové pojetí technického znalectví.  
In: Soudní inženýrství. - 12, 2001, č. 4, s. 200 - 221, lit. 4.  
Aplikace systémové pojetí na obor technické znalectví. Informace o systémové metodologii a 
systémovém přístupu, jenž je její součástí. Dvacet atributů systémového přístupu, které 
mohou být využity ve znaleckých činnostech. Historie, vymezení a členění technického 
znalectví. Typy technických znaleckých problémů. Zásady pro vypracování znaleckého 
posudku. Etika znalce. Komplexní struktura etiky znalce. Etika lékařství. Etika právní. Etický 
kodex znalce. Rozdílnosti mezi technickým znalcem a jinými profesemi. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
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POLITIKA 
 
027220 - ANAL 028636 
BUREŠ, František 
Antropologie: strukturálně-funkcionální analýza teroristické organizace.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 7 - 8, 1 schéma, lit. 20.  
Analýza struktury, vnitřní organizace a cílů teroristické organizace. Vztah ke společnosti jako 
celku a teorie ospravedlnitelného násilí. Struktura lidských zdrojů teroristických organizací. 
Závěry vyplývající z této analýzy pro oficiální  společenské struktury. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027225 - ANAL 028641 
EICHLER, Jan 
Globální terorismus.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 18 - 20.  
Vnitropolitický a mezinárodní terorismus. Vymezení terorismu jako nové formy války v 70. 
letech 20. století. Odlišnosti v přípravách na válku a ve způsobech jejích vedení. Základním 
rysem terorismu je nepřímá strategie, základními nástroji pak strach a násilí. Mezinárodní 
terorismus a jeho vývoj v terorismus globální. Cíle a ideologie globálního terorismu. Jeho 
základní charakteristiky: historická, geopolitická, vojenská. Globální terorismus jako 
nejzávažnější hrozba současného světa. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027258 - ANAL 028072 
HONZÁK, Radek 
Britský terorista byl špionem Al Kajdy.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 15, s. 8, 1 obr.  
Podrobnosti k případu britského teroristy a špiona organizace Al Kajdy. CIA získala údaje z 
počítače se záznamem o činnosti Brita Richarda Reida alias Abdul Raúfa. Některé jeho 
iniciativy související s plněním úkolů. Výčet obvinění z 9 tr. činů. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027226 - ANAL 028642 
JAZAIRIOVÁ, Pavla 
Terorismus.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 26 - 28.  
Terorismus a jeho spojování s muslimským světem. Různý přístup a různá hodnocení v 
mezinárodních vztazích a politice. Dvojaký přístup USA. Izrael a Palestina. Podpora 
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americké politiky diktaturám a různým fundamentalistickým extremistickým skupinám. Vznik 
Tálibánu. Ideologická opora extremismu a terorismu. Mezinárodní souvislosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027219 - ANAL 028635 
LEBEDA, Petr 
"Ground Zero" : 1. Výzva k přehodnocení západní politiky a globálního soužití.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 4 - 6.  
Kořeny terorismu nevyřeší žádná vojenská akce. Naopak její pokračování může mít za 
následek humanitární katastrofu, rozbití protiteroristické koalice a zesílení islámské 
nevraživosti včetně podnícení dalších teroristických úkolů. Je nutné se ptát po hlubších 
důvodech podpory a zázemí terorismu. Válečná rétorika versus kritický dialog. Vnímání velmi 
rozporuplné americké zahraniční politiky v islámských i neislámských oblastech, 
nevěrohodnosti cílů americké zahraniční politiky a jejich agresívnímu a necitlivému 
prosazování, používání "dvojího metru" apod. Dopady této politiky v podobě civilních obětí a 
nedostatečného tlaku na reformy pak posilují ještě onen velmi kritický pohled na USA. Pokr. 
v č. 1/2002. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027179 - ANAL 028611 
MORVAY, Petr 
Národ sobě : V Maďarsku sílí pravicový extremismus.  
In: Respekt. - 12/13, 2001 - 2002, č. 52/1, s. 12.  
Nárůst extremistického nacionalismu v Maďarsku. Jeho projevy ve veřejnoprávních 
sdělovacích prostředcích. Historické kořeny tohoto jevu a současné projevy. Napojení 
extremistických směrů i na církevní a vládnoucí kruhy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027223 - ANAL 028639 
PELZL, Karel 
Bezpečnost pro 21. století - naděje, nebo obava?  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 11 - 13, lit. 7.  
Aktuální problémy globální bezpečnosti. Trendy vývoje strategického prostředí (růst 
obyvatelstva, potravinový problém, migrace, technologický pokrok, růst napětí mezi 
chudobou a bohatstvím, ...). Tendence chování jednotlivých dominantních subjektů a 
světových oblastí. Nové bezpečnostní hrozby a rizika a schopnost jim čelit. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027172 - ANAL 028604 
PETRÁČEK, Zbyněk 
Americký omyl: Proti západnímu boji s terorem se ozývají významné hlasy.  
In: Respekt. - 12, 2001, č. 44, s. 18.  
Demonstrace protestující proti eskalaci války za teroristický útok z 11. září. Detailněji autor 
rozebírá argumentaci indické spisovatelky Arundhatí Royové (Algebra nekonečné 
spravedlnosti, The Guardian, 29. září 2001), která upozorňuje, že nelze směšovat odpor vůči 
oficiální politice USA s nenávistí vůči americkým občanům, upozorňuje na rizika amerického 
zásahu v Afghánistánu a možné zneužití boje proti terorismu k prosazování politických cílů a 
mocenských zájmů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027221 - ANAL 028637 
PICK, Otto 
Nebezpečná bezpečnostní politika.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 8 - 9.  
Terorismus jako bezpečnostní riziko. Selhání zpravodajských služeb. Nutná revize 
bezpečnostní politiky a hledání její nové podoby. Bezradnost vůči terorismu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027262 - ANAL 027352 
RÖSEMANN, Wolfgang 
Globalisierungsgegner : Im Netzwerk gegen die "Mächtigen der Erde" [ Odpůrci globalizace. 
Jednotně proti mocným tohoto světa].  
In: Deutsche Polizei. - 50, 2001, č. 12, s. 5 - 18, 2 tab., 8 foto, lit. 84.  
Sociální situace v různých zemích světa a různé formy odporu proti ekonomické globalizaci. 
Argumenty levicových extrémistů. Porovnání s argumenty marxismu-leninismu. Protesty v 
Ženevě při summitu zemí G 8, nasazení policejních jednotek a ohlas v médiích.  
BRD - ger: PA: jv/2001 
 
027224 - ANAL 028640 
ŠKVRNDA, František 
Mäkká bezpečnosť a nevojenské bezpečnostné hrozby.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 16 - 17.  
Vymezení pojmu bezpečnost. Nevojenská stránka bezpečnosti a sociologický pohled na ni. 
Bezpečnostní situace a její narušování. Bezpečnostní politika, její nevojenská kritéria, rizika 
a hrozby. 
CZ - sla: PA: bh2002 
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027227 - ANAL 028643 
ŠMIHULA, Daniel 
Fenomén skracovania vzdialeností v modernom svete.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 28 - 30.  
Informační společnost, její vznik a vývoj. Moderní prostředky dopravy a přenosu informací 
změnily světovou politiku. Přesto přetrvávají některé tradiční postupy, které jsou v rozporu se 
současnou rychlostí informace a její veřejností. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
 
027222 - ANAL 028638 
ŠULC, František 
Budování ozbrojených sil pro asymetrická ohrožení.  
In: Mezinárodní politika. - 25, 2001, č. 12, s. 9 - 11.  
Teorismus jako bezpečnostní riziko a hrozba. Boj proti terorismu. Kategorie válečných 
konfliktů. Stoupající význam zpravodajských služeb a informací. Tzv. čvrtá (asymetrická) 
kategogie válek. Situace v USA a zaostávání Evropy v budování ozbrojených sil. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027293 - ANAL 028583 
VRÁNA, Karel 
Musíme si pomáhat.  
In: Týden. - 8, 2001, č. 46, s. 30 - 31, 7 obr.  
Problematika extremismu. Extrémisté vytvářejí spolky na obranu pronásledovaných 
soukmenovců. Trestní stíhání extrémistů. na severní Moravě vznikla skupina "Rytíři 
slunečního kruhu" a "Árijské ženy". Cíle obou organizací. Sdružení na obranu politiky 
stíhaných (SOPS). Předchůdci českých extrémistů. Práce a peníze extrémistů. Neonacisté v 
zahraničí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
027381 - ANAL 028857 
AREVALO, Lenka 
EU bude mít policii.  
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 12, 1 obr.  
Zřízení společného policejního sboru, který bude alespoň zčásti uniformovaný a bude plnit 
obecné policejní úkoly. Zřízení sboru v předpokládané síle 5000 policistů se plánuje na rok 
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2003. Vybraní policisté budou mít speciální a společná cvičení. Přitom v rámci společného 
policejního sboru zůstanou u své původní policejní profese a v zásadě ani nezmění způsob 
výkonu služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027382 - ANAL 028858 
DOLEŽEL, Zdeněk 
Perspektivy řízení lidských zdrojů v resortu Ministerstva vnitra.  
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 18 - 19, 3 obr.  
Problematika řízení lidských zdrojů. Referát (ve zkrácené formě), který byl přednesen na 5. 
mezinárodní konferenci o informatické podpoře personálních procesů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027342 - ANAL 028828 
GUZEK, Kamil 
bojová umění PAKUA.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 31, 2 obr.  
Bojová umění Pakua. Vznik stylu - tři verze. Využití tohoto bojového umění. Cvičení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027263 - ANAL 028076 
The IPCO-Interpol Executive Committee [Výkonný výbor Interpolu].  
In: International Criminal Police Review. - 55, 2000, č. 484-485, s. I - XIV, 14 obr.  
Vedoucí osobnosti výkonného výboru Interpolu (ICPO), zvolené na 69. valném shromáždění 
ICPO na Rhodu ve dnech 30. října až 4. listopadu v r. 2000. Stručné profesní charakteristiky 
nejvyšších funkcionářů (prezidenta a viceprezidentů - zástupců světových regionů).  
FR - eng: PA: bv/2002 
 
027336 - ANAL 028822 
JELÍNEK, Josef 
Systém, který vyhledává auto a ochrání posádku, má panické tlačítko.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 12, 1 obr.  
Charakteristika zabezpečovacího systému SkyGuard, který střeží a vyhledává odcizená 
vozidla. Princip tohoto systému. Logistika provozu vozidel. Výsledky systému při 
vyhledávání. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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27337 - ANAL 028823 
JELÍNEK, Josef 
Ještě je čas.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 12 - 13, 1 obr.  
Využití elektronických kamer. Městské kamerové systémy. Aspekty při projektování 
kamerového systému. Služba operátorů. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027291 - ANAL 028581 
JIROTKA, Antonín 
Pes, který najde výbušninu, neštěká.  
In: Policista. - 2001, č. 11, s. 46 - 48, 8 obr.  
Výcvik psa pro práci u policie. Případy, kdy policejní pes nalezl výbušniny, miny, zbraně a 
drogy. Pes a kriminalita. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027200 - ANAL 028624 
KLÍMA, Vlastimil 
Velké ucho bedlivě naslouchá po celém světě.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 278, s. 10, 2 obr., 1 mp.  
Celosvětové špionážní odposlechové systémy a jejich fungování. Systém Echelon, jeho cíle 
a možnosti. Vyhodnocování informací. Průmyslová špionáž. Příčiny odhalení Echelonu 
(zejména proto, že se z vojenského zpravodajství přeměnil na nástroj průmyslové špionáže 
pro americké podniky). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027285 - ANAL 028575 
LINHARTOVÁ, Dagmar 
Služba kriminální policie a vyšetřování.  
In: Policista. - 2001, č. 11, s. 7, 1 obr.  
Vývojové fáze procesu vzniku nové služby. Postupná realizace. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027316 - ANAL 028082 
LONSWAY, Kimberly A. - WELCH, Susan - FITZGERALD, Louise F. 
Police Training in Sexual Assault Response [Policejní výcvik k šetření případů sexuální 
kriminality].  
In: Criminal Justice and Behavior. - 28, 2001, č. 6, s. 695 - 730, 2 tab., lit. 63.  
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Experimentální výcvikový program při policejní akademii Midwestern (pro Středozápad USA) 
k vyšetřování policii hlášených případů sexuální trestné činnosti. Porovnání na škole 
zavedeného typicky protokolárního kurzu s novým experimentálním programem, který 
zahrnuje i doporučení a výcvik zaměřený na přístupy a způsoby jednání policisty s ohledem 
na citlivost případu. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027361 - ANAL 028084 
NASH, Tammy - WOYDZIAK, Angele - BROCK, Deon 
Watching the Police Watch Society in Western Kansas [K činnosti policie při ochraně veřejné 
bezpečnosti na západě státu Kansas, USA]. 
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 189 - 195, 3 tab., lit. 13.  
Z výsledků průzkumu činnosti a analýz statistik policie ve 2 zhruba 20 tis. městech na 
západě státu Kansas. Vyhodnocení a komentář k přehledu policejními hlídkami zadržených 
delikventů v národnostně homogenním a národnostně různorodém městě. Závěry k práci 
policie v oblastech činnosti orientované na bezpečnost a veřejný pořádek. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027202 - ANAL 028626 
Nejsme Británie: radary mohou být i v křoví.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 283, s. 3, 1 tab.  
Nepřiměření rychlost a dopravní nehody. Měření rychlosti dopravní policií. Právní úprava 
kontroly rychlosti motorových vozidel ve Velké Británii, Francii a Německu. Ředitel dopravní 
policie Zdeněk Bambas o měření rychlosti a sankcích. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027359 - ANAL 028844 
SBS v zahraničí.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 1, s. 12, 1 foto.  
Vznik prvních bezpečnostních agentur ve světě. Soukromé bezpečnostní služby v ČR. 
Činnost některých bezpečnostních agentur v Evropě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027373 - ANAL 028854 
Slovo policejního prezidenta. Služba kriminální policie a vyšetřování. 
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 6, 1 obr.  
Pokračování článku z čísla 11/2001, o Službě kriminální policie a vyšetřování. Poslední fáze 
příprav na uvedení do praxe novelizovaného trestního řádu bylo vytvoření několika 
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zásadních aktů: novelizace či úprava 120 interních normativních aktů v rámci policie, 
instrukce pro vyšetřování, postupy kriminální policie v rámci výjezdových skupin a reakce na 
kriminalitu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027286 - ANAL 028576 
V kurzu jsou marky i euro.  
In: Policista. - 2001, č. 11, s. 12, 1 obr.  
Peněžní transporty s eurem na německých silnicích. Bezpečnost převozu peněz. Případy 
přepadení menších transportů. Ochranné prvky DM bankovky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ  
 
027167 - ANAL 027338 
BAGARIC, Mirko - AMARASEKARA, Kumar 
Feeling Sorry? - Tell Someone Who Cares: The Irrelevance of Remorse in Sentencing [Cítíte 
lítost? Svěřte se někomu, komu na tom záleží. Výčitky svědomí nemají vliv na rozsudek].  
In: Howard Journal of Criminal Justice. - 40, 2001, č. 4, s. 364 - 376, lit. 22.  
Autoři vyvracejí velmi rozšířený názor, že pachatel, který projeví lítost nad svým činem, má 
být souzen méně tvrdě. Výčitky svědomí se u pachatele očekávají, ale neměly by ovlivňovat 
výši trestu a to bez ohledu na trestní politiku a teorii trestu jako takového. Neměly by hrát 
velkou roli ani při rehabilitaci odsouzených osob.  
GBR - eng: PA: jv/2001 
 
027156 - ANAL 028397 
GRULICH, Tomáš 
K vybraným otázkám omezení povinnosti banky zachovávat bankovní tajemství.  
In: Právní rozhledy. - 9, 2001, č. 11, s. 515 - 525.  
Na všechny bankovní obchody, peněžní služby bank, včetně stavů na účtech a depozitech 
se vztahuje bankovní tajemství (§ 38 odst.1 zák. č. 21/1992, ve znění pozdějších předpisů). 
Omezení této skutečnosti podle daného zákona. Rozsah sdělovaných údajů. Dohoda o 
nápravě mezi bankou a klientem. Sdělování chráněných údajů mezi bankami. Právo klienta 
na seznámení se s obsahem databáze chráněných údajů. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
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027159 - ANAL 027162 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Změny v právní úpravě institutu azylu.  
In: Správní právo. - 24, 2001, č. 3, s. 129 - 144.  
Změny v právní úpravě institutu azylu. Podmínky pro udělení azylu. Negativní vymezení 
předpokladů pro udělení azylu. Řízení o udělení azylu. Postavení Úřadu Vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky. Některé další aspekty azylového řízení. Zakotvení tzv. zkráceného řízení 
v azylovém právu. Pobyt v azylových zařízeních. Státní integrační program. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027164 - ANAL 027166 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Institut zastavení řízení z pohledu řízení ve věcech azylu.  
In: Soudní rozhledy. - 2001, č. 11, s. 377 - 380.  
Pojem zastavení řízení z hlediska teorie. Zastavení řízení a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu. 
Právní důsledky vydání rozhodnutí o zastavení řízení. Rozhodnutí o zastavení řízení a 
opravné prostředky. Závěr a úvahy de lege ferenda. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027180 - ANAL 028612 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Novela azylového zákona přináší zpřísnění podmínek.  
In: Právní zpravodaj. - 2001, č. 12, s. 7 - 8.  
Nový zákon č. 325/1999 Sb. o azylu, ve znění pozdějších předpisů, se snaží reagovat na 
současné problémy v oblasti migrace. Cílem je především zamezit zneužívání azylové 
procedury. Zpřísnění azylových podmínek a zároveň zjednodušení a zrychlení azylového 
řízení. Ochrana cizince před nezákonným správním rozhodnutím. Vládou schválený návrh 
zákona o správním soudnictví a jeho význam pro azylové řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027174 - ANAL 028606 
MARJANOVIČ, Teodor 
Na trní v Haagu:  Nejen Miloševičovi, ale také Spojeným státům se nezamlouvá celosvětová 
spravedlnost.  
In: Respekt. - 12, 2001, č. 45, s. 13 - 15, 4 obr.  
Haagský tribunál soudící Slobodana Miloševiče je považován za prototyp vznikajícího 
Mezinárodního soudního dvora, který má neustále stíhat válečné zločiny a zločiny proti 
lidskosti, ať se stanou kdekoli. Spojené státy ratifikaci úmluvy o tomto Mezinárodním trestním 
tribunálu odmítají, protože se nechtějí vzdát jurisdikce nad svými občany nebo nad 

 32 



trestnými činy namířenými proti USA. Proces s Miloševičem poukázal i na některé velmi 
citlivé a ožehavé problémy - např. vždy je to "soud vítězů". 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027157 - ANAL 028398 
MATES, Pavel - SMEJKAL, Vladimír 
Právní ochrana a monitorování písemností a telekomunikací.  
In: Právní rozhledy. - 9, 2001, č. 11, s. 534 - 540.  
Trestněprávní problematika ochrany zpráv a informací předávaných telekomunikačními 
prostředky. Ochrana přenášených listin a zpráv. Listovní a poštovní tajemství. 
Telekomunikační tajemství. Přístup státních orgánů ke zprávám a dalším údajům. Možnosti 
monitorování komunikace zaměstnanců jejich zaměstnavatelem (ochrana korespondence na 
papíře, telekomunikační provoz) a judikatura k tomuto problému. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027161 - ANAL 027163 
NEUMANNOVÁ, Hana 
Správní disciplinární delikty podle zákonů o profesních komorách.  
In: Správní právo. - 24, 2001, č. 3, s. 145 - 163.  
Vymezení pojmu delikt a správní delikt. Správní disciplinární delikty. Správní disciplinární 
delikty členů profesních komor. Co je profesní komora. Skutkové podstaty správních 
disciplinárních deliktů členů profesních komor. Ukládání sankcí. Řízení o uložení sankcí před 
orgány komor. Soudní přezkum rozhodnutí orgánů komor o uložení sankcí za správní 
disciplinární delikty.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027169 - ANAL 028601 
ROBERTS, Adam 
Světový soud pro světové zločince.  
In: Ekonom. - 45, 2001, č. 51 - 52, s. 34.  
Mezinárodní soudní tribunály a jejich činnost. Význam vzniku Mezinárodního trestního 
soudu, který by měl převzít mezinárodní jurisdikci pro veškeré válečné zločiny a zločiny proti 
lidskosti. Váhavý postoj USA, které si chtějí ponechat jurisdikci nad svými občany. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027170 - ANAL 028602 
RODRIGUEZ, Gregory 
Konec ras.  
In: Ekonom. - 45, 2001, č. 51 - 52, s. 3.  
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Počínající zápas za "rasové soukromí". Přiznání rasy jako projev soukromého občanského 
práva. Mísení ras, pozitivní diskriminace a boj proti ní. Situace ve Spojených státech. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027163 - ANAL 027165 
ŠIMÍČEK, Vojtěch 
Obnova řízení před Ústavním soudem.  
In: Právník. - 140, 2001, č. 12, s. 1228 - 1240.  
Podstata procesního institutu obnovy řízení. Popis stávající judikatury Ústavního soudu v 
otázce obnovy řízení. Účelnost obnovy řízení před Ústavním soudem. Závěry a výhledy de 
lege ferenda. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027155 - ANAL 028396 
ŠMIHULA, Daniel 
Štátna suverenita dnes a v minulosti.  
In: Mezinárodní vztahy. - 36, 2001, č. 4, s. 81 - 88, lit. 17.  
Teorie mezinárodních vztahů o státní suverenitě a mezinárodní právo. Vnitřní a vnější 
suverenita, jejich vztah a reálná omezení. Problém intervence. Postavení jednotlivce. 
Humanitární intervence. Platné mezinárodní právo versus altenativní koncepce státní 
suverenity.Viz též: Königová Lucie: Teorie státní suverenity a praxe intervence, MezVzt., 
2001/3, s. 41 - 58. 
CZ - sla: PA: bh/2001 
 
027162 - ANAL 027164 
VEDRAL, Josef 
Změny v právní úpravě vydávání právních předpisů územních samosprávných celků.  
In: Správní právo. - 24, 2001, č. 4, s. 193 - 214.  
Zákon o obcích, obecně závazné vyhlášky a nařízení. Postavení obecně závazných 
vyhlášek obcí v hierarchii pramenů práva. Nabývání platnosti a účinnosti právních předpisů 
obce. Obecně závazné vyhlášky v oblasti veřejného pořádku. Právní předpisy městských 
obvodů a městských částí. Správní dozor nad právními předpisy obcí. Zákon o krajích. 
Zákon o hlavním městě Praze.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027160 - ANAL 028400 
VERVAELE, John A.E. 
L'Union Européen et son espace pénal européen: les defis du modele Corpus Juris 2000 
[Evropská unie a její evropský trestní prostor: výzvy modelu Corpus Juris 2000].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 81, 2001, č. 9 - 10, s. 775 - 799, lit. 15.  
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Integrace Evropy a pokládání základů evropského trestního práva. Výsostné právo státu na 
potrestání versus vytváření společného trestního prostoru a trestní politiky. Spolupráce 
trestní justice a policie v rámci EU a dohod z Maastrichtu a Amsterdamu. Politické souvislosti 
a podmínky evropského trestního práva a vytvoření projektu Corpus Juris. 
BEL - fre: PA: bh/2001 
 
027158 - ANAL 028399 
ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk 
K nahlížení do spisu v přípravném řízení trestním.  
In: Právní rozhledy. - 9, 2001, č. 11, s. 546 - 547.  
Právní úprava práva obviněného, poškozeného a zúčastněné osoby, jejich obhájců, právních 
zástupců, zmocněnců nebo i společenských zmocněnců nahlížet do spisů s výjimkou 
protokolů o hlasování a osobních údajů svědka. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027217 - ANAL 028633 
ARNOLD, Rainer 
"Governance" v Evropské unii.  
In: Evropské právo. - 5, 2001, č. 12, s. 14 - 16.  
Pojem governance zahrnuje veškerá pravidla, procesy a způsoby jednání charakterizující 
způsob, jímž je vykonávána pravomoc na evropské úrovni, a to zvláště s ohledem na jejich 
veřejnost, účast na procesech, odpovědnost, účinnost a koherenci. Bílá kniha Evropské 
komise a "Zásady dobré vlády". 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027218 - ANAL 028634 
ARNOLD, Rainer 
Právní problémy Směrnice ES o biopatentu.  
In: Evropské právo. - 5, 2001, č. 12, s. 9 - 14.  
Evropský soudní dvůr o Směrnici 98/44/EG Evropského parlamentu a Rady ze dne 6.7.1998 
o právní ochraně biotechnologických vynálezů (OJL 213, bod 13). Právní výklad Směrnice. 
Princip subsidiarity. Otázka lidské důstojnosti a osobní integrity. Princip právní jistoty. 
Mezinárodněprávní otázky problému ochrany biotechnologií. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027212 - ANAL 027168 
BOGNÁROVÁ, Věra 
Nová úprava pracovní doby v zákoníku práce.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 7 - 8, s. 2 - 15.  
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K nové právní úpravě pracovní doby v zákoníku práce. Obecná ustanovení o pracovní době. 
Délka pracovní doby a její rovnoměrné a nerovnoměrné rozvržení. Pružná pracovní doba. 
Kratší pracovní doba a jiné úpravy pracovní doby. Přestávky v práci. Nepřetržitý odpočinek 
mezi dvěma směnami. Nepřetržitý odpočinek v týdnu, dny pracovního klidu, pracovní 
pohotovost. Práce přesčas, noční práce. Evidence pracovní doby.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027198 - ANAL 028060 
FRANCIS, Brian - SOOTHILL, Keith - DITTRICH, Regina 
A New Approach for Ranking 'Serious' Offences: The Use of Paired-Comparisons 
Methodology [Nově ke klasifikaci závažných trestných činů. Párová komparativní 
metodologie].  
In: British Journal of Criminology. - 41, 2001, č. 4, s. 726 - 737, 3 tab., lit. 16.  
Ujednocování klasifikace závažných trestných činů v Británii a rozdíly v jejich definování 
(Anglie, Wales, Severní Irsko, Skotsko). Zákon z r. 1997 (Crime Sentences Act) poskytuje 
rámec klasifikace závažných trestných činů trestané doživotím. Navrhovaná porovnávací 
metoda byla jako demonstrační projekt prezentována na liverpoolské kriminologické 
konferenci v r. 1999. Podrobnosti metody a ukázky výsledků. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027211 - ANAL 027167 
HARTMANOVÁ, Dagmar 
Autorský zákon - část II. : Právní úprava ochrany databází.  
In: Národní knihovna. - 12, 2001, č. 2, s.114 - 117.  
Právní úprava ochrany databází v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změnách některých zákonů vychází z právní úpravy v 
Evropských společenstvích, konkrétně z ustanovení Směrnice 96/9/ES Evropského  
parlamentu a Rady ze dne 11.3.1996 o právní ochraně databází. Čtyři části směrnice. 
Vymezení pojmu databáze. Autorskoprávní ochrana databází. Zvláštní právo pořizovatele 
databáze. Režim užití databází v knihovnách.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027181 - ANAL 028613 
Návrh zákona, kterým se mění trestní zákoník : Z důvodové zprávy.  
In: Právní praxe. - 49, 2001, č. 8, s. 458 - 469.  
Předkládaný návrh novelizace trestního zákona se zaměřuje na tři základní oblasti: 
promítnutí závazků vyplývajících z práva EU pokud mají trestněprávní obsah do trestního 
zákona, promítnutí závazků s trestněprávním obsahem vyplývajících z jiných mezinárodních 
úmluv, jimiž je ČR vázána, a provedení takových aktuálních změn ve zvláštní části trestního 
zákona, u nichž není důvodu vyčkávat na přijetí rekodifikace. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027182 - ANAL 028614 
Platné znění částí zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, s 
vyznačením navrhovaných změn: Návrh.   
In: Právní praxe. - 49, 2001, č. 8, s. 470 - 490.  
Text návrhu částí zákona, které jsou novelizovány. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027228 - ANAL 028644 
POMAHAČ, Richard 
K reformě správního soudnictví v České republice.  
In: Evropské a mezinárodní právo. - 10, 2001, č. 7 - 8, s. 3 - 9.  
Evropské správní soudnictví a správní soudnictví v evropských státech. Správní soudnictví v 
ČR a jeho historické kořeny a současnost. Správní soudnictví v evropském prostoru a 
vytváření evropského standardu soudní ochrany. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027183 - ANAL 028615 
SMOLÍK, Petr 
Prohlášení o majetku : 1. část.  
In: Právní praxe. - 49, 2001, č. 8, s. 491 - 502.  
Novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 30/2000 Sb., zásadním 
způsobem rozšířila tzv. činnost soudu před výkonem rozhodnutí. Nová povinnost exekučního 
dlužníka uvést seznam v zásadě veškerého svého majetku. Současná úprava prohlášení o 
majetku. Návrh na předvolání povinného k prohlášení o majetku. Realizace prohlášení o 
majetku. Pokr. v PrP 9/2001. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027185 - ANAL 028617 
SMOLÍK, Petr 
Prohlášení o majetku : 2. část.  
In: Právní praxe. - 49, 2001, č. 9, s. 568 - 580.  
Pokr. z č. 8/2001. Institut prohlášení o majetku. Předvolání a výslech předvolané osoby. 
Obsah prohlášení o majetku. Neúčinnost právních úkonů povinného. Nové prohlášení o 
majetku. Pluralita oprávněných u prohlášení o majetku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027216 - ANAL 028632 
STUNA, Stanislav - ŠVESTKA, Jiří 
Několik úvah nad postavením církví a náboženských společností v českém právním řádu : 
Nad návrhem zákona o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských 
společností.  
In: Právní rozhledy. - 9, 2001, č. 12, s. 576 - 579.  
Analýza celkového postavení církví a náboženských společností v českém právním řádu. 
Úprava jejich postavení jako soukromých právnických osob a jako sdružení nezávislých na 
státu. Zvláštní oprávnění registrovaných církví a náboženských společností. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027184 - ANAL 028616 
Věcný záměr trestního zákona : Kodifikace trestního práva hmotného.  
In: Právní praxe. - 49, 2001, č. 9, s. 522 - 567.  
Přehled, stav a zhodnocení platné právní úpravy trestního zákona. Východiska a cíle nové 
kodifikace, zajištění jejího souladu s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky. Vlastní 
návrh věcného záměru zákona: základní zásady a systematika, působnost trestního zákona, 
základy trestní odpovědnosti, společenská reakce na kriminalitu mládeže, sankce. Zvláštní 
části trestního zákona. Ekonomické dopady. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027207 - ANAL 028631 
ZEMAN, Martin 
Změna vyšetřování: metla na zločin i zdroj hádek.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 296, s. 6.  
Novela trestního řádu a její význam pro vyšetřování. Sloučení kriminální policie a úřadů 
vyšetřování. Spory mezi vyšetřovateli a kriminalisty. Odpovědnost státních zástupce za 
průběh vyšetřování a výsledky přípravného řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027196 - ANAL 028621 
ZEMAN, Martin - RICHTR, Zdeněk 
Novela trestního řádu nám svazuje ruce.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 260, s. 1, 7.  
Srovnání pravomocí celníků v ČR a zahraničí. Novela trestního řádu dále omezuje oprávnění 
celníků použít např. operativně pátrací techniku, což bude znamenat komplikace v boji proti 
drogám, nelegální migraci apod. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027235 - ANAL 028651 
BARTOŠÍKOVÁ, Miroslava 
Obchodní rejstřík po novele obchodního zákoníku.  
In: Právní rádce. - 9, 2001, č. 12, příl. s. 1 - 8.  
Právní úprava a povaha Obchodního rejstříku. Zapisované osoby a údaje (osoby, údaje, 
sbírka listin). Procesněprávní úprava Obchodního rejstříku: zahájení řízení, účastníci řízení, 
průběh řízení, Rejstříkový soud. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027253 - ANAL 027173 
BOGNÁROVÁ, Věra 
Péče o dítě a zákaz výpovědi.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 10, s. 8 - 12.  
Vysvětlení právní úpravy platné od 1.1.2001, týkající se zákazu výpovědi podle ustanovení 
§48 odst. 1 písm. d) ZP. Jedná se o zákaz výpovědi těhotným ženám, zaměstnankyním na 
mateřské dovolené a zaměstnankyním nebo zaměstnancům trvale pečujícím alespoň o 
jedno dítě mladší než tři roky.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027248 - ANAL 027172 
BURDOVÁ, Eva 
Změny ve státní sociální podpoře od 1. října 2001.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 10, s. 2 - 6.  
Uvedeny změny ve státní sociální podpoře platné od 1. Října 2001, zakotvené v novele 
zákona o státní sociální podpoře č. 271/2001 Sb. Vymezení účastníků řízení ve státní 
sociální podpoře. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027246 - ANAL 027170 
DAVID, Ludvík 
Diskriminace na základě pohlaví v pracovních vztazích a §133a občanského soudního řádu.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 9, s. 2 - 9.  
Příspěvek odráží stávající znění §133a občanského soudního řádu. Přenos důkazního 
břemene na zaměstnavatele podle novely procesního kodexu. K zákazu diskriminace na 
základě pohlaví v českém právu. Garance rovného zacházení s osobami obou pohlaví v 
mezinárodním právu a v právu ES. Obsah pojmu diskriminace. Judikatura k diskriminaci na 
základě pohlaví v pracovních vztazích. K obsahu žalobních tvrzení a mezím dokazování. 
Zamyšlení nad blízkou perspektivou.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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027231 - ANAL 028647 
HARVAN, V. 
Nové trendy vo vývoji európskeho práva.  
In: Evropské a mezinárodní právo. - 10, 2001, č. 7 - 8, s. 27 - 34, lit. 44.  
Evropské právo a jeho základní rysy. Prameny evropského práva. Základní členění: 
komunitární právo, unijní právo, právo Evropské centrální banky, Schengenské acqis. 
Změny, které přinesla smlouva z Nice v roce 2000 (smlouva však do této doby nevešla v 
platnost). 
CZ - sla: PA: bh/2002 
 
027232 - ANAL 028648 
KRÁL, Richard 
K principu přednosti komunitárního práva.  
In: Evropské a mezinárodní právo. - 10, 2001, č. 7 - 8, s. 35 - 38.  
Princip přednosti komunitárního práva před vnitrostátním právem členských zemí EU a 
princip bezprostředního účinku komunitárního práva. Vymezení principu přednosti, jeho 
povaha a důsledky pro neslučitelný vnitrostátní předpis. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027260 - ANAL 028073 
KUBITA, Jan - MENSCHIK, Tomáš 
Osobní údaje nejsou v bezpečí.  
In: Lidové noviny. - 15, 2002, č. 16, s. 3, 1 obr.  
Článek na téma dostatečné ochrany osobních údajů v ČR byl zřejmě vyprovokován 
případem prodeje informací o žácích Základní školy v Kounicích. K tristnímu stavu 
pracovních podmínek Úřadu na ochranu osobních údajů. Příklady neustálého zájmu o 
osobní údaje. Přehled případů úniku (mj. prodej záznamů z centrální evidence MV, zneužití 
registru České správy soc. zabezpečení, úniky z databází pojišťoven a České spořitelny. Ze 
zákona o ochraně osobních údajů. 
CZ - cze: PA: bv/2002 
 
027247 - ANAL 027171 
NEDOROST, Libor 
Služební poměr v ozbrojených sborech.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 9, s. 14 - 18.  
Otázky spojené se služební povinností v ozbrojených sborech upravené v zákoně č. 
186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších 
změn a doplňků. Poměr veřejnoprávní a soukromoprávní, odlišnosti. Řešení porušení 
služební povinnosti, ukončení služebního poměru.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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027256 - ANAL 027174 
NEDOROST, Libor - ŠIŠA, Vladimír 
Služební poměr v armádě.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 10, s. 17 - 22.  
Dvě kategorie omezení práv a navýšení povinností u občanů, kteří se na základě vlastní 
žádosti stávají vojáky z povolání. Služební povinnosti vojáků z povolání podle zákona č. 
221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. Průběh povolávacího 
řízení. Zproštění výkonu služby, dispozice, přerušení služebního poměru. Dočasné pověření 
výkonem služby, odvelení, přeložení.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027233 - ANAL 028649 
NOVOTNÁ, Věra 
Sociálně-právní ochrana dětí : Novela zákona.  
In: Právní rádce. - 9, 2001, č. 12, s. 18 - 19.  
Zákon č. 272/2001 Sb. s účinností od 1.2.2002 novelizuje zákon č. 359/1998 Sb., o sociálně-
právní ochraně dětí. Důvody novely. Některé konkrétní změny a zejména otázky 
zprostředkování náhradní rodinné péče, ochrana osobních údajů, vydávání pověření k 
výkonu sociálně-právní ochrany dětí, nová úprava mlčenlivosti a jejího prolomení. Procesní 
otázky. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027229 - ANAL 028645 
SANDER, Gerald G. 
Poznámky k Chartě základních práv Evropské unie.  
In: Evropské a mezinárodní právo. - 10, 2001, č. 7 - 8, s. 9 - 13.  
Vznik Charty základních práv a její uznání Evropským soudním dvorem. Důvody pro 
vytvoření Charty a její obsah. Oprávněné a povinné subjekty základních práv, status Charty, 
vztah k EKOPS (Evropská konvence lidských práv a svobod). Některé kritické připomínky. 
Charta jako východisko pro tvorbu Evropské ústavy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027252 - ANAL 027349 
SCHNEIDER, Ursula 
Gemeinnützige Arbeit als "Zwischenaktion" [Obecně prospěšná práce jako "mezistupeň"].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 84, 2001, č. 4, s. 273 - 287, lit. 55.  
Alternativní tresty a současná trestní politika v Německu. Porovnání s ostatními evropskými 
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zeměmi. Kritické zhodnocení situace v Německu a nutnost reformy. Obecně prospěšné 
práce a současné pracovní podmínky v Německu.  
BRD - ger: PA: jv/2001 
 
027234 - ANAL 028650 
SOKOL, Tomáš 
Trestní řízení a jeho problémy : Stíhání ekonomické kriminality.  
In: Právní rádce. - 9, 2001, č. 12, s. 26 - 28.  
Trestní stíhání ekonomické kriminality stále naráží na řadu nejasností a nedostatků, které se 
projevují především v přípravném řízení a svědčí o bezradnosti vyšetřovatelů. Akcionářská 
žaloba. Přibírání znalců a úloha znaleckého posudku. Posudky znaleckých ústavů. Znalecké 
posudky a hodnocení důkazů. Role znalce při stíhání podnikatelů pro podvody. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027230 - ANAL 028646 
STOČESOVÁ, Simona 
Trestní právo v evropském kontextu.  
In: Evropské a mezinárodní právo. - 10, 2001, č. 7 - 8, s. 20 - 26, 1 schéma.  
Trestní právo dnes stále více překračuje hranice jednotlivých  států a přejímá mezinárodní, 
především evropské dimenze. Současný stav a prameny evropského trestního práva a jeho 
typologie. Evropské správní právo trestní. Evropské "direktivní normy nebo standardy". 
Spolupráce v Evropě v oblasti trestního práva - návrh Corpus Juris. Evropský modelový 
trestní zákon, režimy právní ochrany a prostor evropského trestního práva v schématu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027257 - ANAL 027175 
TOMEK, Petr 
Náhrady výdajů poskytované příslušníkům bezpečnostních sborů v souvislosti s výkonem 
služby.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 11, s. 2 - 16.  
Článek se zabývá problematikou služebních poměrů v bezpečnostních sborech, konkrétně 
se věnuje otázkám cestovních náhrad příslušníkům bezpečnostních sborů při tuzemských i 
zahraničních cestách.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027324 - ANAL 028810 
DLABALOVÁ, Eva 
Účinky prohlášení konkurzu versus daňové řízení.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 290 - 298.  
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Možnosti výplaty prostředků z obchodní společnosti společníkovi za trvání vztahu mezi ním a 
společností. Způsoby výplaty zisku ze společnosti. Postavení rezervního fondu a zvláštního 
rezervního fondu a účtování příplatků společníků. Způsob a účel snížení kapitálových fondů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027321 - ANAL 028808 
FUCHS, Jiří 
Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte. Významný krok vpřed v oblasti ochrany dětí za 
ozbrojeného konfliktu.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 252 - 258, lit. 77.  
Přínos klíčových ustanovení, Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte, na pozadí 
současné mezinárodně právní úpravy. Povinné odvody do ozbrojených sil. Dobrovolné 
odvody do ozbrojených sil. Účast dětí ve vnitřních konfliktech. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027320 - ANAL 028807 
HAJN, Petr 
K ochraně informačního a dovednostního předstihu při podnikání.   
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 245 - 252, lit. 3.  
Problematika ochrany informačního a dovednostního předstihu při podnikání. Koncepční 
východiska. Současná česká právní úprava. Obecná soukromoprávní úprava obchodního 
tajemství je obsažena v paragrafu 17 až 20 obch. z. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027312 - ANAL 028801 
HANUŠKA, Zdeněk 
Záchranné a likvidační práce při společném zásahu složek IZS a nová vyhláška.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 11, s. 10 - 11, 1 obr.  
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 
záchranného systému - seznámení a výklad. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027335 - ANAL 028821 
JELÍNEK, Josef 
Všem (zatím) vše jasné není.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 7, 1 obr.  
Novela zákona o obecní policii. Úkolem MV bylo zpracovat analýzu stávajícího stavu, úpravy 
některých právních předpisů, změny v normách, nástin budoucího postavení obecní 

 43 



policie a postavení strážníka a požadavky na jeho způsobilost. Vyjádření poslanců k této 
novele. Návrh k novele zákona od Asociace strážníků. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027261 - ANAL 027176 
KAHLE, Bohuslav 
Kolektivní pracovní právo a mezinárodní ochrana mzdy.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 11, s. 16 - 18.  
Právní úprava mzdových nároků v ČR ve světle mezinárodní ochrany mzdy. Úmluva 
mezinárodní organizace práce č. 95, o ochraně mzdy, přijatá v r. 1949 a její jednotlivá 
ustanovení. Základní právní kvalifikace úmluvy. Teorie a praxe ve světle úmluvy o ochraně 
mzdy v naší republice, především ve vztahu ke kolektivnímu pracovnímu právu. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027339 - ANAL 028825 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 22.  
Pokračování z čísla 11/2001. Usnesení policejního orgánu a vyšetřovatele v přípravném 
řízení. Pojem přípravného řízení. Tři formy činnosti vyšetřovatele, které koná v přípravném 
řízení: přijme opatření, protokoluje nebo vydává rozhodnutí. Usnesení. Opis usnesení. 
Usnesení vyšetřovatele. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027268 - ANAL 027179 
KOLDINSKÁ, Kristina - VYSOKAJOVÁ, Margerita 
Právní úprava sociální pomoci ve vybraných evropských zemích.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 12, s. 13 - 22.  
K právní úpravě sociální pomoci v jednotlivých oblastech Rakouska, porovnání s českou 
legislativou. Právní úprava sociální pomoci ve Švýcarsku, v Dánsku, Francii, Irsku a 
Nizozemsku. Závěry z výzkumu. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027322 - ANAL 028809 
KOLLER, Peter 
O sociální spravedlnosti ; přel. L. Hlouch ; upr. T. Machalová.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 258 - 267, lit. 21.  
Problematika sociální spravedlnosti. Pojmoslovní spravedlnosti. Moderní současná koncepce 
spravedlnosti, která se rozvíjí v Evropě v posledních dvou stech letech. Pojem 
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sociální spravedlnosti. Společenské statky a jejich rozdělování. Základní požadavky sociální 
spravedlnosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027319 - ANAL 028806 
KÜHN, Zdeněk 
Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva?  
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 236 - 245, lit. 66.  
Judikatura soudů. Obecné právní principy. Historická geneze pojmu pramene práva. 
Soudobé koncepce pramene práva. Možná řešení terminologické mnohoznačnosti. 
Alternativy vůči klasickému pojmu pramene práva. Peczenikova koncepce právně 
relevantních zdrojů jakožto teoretické východisko pro omezení uvážení soudce ve složitém 
případu aplikace práva. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027264 - ANAL 027177 
PÍCHOVÁ, Irena 
K ochraně osobních údajů v pracovněprávních vztazích.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 12, s. 2 - 7.  
Problematika ochrany osobnosti v pracovněprávních vztazích. Obecná právní úprava 
ochrany osobnosti. Zákon o ochraně osobních údajů - obecný přehled. Ochrana osobních 
údajů v pracovněprávních vztazích podle zákona o ochraně osobních údajů. Povinnosti 
správce údajů z hlediska pracovněprávních vztahů. Ochrana práv subjektů údajů v 
pracovněprávních vztazích.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027265 - ANAL 027178 
PŘIB, Jan 
K parametrům důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení pro rok 2002.  
In: Právo a zaměstnání. - 7, 2001, č. 12 , s. 8 - 12.  
Stanovení parametrů důchodového pojištění pro rok 2002. Význam redukčních hranic pro 
stanovení výpočtového základu. Význam všeobecného vyměřovacího základu a 
přepočítacího koeficientu. Stanovení pravděpodobné výše pojistného na sociální 
zabezpečení. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027318 - ANAL 028805 
SENG, Michael 
Terorismus a právo; přel. J. Filip.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 233 - 235.  
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Analýza právních aspektů zvládání nastalé situace (od teroristického útoku na Světové 
obchodní centrum a na Pentagon dne 11. září 2001), z hlediska ústavy USA, zákonodárství 
a soudní judikatury. Přehled precedentů, které by bylo možno při řešení nastalé situace 
použít. Celostátní nouzový stav. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027325 - ANAL 028811 
SKULOVÁ, Soňa 
Současná právní úprava správy obrany a bezpečnosti státu.  
In: Časopis pro právní vědu a praxi. - 9, 2001, č. 3, s. 305 - 318, lit. 68.  
Právní základ správy obrany státu. Podstatné znaky a prvky současné právní úpravy správy 
obrany státu. Právní předpisy k této problematice. Ústavní základ zajišťování bezpečnosti a 
obrany státu. Krizové řízení a integrovaný záchranný systém. Právní úprava obrany státu. 
Organizace obrany státu. Ozbrojené síly, armáda ČR. Branná povinnost. Úprava vztahů při 
výkonu vojenské činné služby, vojenské kázeňské právo. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027294 - ANAL 028584 
Veřejné projednávání koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným 
palivem v České republice a posouzení vlivů na životní prostředí podle této koncepce.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 44, příloha.  
Návrh nové koncepce k problematice radioaktivního odpadu. Současný stav v oblasti 
nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Kategorie radioaktivních 
odpadů. Legislativa. Ekonomické aspekty. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027390 - ANAL 028866 
BENDL, Jiří - FEREŠ, Jaroslav 
Zákon o integrované prevenci - účinný nástroj pro zlepšování životního prostředí.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 51 - 52, s. 20, 45, 2 obr.  
Integrovaná ochrana životního prostředí. Příprava zákona k zavedení směrnice IPPC do 
našeho právního systému. Cíl směrnice. Princip integrovaného přístupu. Požadavky 
směrnice. Vliv zákona na život společnosti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027391 - ANAL 028867 
COGAN, Rudolf 
Sjednocení právní úpravy daňového a správního řízení.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 51 - 52, příloha.  
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Analýza jednotlivých principů a institutů. Rozsah působnosti správního řádu a zákona o 
správě daní a poplatků. Zásady správního a daňového řízení. Příslušnost správních orgánů. 
Postup řízení. Zjišťování podkladů pro rozhodnutí. Ukončení řízení v prvním  stupni. 
Zahájení řízení. Opravné řízení. Výkon rozhodnutí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027384 - ANAL 028860 
HÁJEK, V.J. 
K oprávnění strážníků obecní policie.  
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 35 - 37, 2 obr.  
Problematika oprávnění strážníků. Poslání obecních a městských policií dle zákona č. 
553/1991 Sb., o obecní policii (ve znění novel). Dvě skupiny oprávněních strážníků obecní 
policie: základní a běžná. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027362 - ANAL 028085 
HAYES, Colin 
A Unique Type of Sentencing: The Use of a Circle to Involve the Community in Sentencing 
[Neobvyklý způsob ukládání trestů s využitím vazeb na veřejnost].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 196 - 201.  
Podrobnosti k případu recidivy mladého původního Indiána atypicky řešeného se 
zohledněním názorů veřejnosti k možné alternativě trestu vězení. Tříbodový program 
nápravy recidivisty. Poznámky k nízké účinnosti trestů vězení a vysokým nákladům na 
vězně. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027371 - ANAL 028852 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Novela cizineckého zákona přinesla významné změny.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 48, s. 10, 23 - 24, 1 obr.  
Právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na české území. Statistické údaje o počtu legálně v 
ČR pobývajících cizinců. Změny, které nový zákon přináší (zákon č. 326/1999 Sb.). 
Skutečnosti, za kterých je cizinec oprávněn pobývat na českém území. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027374 - ANAL 028855 
LINHARTOVÁ, Dagmar 
Zkrácené přípravné řízení.  
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 7, 1 obr.  
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rácené přípravné řízení. Příslušnost ke zkrácenému přípravnému řízení (Čl. 103). Postup při 
zkráceném přípravném řízení (Čl. 104). Lhůty k provedení zkráceného přípravného řízení 
(Čl. 105). Skončení zkráceného přípravného řízení dle paragrafu 179 c odst. 1 tr. řádu (Čl. 
106). Jiné způsoby skončení zkráceného přípravného řízení (Čl. 
107). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027385 - ANAL 028861 
Novelizovaný trestní řád. Zákon č. 265 ze dne 29. června 2001.  
In: Policista. - 2001, č. 12, příloha.  
Text zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve 
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony - zkrácené znění. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027340 - ANAL 028826 
REJNEK, Josef 
Elektronický podpis.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 23.  
Elektronický podpis ve smyslu zákona. Vlastnosti elektronického podpisu. Certifikát 
elektronického podpisu. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027389 - ANAL 028865 
ŘEŘICHOVÁ, Daniela 
Veřejně přístupný internet vytváří rovné šance pro všechny.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 51 - 52, s. 14, 1 foto.  
Program RISK (Rozvoj informačních sítí knihoven) - jeho geneze. Financování veřejných 
knihoven. Program Veřejné informační služby knihoven. Knihovnický zákon, který platí od 
1.1.2002. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027386 - ANAL 028862 
TABACH, Arnošt 
Návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelnou nebo jinou pohromou.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 50, s. 29.  
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Vyhláškou bude upraveno shromažďování informací pro rozhodnutí vlády o rozsahu a 
zaměření státní pomoci při obnově území. Odhad nákladů na obnovu postiženého majetku 
sloužícího k zabezpečení funkcí území. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027343 - ANAL 028829 
VOJTKO, Tibor 
Sterilizace a eutanázie postižených v období 2. světové války.  
In: Speciální pedagogika. - 11, 2001, č. 4, s. 229 - 238, lit. 15.  
Pozice postiženého člověka ve společnosti se neustále vyvíjí a není jednoduché její 
vymezení v kontextu doby, kultury a etniky. Projekty sterilizace a eutanázie pod zorným 
úhlem doby 2. světové války. Eutanázie klientů ústavů sociální péče. Evidence chovanců. 
Administrativa. Zvláštní léčení 14f13 (projekt). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027370 - ANAL 028851 
ZUKAL, Jiří 
Sociální dimenze - důležitý aspekt rozšíření EU.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 47, s. 26 - 28, 3 obr.  
Akce: Sociální dimenze rozšíření Evropské unie [konference].  (LOTYŠSKO), 12.10.2001.  
Vývoj sociální politiky: Charta sociálních práv pracovníků, Maastrichtská smlouva, 
Amsterodamská smlouva. Systém sociálního zabezpečení platný v České republice. 
Příprava ČR na vstup do EU. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
027271 - ANAL 028079 
BENDA, Brent B. - CORWYN, Robert Flynn - TOOMBS, Nancy J. 
Recidivism among Adolescent Serious Offenders [Recidiva mladistvých pachatelů závažné 
trestné činnosti].  
In: Criminal Justice of Behavior. - 28, 2001, č. 5, s. 588 - 613, 5 tab., lit. 83.  
Analýza průzkumu 414 dospívajících ve věku 17 let s cílem stanovit faktory možné recidivy a 
eventualitu řešení formou nápravného zařízení. Faktory rozvíjející závažnou kriminalitu 
mládeže. Psychika a sklony k recidivě. Diskuze. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027376 - ANAL 027184 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Psychologický dopad katastrofických událostí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, s. 23 - 25.  
Psychologický dopad katastrofických událostí na velké skupiny lidí. Krátkodobé a 
dlouhodobé důsledky katastrofické události, dopad na osoby v místě katastrofy a na osoby 
mimo zasažené místo krize.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027270 - ANAL 028078 
GRETTON, Heather M. - MACBRIDE, Michelle - HARE, Robert D. 
Psychopathy and Recidivism in Adolescent Sex Offenders [Psychopatie, recidiva a sexuální 
kriminalita u mládeže].  
In: Criminal Justice and Behavior. - 28, 2001, č. 4, s. 427 - 449, 6 obr., 1 tab., lit. 52.  
Výsledky dlouhodobého výzkumu recidivy u vzorku 220 mladistvých ve věku od 12 do 18 let 
v programu probační péče o mladistvé pachatele sexuálních tr. činů (SOTP) v kanadské 
Britské Kolumbii, v letech 1985 až 1994. Revidované Hareho kontrolní psychotesty PCL-R a 
verze pro mladistvé (PCL-YV). Psychopaté a recidiva sexuální tr. činnosti. Výsledkové 
tabulky, vývojové pravděpodobnostní schéma recidivy a diskuze. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027269 - ANAL 028077 
HARRIS, Grant T. - RICE, Marnie E. - LALUMIÉRE, Martin 
Criminal Violence: The Roles of Psychopathy, Neurodevelopmental Insults, and Antisocial 
Parenting [Psychopatie, asociální základy chování a násilná kriminalita].  
In: Criminal Justice and Behavior. - 28, 20 01, č. 4, s. 402 - 426, 3 obr., 3 tab., lit. 86.  
Článek analyzuje souvislosti 3 složek spojených s násilnou kriminalitou mužů (nervové 
poškození, antisociální základy chování a psychopatické). Závěry ze vzorku několika set 
násilných pachatelů v péči přísně střežené psychiatrické léčebny. Spolupůsobení 
zkoumaných 3 složek. Tabulkově zpracované překlady. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027297 - ANAL 028587 
JANOUT, V. - KOLLÁROVÁ, H. - NĚMEČKOVÁ, P. 
Rizikové faktory u poruch příjmu potravy - průřezová epidemiologická studie.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 350 - 355, 4 graf, 6 tab., lit. 5.  
Problematika poruchy příjmu potravy (anorexie a bulimie nervosa). Rizikové faktory pro 
mentální anorexii a bulimii. Cíl studie. Materiál a metody. Popis souboru, popis vyšetření. 
Výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027272 - ANAL 028080 
KOP, Nicolien - EUWEMA, Martin C. 
Occupational Stress and the Use of Force by Dutch Police Officers [ Stres a použití násilí u 
nizozemských policistů].  
In: Criminal Justice and Behavior. - 28, 2001, č. 5, s. 631 - 652, 5 tab., lit. 32.  
Případy násilí policistů a vliv stresových situací na profesní agresivitu. Vyčerpanost ve 
službě, násilné jednání policistů a vliv přetížení a organizace služeb. Pohled na práci 
policisty z hlediska psychologie. Diskuze k závěrům a východiska pro výzkum problému a 
řídící činnosti managementu. Poznatky z Nizozemí. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027375 - ANAL 028086 
LOWENSTEIN, L.F. 
Rape: Recent Psychological Research into Victims and Perpetrators [ Znásilnění a soudobé 
psychologické výzkumy k obětem a pachatelům].  
In: Police Journal. - 74, 2001, č. 3, s. 202 - 215, lit. 56.  
Znásilnění jako častý trestný čin z kategorie závažné tr. činnosti. Přehled úvah z vybraných 
studií na téma pachatelé, pohnutky a podmínky k tomuto násilnému jednání, oběti, diagnóza 
a náprava. Otázky prevence. 
GBR - eng: PA: bv/2002 
 
027377 - ANAL 027185 
Motivace a životní styl teroristy.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - listopad 2001, s. 26 - 27.  
Charakteristika příslušníků teroristických skupin. Typické struktury, které si přinášejí 
kriminálně orientovaní jedinci - struktura motivační a osobnostní. Specifický životní styl 
teroristy, který je do značné míry analogický s životním stylem kriminálního recidivisty. Co je 
pro něj charakteristické.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027349 - ANAL 027835 
NEUMANN, Jan 
K problematice speciální věrohodnosti výpovědi.  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 263 - 279, lit. 59.  
Pokračování z č. 3/2001. Vybrané forenzně psychologické studie ze zahraničí k problematice 
věrohodnosti výpovědi svědka. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027300 - ANAL 028590 
SMITKA, V. 
První literární dokument o sebevraždě.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 374 - 377, lit. 8.  
Nejstarší záznam o procesu rozhodování k sebevraždě jako odvěké existenciální otázce, 
která je souběžně podmíněna historickými okolnostmi. Jde o literární dokument, 
staroegyptský papyrus, pocházející z počátku 3. tisíciletí př. Kr. Dokument je dokladem, že 
problém sebevraždy je nejzřetelněji artikulován v oblasti umění, především literatury. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027298 - ANAL 028588 
ŠVARC, J. 
Citalopramový stimulační test - ukazatel serotoninové aktivity, 
potenciální marker deprese.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 356 - 363, 10 
graf, 3 tab., lit. 43.  
Citalopramový stimulační test (CST) je novým neuroendokrinním testem poskytujícím 
prostřednictvím měřené prolaktinémie a kortizolémie vhled do serotoninergní aktivity mozku 
s výhodami oproti fenfluraminovému testu. Cíl studie. Metodika CST. Soubor. Použité 
statistické metody. Výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027299 - ANAL 028589 
TÄSCHNER, K.L. 
Terapie drogové závislosti.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 97, 2001, č. 7, s. 364 - 368.  
Souborný referát na téma "léčba závislosti na drogách". Cíle terapie. Terapie kauzální, 
symptomatická a paliativní. Detoxikace. Odvykací léčba. Výsledky terapie. Otázky 
substituce. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027354 - ANAL 028839 
VYMĚTAL, Jan 
Autenticita v psychologii a psychoterapii.  
In: Československá psychologie. - 45, 2001, č. 5, s. 408 - 416, lit. 17.  
Pojem autenticity v psychologii a psychoterapii. Zjišťování autenticity psychologickými 
prostředky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027352 - ANAL 028837 
WEISS, Petr 
Exhibicionismus.  
In: Kriminalistika. - 34, 2001, č. 4, s. 291 - 298, lit. 28.  
Přehled současných poznatků o exhibicionismu, o etiologii této parafilie, charakteristikách 
pachatelů expozice genitálu, situačních charakteristikách exhibice. Možné následky tohoto 
deliktu na psychiku obětí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027372 - ANAL 028853 
WEISS, Petr 
Pachatelé sexuálních agresí.  
In: Československá psychologie. - 45, 2001, č. 5, s. 417 - 427, lit. 49.  
Přehled psychopatologických a sexopatologických poznatků týkajících se parafilních i 
neparafilních pachatelů sexuálních agresí. Charakteristika frotérství, tušerství, patologické 
sexuální agresivity a agresivního sadismu, které se považují za hlavní poruchy sexuální 
motivace predisponující k násilnému sexuálnímu chování. Diskuse, Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027379 - ANAL 027187 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Psychologické aspekty motivace k extremismu.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - prosinec 2001, s. 1 - 6.  
Autorka přibližuje základní psychologickou charakteristiku pojmu tzv. politického pachatele. 
Dva typy politického pachatele. Hate crimes aneb trestné činy motivované ideovou nenávistí. 
Dvě základní formy extremistických činů. Aspekty extremistického násilí, které jsou slibné 
zejména při hledání vhodných psychologických přístupů. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027383 - ANAL 028859 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila - SPURNÝ, Joža 
Péče o policisty po extrémních stresových situacích.  
In: Policista. - 2001, č. 12, příloha, lit. 19.  
Strategie psychologické pomoci v rizikových profesích. Krizová intervence pro policii: 
Vybrané problémy. Základní typy policejních stresů - konkrétní ilustrace. Empirická sonda, 
výzkumný problém, použitá metoda, výzkumný vzorek, výzkumná zjištění a jejich 
interpretace. Shrnutí a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027380 - ANAL 028856 
Deset let proti smrti.  
In: Policista. - 2001, č. 12, s. 8, 1 obr.  
Národní protidrogová centrála trvá a úspěšně pracuje právě deset let. Během nich policisté z 
NPC uskutečnili 1019 operací, při nichž bylo zatčeno 1951 pachatelů, zajištěno a zničeno sto 
tun narkotik, odhaleno 132 drogových laboratoří a dalších 45 varen dovařilo. Nespokojenost 
šéfa NPC se situací na české drogové scéně. Drogové mafie v ČR neustupují a jejich byznys 
vzkvétá. Dovoz drog do ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
027314 - ANAL 028803 
BERÁNEK, Luboš - SETVÁK, Martin 
Tornádo nad Havlíčkobrodskem.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 11, s. 4 - 5, 8 obr.  
Problematika přírodní katastrofy. Charakteristika "tornáda". Meteorologie. Služební zásahy 
hasičů. Likvidace následků. Stručná bilance. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027326 - ANAL 028812 
Pro případ ohrožení - Příručka pro obyvatele.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 11, příloha.  
Příručka pro obyvatele v případě ohrožení. Důležitá telefonní čísla tísňového volání. Obecné 
zásady, varovný signál, zvuk sirény. Rady a zásady při evakuaci. Ochrana obyvatelstva před 
havárií v chemickém závodě, při havárii s únikem nebezpečných látek, při havárii s únikem 
radioaktivních látek do životního prostředí, ochrana před povodněmi, před zbraněmi 
hromadného ničení, teroristickými akcemi. Ukrytí obyvatelstva. Chování obyvatelstva v 
úkrytech. Přeprava improvizovaného úkrytu. Integrovaný záchranný systém. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027369 - ANAL 028850 
Pro případ ohrožení. Příručka pro obyvatele.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 47, příloha.  
Příručka pro obyvatele v případě ohrožení. Tísňové volání - důležitá telefonní čísla. Zvuk 
sirény. Informace o evakuaci. Zásady pro opuštění bytu či rodinného domu. Havárie v 
chemickém závodě, jaderném energetickém zařízení. Ochrana před povodněmi, 
biologickými, chemickými zbraněmi. Teroristické akce. Ukrytí obyvatelstva. Chování 
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obyvatelstva v úkrytech. Integrovaný záchranný systém. Rady pro občany, kde získají 
informace. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027313 - ANAL 028802 
PROCHÁZKA, Petr - PRIEGELHOF, Karel 
Ve Střelicích uhořely desetitisíce kuřat.  
In: 150 hoří. - 11, 2001, č. 11, s. 6 - 7, 2 obr.  
Případ požáru kuřecí farmy v okrese Znojmo. Vznik požáru. Hasební zásah. Charakteristika 
objektu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
027330 - ANAL 028816 
BOŠNAKOV, Petr 
Zbraně světových teroristů.  
In: Zbraně a náboje. - 3, 2001, č. 12, s. 22 - 24, 5 obr.  
Informace o zbraních, se kterými bude s největší pravděpodobností bojovat Taliban proti 
případné invazi v Afghánistánu. Technická specifikace RPG 7V, AK-47 + AKM M16, 
Dragunov. Názor profesionála na tuto problematiku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027331 - ANAL 028817 
CIBULKA, Martin 
Filipínský boj nožem.  
In: Zbraně a náboje. - 3, 2001, č. 12, s. 45 - 47, 9 obr.  
Filipínský boj nožem. Základní postoj. Charakteristika tohoto stylu. Technika a taktika boje 
nožem. Výcvik a trénink tohoto stylu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027334 - ANAL 028820 
DOČKAL, Petr 
Ach ta fyzika - dobrý sluha, špatný pán.  
In: Zbraně a náboje. - 3, 2001, č. 12, s. 82 - 85, 8 obr.  
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Pokračování z čísla 11/2001. Působení fyzických sil při střelbě. Charakteristika hlavně. 
Vnitřní prostor hlavně: části. Životnost hlavně. Kritéria životnosti hlavně. Dvě skupiny poruch 
hlavně. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027329 - ANAL 028815 
DUŠEK, Ondřej 
Smith & Wesson M-10 Military & Police .38 Spl.  
In: Zbraně a náboje. - 3, 2001, č. 12, s. 14 - 17, 6 obr.  
Technické údaje a vlastnosti revolveru Smirt & Wesson Military & Police. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027290 - ANAL 028580 
FENCL, Jiří - LIŠKA, Přemysl 
Odstřelovačská puška AW.  
In: Policista. - 2001, č. 11, s. 26 - 27, 5 obr.  
Charakteristika odstřelovačské pušky. Za jednu z nejdokonalejších odstřelovačských pušek 
současnosti se považuje opakovačka AW: Popis, charakteristika, použití. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027345 - ANAL 028831 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 6, 2001, č. 12, s. 33, 6 obr.  
Pokračování z čísla 11/2001. Kadence. Kachnice, kachnice člunová. Kalení ručnice. Kalibr. 
Kama. Kanálek plynový. Kandžár. Kandžárli. Kanon. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027282 - ANAL 028572 
MALIMÁNEK, Václav 
7,62 x 25 Tokarev.  
In: Střelecká revue. - 33, 2001, č. 11, s. 20 - 21, 4 obr.  
Vznik náboje 7,62 x 52 Tokarev. Popis, charakteristika náboje. Přehled maximálních rozměrů 
náboje (v mm). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027346 - ANAL 028832 
Nové ráže nábojů.  
In: Střelecký magazín. - 6, 2001, č. 12, s. 38 - 39, 4 obr.  
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Pokračování z čísla 11/2001. .480 Ruger, .300 Wisper, .38 Casull, .224 High Velocity, .475 
Linebaugh, .500 Linebaugh - charakteristiky. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027344 - ANAL 028830 
SKRAMOUŠSKÝ, Jan 
Výroba pistole P39 (t).  
In: Střelecký magazín. - 6, 2001, č. 12, s. 19, 1 obr.  
Dokončení z čísla 11/2001. Ceny pistolí vz. 38 v roce 1940. Náhradní díly pro pistoli vz. 38. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027154 - ANAL 028395 
STŘEDA, Ladislav - BAJGAR, Jiří 
Úsilí o kontrolu zákazu biologických zbraní pokračuje.  
In: Mezinárodní vztahy. - 36, 2001, č. 4, s. 56 - 80, lit. 30.  
Základní charakteristika biologických zbraní. Vývoj biologických zbraní a jejich použití v 
dějinách. Biologické zbraně v současnosti. Historie jednání o zákazu biologických zbraní. 
Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a 
toxinových zbraní a jejich zničení (BTWO). 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027332 - ANAL 028818 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Když se řekne devítka.  
In: Zbraně a náboje. - 3, 2001, č. 12, s. 66 - 67, 9 obr.  
Přehled nábojů ráže 9 mm: 9mm Makarov, 9x21, 9 mm Luger, 9 mm Luger + P, 9 x 23 
Winchester, 9 mm Major, 9 mm Federal.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027338 - ANAL 028824 
ŠMEJKAL, Pavel 
Zbraně SNB v létech 1948 - 1989.  
In: Hlásí se policie. - 5, 2001, č. 12, s. 19, 1 obr.  
Pokračování z čísla 11/2001. Výzbroj Sboru národní bezpečnosti - samopal ráže 9 mm, 
Parabellum přijatý ministerstvem národní obrany v roce 1948 do výzbroje jako samopal vzor 
48. Další výzbroj příslušníků SNB. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027240 - ANAL 028063 
TERESINSKI, Grzegorz 
Ocena dzialania hukowej jako niebezpiecznego šrodka obezwladniajacego [Akustické 
zbraně jako nebezpečný prostředek imobilizace].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 51, 2001, č. 2, s. 145 - 152, 5 obr., lit. 20.  
Potenciální nebezpečí zabití útočníka při použití plynových nebo akustických prostředků k 
sebeobraně v případech namíření těchto prostředků (zbraní) na oblasti hlavy nebo krku. 
Popis, výsledky experimentu možných ohrožení a diskuze. 
PL - pol: PA: bv/2002 
 
027283 - ANAL 028573 
VACEK, Václav 
Praktická střelba.  
In: Střelecká revue. - 33, 2001, č. 11, s. 73, 1 obr.  
Pokračování z čísla 10/2001. Výběr zbraně: Ráže, vhodnost zbraně, značka, rukojeť, chod 
spouště. Systémy pro tlumení zpětného rázu zbraně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027197 - ANAL 028622 
ZEMAN, Martin - IBL, Petr 
Zjišťujeme, které firmy stojí za nelegálními toky zbraní.  
In: Právo. - 11, 2001, č. 262, s. 1, 6.  
Obchod se zbraněmi je licencovanou činností podléhající přísné kontrole. Přesto dochází k 
nelegálním prodejům zbraní. Podezření na zneužívání licencovaných firem. Poznatky BIS. 
Možné zdroje nelegálních zbraní. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027393 - ANAL 028869 
BOŠNAKOV, Petr 
22. regiment Special Air Service. Ve službách SAS.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 1, s. 59 - 62, 5 obr.  
Reorganizace jednotky. Další dějiny SAS. Zbraně SAS. Osobnosti 22. SAS v době bojů v 
Malajsii. Působení v Malajsii. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027357 - ANAL 028842 
CHLUDIL, Ivan 
Uzamčené blokové odsuvné závěry.  
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In: Střelecká revue. - 33, 2001, č. 12, s. 53, 3 obr.  
Pokračování z čísla 11/2001. Seznamování zbraňových závěrů. Blokové odsuvné závěry 
uzamčené otočným závorníkem. Uzamčené vykývnutím závorníku, který má několik variant 
(charakteristiky).  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027392 - ANAL 028868 
CIBULKA, Martin 
Boj nožem - Suntukan.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 1, s. 56 - 58, 13 obr.  
Bojová umění - boj nožem. Španělská šermířská škola. Hesla na čepelích mečů (kordů). 
Technika útočníka a obránce. Pohyby šermířů. Beckfistový řez. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027395 - ANAL 028871 
DOČKAL, Petr 
Ach ta fyzika - dobrý sluha, špatný pán.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 1, s. 82 - 85, 8 obr.  
Pokračování z čísla 12/2001. Opotřebení hlavně. Životnost hlavně. Let střely: Náměr, úhel 
zdvihu, úhel výstřelu, balistická křivka, dostřel. Stranová odchylka, záměrný bod, záměrná, 
rozptyl. Brokový shluk. Faktory ovlivňující vnitřní balistiku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027356 - ANAL 028841 
MALIMÁNEK, Václav 
9 MM Browning krátký.  
In: Střelecká revue. - 33, 2001, č. 12, s. 22, 2 obr., 4 tab.  
Popis a charakteristika pistolového náboje Browning. Přehled nábojů shodné konstrukce jako 
9 mm Browning. Typy. Vhodné typy prachu pro přebíjení. Maximální rozměry náboje (mm). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027394 - ANAL 028870 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Speciální jednotky. Život podle krizového scénáře.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 1, s. 77 - 79, 4 obr.  
Další pokračování o ruských SPECNAZ. Výcvik záškodnických jednotek. Výcvik přežití. 
Získávání prostředků a potravin prostřednictvím krádeží a vloupání. Výcvik otevírání 
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zámků, rozlamování dveřních vložek a překonávání bezpečnostních zařízení. Dva příběhy. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027358 - ANAL 028843 
VACEK, Václav 
Praktická střelba.  
In: Střelecká revue. - 33, 2001, č. 12, s. 70, 1 tab.  
Pokračování z čísla 11/2001. Střelba a mířidla. Zaměřovače. Kompenzátory. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
027304 - ANAL 028593 
Analýza požadovaných schopností, cílové struktury a složení ozbrojených sil České 
republiky.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 4 - 16, 2 přílohy.  
Analýza prostředí. Charakteristika vnějšího a vnitřního prostředí. Lidské, finanční zdroje. 
Zkušenosti z integrace do NATO. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027306 - ANAL 028595 
Etapy reformy a profesionalizace A ČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 40 - 41.  
Etapy reformy armády České republiky. Opatření. Poznámky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027309 - ANAL 028598 
KOZÁK, Karel 
Revoluce ve vojenských záležitostech.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 67 - 84, 8 obr.  
Definice "revoluce ve vojenských záležitostech" (RMA). Oblasti uplatnění RMA. Společenské 
aspekty RMA. Změna v systému velení a řízení. Iniciativa pro obranné schopnosti. Negativní 
důsledky RMA. Vliv RMA na vedení operací. Varianta možného průběhu konfliktu. Možný 
průběh operací. Možnosti použití A ČR v současných operacích. Možnosti použití A ČR ve 
prospěch ČR. Přehled operací. Rizika v ohrožení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027307 - ANAL 028596 
Mobilizace ozbrojených sil České republiky - základní principy.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 42 - 46.  
Všeobecná ustanovení mobilizační pohotovosti. Systém tvorby záloh. Zásady mobilizace 
ozbrojených sil. Kalkulace ekonomické náročnosti tvorby záloh. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027311 - ANAL 028600 
PECINA, Miroslav 
Automatizovaná podpora logistiky v polních podmínkách.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 109 - 113, 1 tab.  
Úvod do modelování logistických procesů. Projekty automatizované podpory logistiky v 
minulosti. Přehled některých vybraných projektů podpory vojsk v poli řešených v minulosti. 
Východiska pro řešení automatizovaných polních logistických systémů. Projekt "Ztráty - cíle, 
přístupy, datové zpracování". Základní předpoklady a omezení projektu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027308 - ANAL 028597 
RAŠEK, Antonín 
Význam civilní kontroly armády.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 47 - 57, lit. 35.  
Vztahy mezi armádou a společností. Armáda ve společnosti. Mechanismus civilního řízení. 
Vývoj civilního řízení armády. Transformace armády. Typ civilního řízení a kontroly armády. 
Předpoklady efektivního civilního řízení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027305 - ANAL 028594 
Reforma ozbrojených sil České republiky - cíle a principy.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 17 - 39, 5 obr., 3 tab.  
Filozofie reformy. Efektivnost a hospodárnost. Vojensko-politické ambice ČR. Požadované 
schopnosti ozbrojených sil ČR. Cíl reformy ozbrojených sil ČR. Hlavní principy reformy OS 
ČR. Systém velení a řízení. Výcvik a dislokace. Logistika. Zdravotní zabezpečení. Lidské 
zdroje. Predikce vývoje výdajů resortu v letech 2002 až 2010. Výzkum a vývoj. Právní 
prostředí a legislativa. Etapy reformy OS ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027317 - ANAL 028804 
RŮŽIČKA, Pavel 
Řízení rizik ve vojenských objektech, ale....  
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n: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 125 - 128, lit. 4.  
Vymezení základních pojmů. Rozdělení mimořádných událostí - nevojenských. Prevence 
technologických rizik. Analýza a řízení rizika. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027310 - ANAL 028599 
STRNÁDEK, Jiří 
Vojenská technika a vojenská strategie 21. století.  
In: Vojenské rozhledy. - 42, 2001, č. 4, s. 85 - 94, 1 obr., lit. 7.  
Globalizační a civilizační protiklady současného vývoje. Nová rizika euroatlantického míru a 
stability. Požadavky strategie na výzbroj a technické zabezpečení. Směrnice pro přístup 
Aliance k použití síly. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027333 - ANAL 028819 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Život v týlu nepřítele.  
In: Zbraně a náboje. - 3, 2001, č. 12, s. 77 - 79, 6 obr.  
Další průnik do organizace ruských SPECNAZ. Etapy výcviku, kterými musí projít zájemci, 
kteří se plánovaně připravují na život v týlu nepřítele. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

RŮZNÉ 
 
027152 - ANAL 028393 
Certifikace informačních systémů a popis bezpečnostní dokumentace pro malé informační 
systémy.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2001, č. 2, s. 26 - 43. 
 Metodický pokyn jako vodítko pro vypracování základních dokumentů pro provedení 
hodnocení informačního systému a jeho následnou certifikaci. Žádost o provedení 
certifikace, podklady pro její provedení, agentury pro hodnocení bezpečnosti informačních 
technologií. Obsah bezpečnostní dokumentace pro malé informační systémy. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
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026475 - ANAL 027281 
CHUNG, Christopher A. - HUDA, Abu M. 
Assessing the Validity of Multimedia Training Simulators [Zhodnocení efektivnosti 
multimediálních cvičných simulátorů].  
In: Security Journal. - 14, 2001, č. 3, s. 73 - 80, 3 tab., lit. 11.  
Tato bezpečnostní zařízení jsou dnes dostupnější než dříve, ale jejich efektivnost není vždy 
řádně zhodnocena. Autoři uvádějí směrnice a programy pro plné využití těchto 
multimediálních komputerů. Příklad: Využití simulátoru v případě výhrůžných telefonátů o 
umístění bomby. Výsledky tohoto výzkumného projektu. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2001  
 
027292 - ANAL 028582 
HOLEC, Petr 
Stále příliš nebezpečné nebe?  
In: Reflex. - 12, 2001, č. 45, s. 28 - 30, 5 obr.  
Bezpečnost civilní letecké dopravy. Přístroje na vyhledávání bomb. Bezpečnostní opatření v 
civilní letecké službě. Stupně prevence. Bezpečnostní opatření na ruzyňském letišti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027368 - ANAL 028849 
Jak se chránit před počítačovými viry.  
In: 100 + 1 ZZ. - 38, 2001, č. 25, s. 48 - 49, 1 obr.  
Problematika počítačových virů. Pojem "počítačový virus". Dokonalejší viry - červi (Worms). 
Druhy počítačových virů. Šíření virů a boj s nimi. Antivirové programy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027281 - ANAL 027281 
KNOT, Jaroslav - ROUŠOVÁ, Helena - BÍNA, Pavel 
Parlamentní ombudsman ve Švédsku.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 45, příloha.  
Historie Parlamentního ombudsmana ve Švédsku. Působnost a pravomoci úřadu ochránce. 
Postup při šetření stížnosti. Výkaz práce ombudsmana. Informace, jak vnímají ombudsmana 
Švédové. Vzor švédské stížnosti k ombudsmanovi. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027280 - ANAL 028570 
KRAJEWSKI, Witold 
Etika ve veřejné správě. Právní regulace týkající se veřejné služby v Polsku.  
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In: Veřejná správa. - 12, 2001, 45, příloha.  
Průzkum dodržování etických zásad zaměstnanci veřejné správy. Základní cíl průzkumu. 
Konkrétní cíle průzkumu. Definice průzkumu. Právní základ etických požadavků ve veřejné 
správě. Základní hodnoty ve veřejné službě. Normy chování ve veřejné službě. Instituce a 
procedury sloužící k podpoře norem chování, zamezování a odhalování nepatřičného 
chování. Instituce a procedury - vyšetřování případů nesprávného administrativního postupu. 
Druhy disciplinárních trestů pracovníků veřejné správy. Koordinace a sebehodnocení 
problematiky etiky ve veřejné správě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027153 - ANAL 028394 
Kryptografická ochrana utajovaných skutečností a certifikace kryptografických prostředků.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2001, č. 2, s. 46 - 51. 
 Text vyhlášky NBÚ č. 136/2001 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných 
skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027236 - ANAL 028652 
PAVLÍK, Petr 
Nové směry a výzvy pro podnikové vzdělávání : O vztahu motivace a vzdělávání.  
In: Moderní řízení. - 36, 2001, č. 12, s. 8 - 11, 2 tab.  
Konkurenceschopnost firem bude stále více ovlivňována úrovní znalostí zaměstnanců. 
Význam odpovídajícího výběru a kvality průběžného vzdělávání. Vytváření motivačních 
faktorů pro vzdělávání. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027151 - ANAL 028392 
Postup při zajišťování a provádění bezpečnostní prověrky organizace.  
In: Věstník Národního bezpečnostního úřadu. - 2001, č. 2, s. 16 - 17. 
 Bezpečnostní prověrka organizace se týká právnických a fyzických osob, kterým jsou 
poskytovány utajované skutečnosti, u kterých utajované skutečnosti vznikají, nebo u kterých 
dochází k seznamování s utajovanými skutečnostmi. Postup při bezpečnostních prověrkách 
organizací a jeho náležitosti. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
 
027284 - ANAL 028574 
ŠTĚDRÝ, Roman 
Kung-fu.  
In: 100 + 1 ZZ. - 38, 2001, č. 23, s. 56 - 57, 5 obr.  
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Pokračování z čísla 22/2001. Vnitřní styly kung-fu. Vnitřní styly se orientují na psychickou 
přípravu, techniku dýchání, udržování rovnováhy, kruhové pohyby a ovládání vnitřní energie 
či. Vnitřní styly jsou spojovány s taoismem a kláštěry v pohoří Wu-tang. Styl tchaj-ti-čchuan. 
Tchai-ti. Pa-kua. Hsing-i. Rozšíření kung-fu ve světě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027171 - ANAL 028603 
Tady to máte, tak se snažte : Rozhodnutí Rady Evropské unie o principech, prioritách, 
bezprostředních cílech a podmínkách obsažených v přístupovém partnerství s ČR.  
In: Ekonom. - 45, 2001, č. 50, s. 34 - 37, 6 obr.  
Dokument zpracovala EU ve spolupráci s ČR. Styčnými body s Pravidelnou zprávou 
Evropské komise jsou: důraz na reformu veřejné správy a právního systému, důraz na 
účinnější boj proti korupci a na lepší ochranu menšin. Ekonomická kritéria kladou důraz na 
restrukturalizaci ocelářství, zlepšení podnikatelského prostředí a reformy fiskálního sektoru. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027279 - ANAL 028569 
TRNKA, Daniel 
Etika ve veřejné správě v zemích OECD. Stanovení základních hodnot.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 45, s. 12, 21.  
Závěry, které vyplynuly z výzkumu, týkající se nástrojů pro podporu etiky ve veřejné správě 
používaných v členských státech. Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj. Základní 
hodnoty etické infrastruktury. Prevence. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027295 - ANAL 028585 
Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2000.  
In: Veřejná správa. - 12, 2001, č. 44, příloha.  
Základní ukazatele věkové struktury obyvatelstva ČR k 31.12.2000 podle krajů. Stěhování v 
roce 2000 podle krajů. Okresy s největším migračním ziskem a nejhlubší migrační ztrátou v 
roce 2000. Struktura obyvatelstva podle velikostních skupin obce bydliště. Počet obcí v 
letech 1992 až 2000 podle velikostních skupin obcí. Základní charakteristiky krajů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 


