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ALKOHOL, DROGY 
 
027768 - ANAL 029092 
FALÁŘ, Josef - BOLEK, Emil 
Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže za období 1997 - 2000.  
In: Závislosti a my. - 2002, únor, s. 30 - 31, 2 grafy.  
Projekt "Monitorování drogové scény a sociálního klimatu dětí, mládeže, branecké a 
vojenské populace" pro oblast prevence sociálně patologických jevů, byla CASRI Praha, 
zpracována porovnávací studie. Postihuje dynamiku drogové scény a sociálního klimatu 
sledované populace školní mládeže za období 1997 - 2000. Základní statistické údaje. 
Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027741 - ANAL 028763 
GREENFIELDOVÁ, Susan 
Konopí a mozek.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 1, s. 22.  
Profesorka fyziologie rozebírá neurologické a fyziologické důsledky požívání kannabisových 
drog, především marihuany a vyvrací některé fámy o neškodlivosti konopí. Podle všeho 
konopí nejen vyvolává závislost, ale má i vážný dopad na myšlenkové pochody a způsobuje 
škody na mozku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027765 - ANAL 029089 
KLIMEŠOVÁ, Jarmila 
Tabák a alkohol - drogy.  
In: Závislosti a my. - 2002, únor, s. 22 - 23.  
Kouření a další užívání tabáku patří mezi nejrozšířenější toxikomanie. U kuřáků dochází k 
vyšší konzumaci alkoholu a ostatních drog i ke zhoršeným výživovým zvyklostem. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027666 - ANAL 029049 
NEŠPOR, Karel 
Školní protidrogové programy v zemích EU.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 1, s. 48, lit. 1.  
Evropské monitorovací centrum pro drogy a zneužívání drog (EMCDDA) uveřejnilo výsledky 
analýzy 53 protidrogových programů v zemích EU. Preventivní programy často kombinovaly 
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více přístupů jako využívání předem připravených vrstevníků (peer programy) nebo 
ovlivňování prostředí, v němž děti žijí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027701 - ANAL 029226 
NEŠPOR, Karel - ZIMA, Tomáš 
Otravy alkoholem a další rizika související s alkoholem u malých dětí. 
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, leden, s. 19 - 20.  
Uvedeny důvody, proč je alkohol pro organismus dětí nebezpečnější než pro dospělé osoby. 
Otravy u dětí předškolního věku. Případy záměrné intoxikace dítěte alkoholem. 
Nebezpečnost roztoků obsahujících alkohol (ústní vody, čistící prostředky apod.) pro dětský 
organismus. Zásady prevence problémů působených alkoholem a jinými návykovými látkami 
u dětí a dospívajících.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027764 - ANAL 029088 
Obecná charakteristika v oblasti drog NPC - rok 2001.  
In: Závislosti a my. - 2002, únor, s. 14 - 15.  
Situace v oblasti nelegálního obchodu a šíření omamných, psychotropních látek v ČR je 
charakterizováno základními faktory, které jsou uvedeny v tomto článku. Bezpečnostní rizika. 
Celkové statistické údaje o drogové scéně v ČR za rok 2001. Latentnost drog. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027947 - ANAL 028763 
PIPKOVÁ, Hana 
Soubor opatření proti terorismu - nová legislativa Evropské unie.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 3, příl. s. 3 - 5.  
Akce: Soubor opatření proti terorismu [konference]. 25.01.2002-26.01.2002. 
Evropská komise. Evropská právnická akademie.  
Přehled předpisů přijatých k problematice boje proti terorismu v rámci EU. Nejnovější vývoj v 
oblasti opatření proti teroru - schválení akčního plánu. Zavedení evropského zatýkacího 
rozkazu a v souvislosti s tím rozhodnutí Rady EU o extradičním řízení mezi členskými státy. 
Přijetí společné definice teroristického jednání. Návrhy jsou diskutovány i nevládními 
organizacemi (zachování základního standardu lidských práv, příliš široká definice terorismu, 
ochrana menšin, ochrana žadatelů o azyl, zřízení mezinárodního trestního soudu). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027763 - ANAL 029087 
Protidrogová politika rezortu MO.  
In: Závislosti a my. - 2002, únor, s. 5 - 10, 1 obr.  
Zneužívání drog v Ministerstvu obrany ČR. Poznatky o drogové scéně v rozortu MO. 
Vojenská policie a prevence zneužívání drog. Základní dokumenty protidrogového působení 
v rezortu MO. Organizace prevence sociálně-patologických jevů. poznatky o sociálně-
patologických jednání a jeho příčinách jako prostředek k realizaci efektivní prevence. 
Základní formy prevence sociálně-patologických jevů realizované v rezortu MV. Hospodaření 
s účelově vyčleněnými finančními prostředky. Mezirezortní spolupráce v prevenci zneužívání 
drog. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027708 - ANAL 028658 
SPITZBARTH, Mirco - MANNS, Andreas 
Nichts getruncken und doch fahrungstüchtig - Drogen und Strassenverkehr : "Das Dräger-
Konzept" für den Drogen-Nachweis vor Ort [Nic nepili a přece nejsou způsobilí k jízdě - drogy 
a pouliční doprava. Firma Dräger vyvinula přenosný přístroj k testování užití drog ].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 46, 2001, č. 6, s. 167 - 168, 1 obr., lit. 12.  
Nárůst dopravních nehod, při jejichž vyšetřování bylo zjištěno, že řidiči byli pod vlivem drog 
nebo léků. Zatímco krevní a dechové zkoušky na alkohol jsou již vžitou záležitostí, zjištění 
užití drogy nebo některých léků naráží především na neexistenci spolehlivých detekčních 
přístrojů. Právní úpravy drogové problematiky v silniční dopravě. Praktické problémy 
testování řidičů. Firma Dräger a její testovací přístroj. Vybavení dopravní policie tímto 
přístrojem. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027766 - ANAL 029090 
Vývoj drogové scény v České republice.  
In: Závislosti a my. - 2002, únor, s. 28.  
Drogová scéna procházela určitým, specifickým vývojem. Počátky zneužívání drog. Čichání 
těkavých látek. Další vývoj. Držení drogy pro vlastní potřebu. Drogová turistika. Drogový 
dealeři. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
027676 - ANAL 027376 
BELL, R.E. 
Sex Trafficking: A Financial Crime Perspective [Obchod se sexem. Perspektiva tohoto druhu 
finanční kriminality].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2001, č. 2, s. 165 - 177, lit. 119.  
Obchod se ženami, prováděný mezinárodně organizovanými skupinami, se stal globálním 
světovým problémem. V posledním desetiletí se velice dotýká i východoevropských zemí, 
včetně bývalého Sovětského svazu. Učinit tento obor nevýnosným a uplatňovat legislativu 
finanční kriminality je možností, která daný problém řeší jen do jisté míry. Efektivním řešením 
může být jen zavedení nadnárodních zákonů a strategie, platné ve všech zemích. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027667 - ANAL 029220 
BENES, Michael 
Strach z trestné činnosti - analýza strategií pro snížení strachu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 2, s. 5 - 11.  
Dokončení z TP č. 11/2001. Faktory, které vysvětlují kolísání míry strachu z trestné činnosti v 
různých místech. Sítě sociální podpory a soudržnost jako faktory snižující pocity strachu. Vliv 
urbanizace a okolního prostředí na stupeň strachu z kriminality. Důsledky strachu z trestné 
činnosti. Názory na způsoby, jak strach z kriminality překonat.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027704 - ANAL 029227 
DOLEŽALOVÁ, Markéta 
Zpráva ze služební cesty na Evropskou a středoasijskou regionální konferenci proti 
komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, leden, s. 21 - 23.  
Informace z Evropské regionální konference proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí, 
která se konala v Budapešti ve dnech 20. - 21. listopadu 2001. Úkolem účastníků konference 
bylo doplnit a dále rozpracovat nové Doporučení R 16/2001 RE přijaté 31. října   2001 o 
ochraně dětí před sexuálním zneužíváním, které nahradilo Doporučení R 11/1991. Hlavní 
cíle společného postupu států Evropského regionu.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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027656 - ANAL 029041 
DOUBRAVA, Lukáš 
Informace o šikaně se v inspekční zprávě objevit nesmí.  
In: Učitelské noviny. - 105, 2002, č. 6, s. 8 - 9, 1 obr.  
Počty případů šikany se zvyšují a také jejich brutalita roste. Boje s fyzickým i psychickým 
násilím na školách se věnuje policie, krajské úřady, zřizovatelé škol a ministerstvo školství. 
Jak školy tento pokyn, týkající se šikany naplňují, kontroluje Česká školní inspekce. Práce 
inspekce. Stížnosti na šikanu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027711 - ANAL 029065 
HRIB, Nikolaj 
Byla střelba ve Varnsdorfu válkou gangů?.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 13 - 18.  
Popis případů střetu Albánců a Romů ve Varnsdorfu. Obě minority vyvíjely různé aktivity (ne 
vždy zcela legální), ale v žádném případě si nijak nekonkurovaly, ani neusilovaly o to, získat 
pro sebe pole působení druhé skupiny. Příčiny tragické události. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027659 - ANAL 027373 
MCCUSKER, Robin 
E-Commerce Security: The Birth of Technology, the Death of Common Sense? [Bezpečnost 
elektronického obchodování. Zrození technologie, smrt zdravého rozumu?].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2001, č. 1, s. 79 - 89, lit. 111.  
 Při dnešním rozvoji elektronického obchodování si mnohé obchodní společnosti ani 
neuvědomují, jak málo je zajištěna bezpečnost tohoto druhu obchodování proti počítačové 
kriminalitě. Příklady známých virů, např. I-love-you, a ohrožení bezpečnosti e-mailu. Úpadek 
banky Barings Bank v roce 1995 a další příklady laxního přístupu některých firem. Nový 
způsob obchodování, tzv. M-Commerce, který umožňuje např. přístup na internet bez 
zapojení terminálu, je teprve v začátcích. Chaotická situace v čínské ekonomice. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027675 - ANAL 027375 
MUNRO, Neil 
Internet-based Financial Services: A New Laundry? [Finanční služby na Internetu. Nová 
příležitost k praní peněz ?].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2001, č. 2, s. 134 - 152, 1 obr., lit. 30.  
Autor odpovídá na otázku, zda nové finanční služby na internetu budou znamenat větší riziko 
pro finanční instituce, které jsou využívány k praní peněz. Zaměřuje se na technické a 
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personální hledisko, přináší přehled současné situace a předpovídá další vývoj v blízké 
budoucnosti. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027651 - ANAL 028124 
PEDERSEN, Dorothy 
Sexual harrasment: Is the atmosphere right for it in your precinct? [Sexuální harašení a 
otázka prostředí na policejním okrsku].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 128 - 134.  
Tzv. sexuální harašení na policejních pracovištích - mezi stejnými nebo různými hodnostmi, 
nadřízenými a podřízenými, policisty a zaměstnanci. Z prací zaměřených na sex. obtěžování 
žen (např. Na Floridě bylo v zaměstnání u policie obtěžováno podle respondentek 69 % žen 
ze 3 tis. dotázaných). Vyšetřování stížností inspekčními orgány. Význam preventivních 
opatření na pracovišti. Úkoly místního managementu v tvorbě nekonfliktního prostředí. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027652 - ANAL 028125 
PEDERSEN, Dorothy 
Rising above corruption [Vítězit nad korupcí].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 136 - 142, 1 obr.  
Korupce v americké policii jako existující negativní jev a úkoly managementů policejních 
oddělení v potírání korupce. Odlišování chyby policisty při služebním úkonu od případu 
korupce policisty. Prostředí vybízející ke korupci a jak se může dobrý policista nechat 
zkorumpovat. Vyšetřování případů korupce. Význam integrity na pracovišti. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027670 - ANAL 027374 
PICKHOLZ, Marvin G. - PICKHOLZ, Jason 
Manipulation [Manipulace].  
In: Journal of Financial Crime. - 9, 2001, č. 2, s. 117 - 133, lit. 66.  
Definice pojmu tržní manipulace. Popis všech finančních podvodů, které lze zahrnout pod 
široký pojem manipulace. Manipulace pomocí internetu. Důsledky pro mezinárodní trhy. 
Zkušenosti z USA. Závěr.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027713 - ANAL 028660 
RUPPRECHT, Reinhard 
Begleit-Erscheinung : Ergänzender Sicherheitsbericht der Bundesregierung zur PKS 
[Průvodní jev. Doplnění bezpečnostní zprávy spolkové vlády k policejní kriminální statistice].  
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In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2001, č. 11 - 12, s. 20 - 23.  
Součástí bezpečnostní zprávy spolkové vlády se poprvé stala i policejní kriminální statistika 
a její kriminologická analýza. Článek předkládá výtah z tohoto dokumentu, charakterizuje 
situaci v různých druzích kriminality, upozorňuje na některé důležité jevy (např. problém 
korupce a její provázanosti s organizovanou kriminalitou) a zároveň i shrnuje účinnost 
preventivních opatření spolkové vlády. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027703 - ANAL 029060 
STŘEDA, Ladislav - MATOUŠEK, Jiří 
Ultraterorismus - jaderný, radiologický, chemický a biologický terorismus.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 98 - 113, lit. 11.  
Pojem "terorismus". Ultraterorismus. Jaderný a radiologický terorismus. Chemický a 
biologický terorismus. Opatření proti ultraterorismu. Mezinárodní aspekty boje proti 
organizovanému zločinu a terorismu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027695 - ANAL 029225 
URBÁNKOVÁ, Zora - ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Problematika znásilnění v partnerském soužití.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, leden, s. 13 - 14.  
Znásilnění v partnerském soužití, základní postoje k tomuto jevu. Zkušenosti autorky z praxe 
manželského a rodinného poradce a terapeuta. Chování agresorů vůči oběti (manželce, 
partnerce). Důsledky vynucovaného sexu pro oběť. Jako příklad uvedeny dvě kazuistiky. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027710 - ANAL 029064 
VALERIÁN, Luboš 
Recidiva u vraždy - tentokrát z vlastní praxe.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 7 - 12, 7 obr.  
Případ 26 letého pachatele, který byl opětovně souzen za vraždu. Tu první spáchal jako 
mladistvý. Po podmínečném propuštění na svobodu zavraždil svoji 7 letou neteř. Vyšetřování 
případu. Znalecké posudky a odborné expertizy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027714 - ANAL 029066 
ADAM, Milan - ŠÁMALÍK, Josef 
Ztracené kamiony.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 19 - 23.  
Případ pojistného podvodu. Vyšetřování případu. Dva směry vyšetřování. Odsouzení 
pachatelů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027745 - ANAL 028675 
BLAŽEK, Petr 
Sám si kradu, sám si peru.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 6, s. 16 - 17.  
Boj proti praní špinavých peněz ve finanční sféře. Problém vkladních knížek na doručitele. 
Připravované právní úpravy o bankách a sledování podezřelých toků peněz. Chystaný 
průlom do mlčenlivosti, zejména advokátů. Srovnání požadavků EU a situace v ČR.  Problém 
konfiskace výnosů z trestné činnosti a možný směr legislativních úprav. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027725 - ANAL 029072 
HNÍK, Václav 
Mezinárodní aktivity v boji proti počítačové kriminalitě.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 57 - 59.  
Koncepce boje proti trestné činnosti v oblasti informační technologie. Budapešťská úmluva o 
boji proti počítačové kriminalitě, vypracované Radou Evropy. Akční plán eEurope 2002. 
Deset principů a desetibodový akční plán skupiny G8. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027800 - ANAL 029094 
Hrozí nám nebezpečí teroristického útoku? 
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 16 - 17, 1 obr.  
Zabezpečovací technika a terorismus. Prevence proti teroristickým útokům. Vliv na 
předcházení terorismu kamerovými systémy, rentgeny, detektory dopisních bomb, 
speciálními technickými systémy. Zabezpečení letišť proti možnému teroristickému útoku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027762 - ANAL 029086 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Projekt bezpečná lokalita.  
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In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 26, 4 obr.  
Projekt "Bezpečná lokalita". Rezort ministra vnitra vložil do projektu poznatky a zkušenosti 
svých odborníků z oboru ochrany majetku a osob. Pilotní projekt se začal uskutečňovat 
koncem roku 2001 ve třech panelových domech v Praze 5 a 15. Podmínky pro bezpečný 
dům. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027720 - ANAL 029069 
MALÝ, Karel - SOUKUP, Miroslav 
Kriminalita v oblasti lesního hospodářství.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 42 - 47, 4 obr.  
Kriminalita v oblasti ekologie. Po roce 1989 zaznamenala policie nárůst trestných činů v 
oblasti ekologie. Stále častěji dochází k nezákonné těžbě dřeva a k ohrožení či poškození 
životního prostředí. Přehled trestné činnosti na lesích od roku 1995 - 2000. Pro oblast 
ochrany lesa budou navržena nová ustanovení: Poškozování lesa těžbou, společná 
ustanovení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027839 - ANAL 028144 
PEDERSEN, Dorothy 
Student threats: Benign or malignant? [Otázka závažnosti pohrůžek a násilí mezi studenty].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 30 - 33, 1 obr.   
Stupňující se agresivita a projevy násilí na amerických školách všech stupňů. Problém 
kriminality na školách a k příčinám vývoje školního prostředí k růstu násilí mezi spolužáky. 
Úkoly v rámci policejního dohledu na školách. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027715 - ANAL 029067 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Brutálně znásilňoval děti (z praxe švýcarské policie).  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 24 - 27.  
Případy pohlavního zneužívání a znásilnění malých děvčátek. Pachatel byl zákeřný, brutální. 
Pomocí DNA byl pachatel ze svých činů usvědčen. Osobnost pachatele. Typy sexuálních 
pachatelů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027792 - ANAL 028702 
THOMOVÁ, Jana - STOČESOVÁ, Simona 
Zpráva o "Výzkumu školní mládeže 1999".  
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In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 31 - 32.  
Výzkum zaměřený na zkušenosti plzeňské dospívající mládeže s násilím. Výzkum pořádala 
katedra trestního práva právnické fakulty Západočeské univerzity pod vedením doc. JUDr. H. 
Válkové. Respondenty byla mládež ve věku okolo 15 let. Smyslem výzkumu bylo zjistit 
vnímání míry viktimizace, rozsah delikvence a související faktory. Definování typů násilného 
jednání. Nejčastějším typem násilí je šikana. Poměrně vysoké procento dotázaných přiznalo 
aktivní účast na násilném jednání, opět nejčastěji ve formě šikanování. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027737 - ANAL 028671 
Virtuální realita v praxi.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 1, s. 18 - 19, 2 fot.  
Mezi experty se rozvíjí debata o možnosti počítačové simulace přípravy teroristického útoku 
na WTC. Přístupnost softwaru i příslušné stavební dokumentace. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027739 - ANAL 028672 
ZAHRADNÍČEK, Stanislav 
Střet svobody a práv.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 1, s. 20 - 21.  
Problematika vyrovnání se se střetem svobody projevu a práva na soukromí s bojem proti 
terorismu a kriminalitě. Direktiva EU95/46. Průzkumy trhu a veřejného mínění na toto téma. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027848 - ANAL 027396 
ZIELASKO, Michael 
"Erfolgsstory" Euro: Wachsam bleiben [Historie úspěchu měny euro. Zásada: zůstat 
ostražitý].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 2, s. 6 - 10, 3 obr.  
Výhody a nevýhody nové měny euro v německém prostředí. Nové možnosti pro padělatele a 
pro mafii. Podvody a kalkulace při výměně marek za euro v souvislosti s praním peněz. 
Zkušenosti z bývalé Jugoslávie, kde je marka stále velmi populární. Varování před přílišným 
optimismem. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027748 - ANAL 028676 
ZRZAVÝ, Jan 
Genocida a lidská přirozenost : Podivné příběhy SS-Sturmbannführera JUDr. Konrada 
Morgena a šimpanzích kmenů Kahama a Kasakela.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 1, s. 29 - 35, 1 obr. schéma, lit. 5 v čl., 8 v schématu.  
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Další z kontroverzních autorových článků o přirozenosti násilí (viz též Vesmír 12/2001, 
Homicida a lidská přirozenost). Biologická a sociální podstata genocidy. Genocida v přírodě 
a v lidské společnosti. Rozdíl mezi vražděním a genocidou - rozdílná motivace. Pachatelé 
jako normální, průměrní a slušní lidé. Lhostejnost třetích osob a podstata této lhostejnosti. 
Přehled genocid a jejich stíhání v dějinách na schématu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
027831 - ANAL 027389 
ANDERS, S. - GEHL, A. - TSOKOS, M. 
Suizidale Strombeibringung unter Verwendung von Zeitschaltuhren : Kasuistiken und 
Literaturübersicht [Sebevražda elektrickým proudem použitím časového spínače. Kasuistika 
a přehled literatury].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 3-4, s. 80 - 87, 6 obr., lit. 7.  
Tento poměrně vzácný způsob sebevraždy je zde popsán na dvou skutečných případech a 
sedmi příkladech z odborné literatury. U obětí bylo zjištěno požití benzodiazepinů a alkoholu. 
Diskuse o možnostech kriminalistického postupu a lékařského vyšetření v  takových 
případech. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027841 - ANAL 027392 
BELLMANN, D. - GRELLNER, W. - WILSKE, J. 
Selbstsprengung mittels einer Rohrbombe [Sebevražda explozí trubkovité bomby].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 5-6, s. 139 - 148, 1 tab., 4 obr., lit. 22.  
Případ osmnáctiletého muže, který spáchal sebevraždu uvedeným způsobem. Popis bomby. 
Pitevní nález. Toxikologický nález a psychiatrická anamnéza. Diskuse a stručný popis 
dalších podobných případů, včetně motivace. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027836 - ANAL 027390 
DRIEVER, F. - DETTMEYER, R. - MADEA, B. 
Zur Lokalisation von Verletzungen bei Treppenstürzen [K lokalizaci zranění při pádu se 
schodů].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 3-4, s. 105 - 113, 4 obr., lit. 15.  
V Ústavu pro soudní lékařství v Bonnu bylo prozkoumáno 52 případů úmrtí po pádu se 
schodů. Byla vznesena otázka, jestli je možno z morfologického hlediska vyvozovat zpětné 
závěry. Přihlíželo se i k dalším okolnostem: zranění obličeje, izolovaná zranění trupu jako 
příčina smrti, zranění končetin. Vyhodnocení výsledků a diskuse.  
BRD - ger: PA: jv/2002 
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027840 - ANAL 027391 
ISHORST-WITTE, F. - HEINEMANN, A. - PÜSCHEL, K. 
Erkrankungen und Todesursachen bei Wohnungslosen [Onemocnění a příčiny úmrtí u 
bezdomovců].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 5-6, s. 129 - 138, 1 tab., 2 obr., lit. 18.  
V Institutu pro soudní lékařství v Hamburgu bylo v letech 1990 - 1998 prozkoumáno 388 
případů úmrtí bezdomovců. Jejich zdravotní stav byl většinou špatný. Dožili se průměrného 
věku 44,5 roku. Nepřirozená smrt byla zjištěna v 62,6 proc. případů, šlo převážně o 
intoxikace. V ostatních případech měly největší podíl infekce (16,8 proc.). Z celkového počtu 
případů tvořily 8,5 procent ženy. Je nutno vybudovat nový systém lékařské pomoci v 
Hamburgu. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027661 - ANAL 029044 
JUŘÍČEK, Ludvík - KOMENDA, Jan - ROZEHNAL, Dalibor - ROUBAL, Petr 
Experimenty v ranivé balistice.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 2, s. 22 - 23, 3 obr., 1 tab.  
Simulace dvou základních typů střelných poranění, kde zvláštní význam mají výsledky 
balistické simulace účinků rázové vlny od pronikající střely na cévní systém člověka. 
Simulace účinků malorážového střeliva na živou tkáň (měkké "homogenní" struktury). Cíle 
experimentu. Balistická podstata experimentů. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027672 - ANAL 028128 
KARAZULAS, Gus 
New forensic odontology tools [Nové prostředky forenzní odontologie]. 
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 200 - 204, 7 obr.  
Nedostačující kvalita fotosnímků otisků zubů na kůži často znemožňuje předložit jasný 
důkaz. Kvalitu takovýchto stop výrazně zvyšuje technologie Lucis americké fy Image Content 
Technology. Lucis je technologie dalšího zpracovávání digitalizovaného fotosnímku. Princip 
a postup techniky Lucis. Ukázka výsledků. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027835 - ANAL 029126 
KNEUBÜHL, Beat 
Vliv vnitrobalistických veličin na vývin rány ; přel. Petr Tůma . 
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 3, s. 42 - 43, 55, 9 obr.  
Pokračování z čísla 2/2002. Další parametry, které tlak střely významně ovlivňují. Hmotnost 
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prachové náplně a hmotnost střely. Hloubka vsazení střely v nábojnici. Celkový povrch 
prachových zrn. Objem plynů a průběh tlaku. Povrch prachových zrn. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027727 - ANAL 028137 
MULZAC, Henry 
The worms crawl in [Červi vlézají].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 88 - 94, 3 obr. 
Soudobé možnosti soudní entomologie a perspektivy jejího dalšího uplatnění podle 
odborníků pensilvánské státní univerzity. Přehled forenzně významných druhů much a 
brouků. Mitochondriální DNA (mtDNA). Z poznatků k dalšímu využití metody DNA podle 
specialistů z univerzity v Birminghamu, Alabama. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027724 - ANAL 029071 
NESVATBA, Antonín 
Kriminalistické stopy vytvořené pri páchaní trestných činov vrážd.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 52 - 53, lit. 3.  
Kriminalistické stopy při vyšetřování vražd. Nejčastější chyby a nedostatky v souvislosti s 
jejich zajišťováním a zkoumáním. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027819 - ANAL 027387 
RIEPERT, T. - FLORES REYES, M. - URBAN, R. 
Zur postmortalen Röntgendiagnostik des Schädels [K postmortní rentgenové diagnostice 
lebky].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 3-4, s. 65 - 71, 1 tab., 4 obr., lit. 19.  
Bylo zrentgenováno 164 těl ve dvou různých rovinách. Výsledky byly vyhodnoceny nezávisle 
na následující pitvě, ale později byly s výsledkem pitvy porovnány. Dislokované fraktury 
lebeční klenby byly viditelné, obtížnější byla detekce u ostatních fraktur. Zjištěn účinek plynu 
a cizích těles. Radiografické postmortní vyšetření lebky se doporučuje jako vhodné pro 
retrospektivu celého případu. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027846 - ANAL 027394 
SCHRÖER, J. - SPERHAKE, J. - SCHULZ, F. - TSOKOS, M. 
Selbst beigebrachte Verletzungen bei Männern - Verletzungsmuster und Motivation 
[Dobrovolná sebezranění u mužů. Charakteristika zranění a motivace].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 5-6, s. 165 - 174, 1 tab., 8 obr., lit. 15.  
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Zpráva o šesti případech, kdy si muži dobrovolně způsobili zranění sami na sobě za účelem 
předstírání trestného činu, který byl na nich údajně spáchán. Muži byli ve věku od 15 do 46 
let, přičemž mladší převažovali. Fingované trestné činy: loupežné přepadení (4x), znásilnění 
(1x), zranění policistou (1x). Popis zranění, lékařská  zpráva. Skutečný důvod: ve většině 
případů snaha upoutat pozornost, tedy výzva k ostatním. V dalších případech autoerotická 
činnost, snaha obohatit se, nenávist k policistům. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027820 - ANAL 027388 
SUBKE, J. - HAASE, S. - WEHNER, H.D. - WEHNER, F. 
Schussrekonstruktionen anhand individuell parametrisierbarer dreidimensionaler 
Opfermodelle [Rekonstrukce výstřelů pomocí individuelně manipulovatelných trojrozměrných 
modelů oběti].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 3-4, s. 72 - 79, 2 tab., 7 obr., lit. 11.  
Rekonstrukce výstřelů, prováděné pomocí počítačů, mohou usnadnit analýzu případů, kdy je 
obtížné dokázat vraždu nebo sebevraždu. Trojrozměrný model oběti je vytvořen podle 
anatomických údajů a podle údajů o zranění, podobně jako model použité zbraně, to vše 
pomocí software CAD (program POSER, systém AG). Různé simulační sekvence a jejich 
porovnání s výsledky pitvy, virtuální držení zbraně a dráha střely mohou potvrdit nebo 
vyloučit možnost sebevraždy.  
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027842 - ANAL 027393 
VERHOFF, M.A. - RISSE, M. - WEILER, G. 
Satellitenschüssel als Stromquelle [Satelitní anténa jako zdroj elektrického proudu].  
In: Archiv für Kriminologie. - 208, 2001, č. 5-6, s. 159 - 164, 4 obr., lit. 9.  
Dvě nehody, z toho jedna smrtelná, způsobené elektrickým proudem na pracovišti. Zdrojem 
elektrického proudu byla satelitní anténa, neodborně připojená na staré gramorádio, s 
následným propojením na síť (220 V, 50 Hz). Teprve v druhém případě byla provedena 
správná diagnóza a objevena příčina. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 
027105 - ANAL 028372 
ELIÁŠ, Karel 
Smluvní pokuta z pohledu právní doktríny a praxe.  
In: Obchodní právo. - 10, 2001, č. 10, s. 2 - 11.  
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Důležitost smluvní (konvencionální, konvenční) pokuty v obligačním právu. Pojem smluvní  
pokuty, její právní úprava a některé aspekty. Určení konvenční pokuty a její výše. Vztah 
nároku na smluvní pokutu a nároku na náhradu škody. Moderační právo. 
CZ - cze: PA: bh/2001 
027755 - ANAL 028678 
BÍLKOVÁ, Veronika 
Boj proti terorismu a mezinárodní právo.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 1, s. 25 - 27.  
Mezinárodní právo a jeho cíle. Prehistorie mezinárodního boje proti terorismu - vymezování 
pojmu, extradice pachatelů politicky motivovaných trestných činů. Vznikání mezinárodního 
systému zaměřeného na boj proti terorismu po roce 1945. Jednostranné právní akty 
mezinárodních organizací týkající se terorismu. Mezinárodní smlouvy (univerzální i 
regionální). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027689 - ANAL 028653 
DELSOLOVÁ, Chantal 
Politická odpovědnost, nástup vykonavatele spravedlnosti a postava spravedlnosti ; Přel. 
Lenka Kavanová.  
In: Filosofický časopis. - 49, 2001, č. 6, s. 931 - 942.  
Problém politické odpovědnosti a rozhodování ve světle filozofických teorií, vztahu 
přirozeného a pozitivního práva a současné převážně technokratické podobě politiky. Vztah 
práva a spravedlnosti, politiky a spravedlnosti, odpovědnosti za politická rozhodnutí. 
Odpovědnost bez viny, obětní beránci, "případ Antigona". Spravedlnost a její vykonavatel, 
vzájemný vztah, vliv ideologií na výkon spravedlnosti, nebezpečí moralismu permanentně 
označujícího viníky v politice. Otázky pro budoucnost. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027747 - ANAL 029080 
DUBSKÝ, Milan 
Krizové štáby orgánů veřejné správy.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 12 - 13, 2 obr.  
Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12.12.2001, kterou se stanoví 
organizační uspořádání krizového štábu kraje, okresu a obce, jeho uvedení do pohotovosti a 
vedení dokumentace a Metodický pokyn MV č.j.: PO-4537/IZS-2001 ze dne 12.12.2001, 
kterým se stanoví některé podrobnosti a doporučení k metodice práce, přípravě členů a 
místům zasedání krizového štábu kraje, okresu a obce. Zavádění směrnice do běžného 
života. Objekty krizového řízení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027753 - ANAL 029084 
DUBSKÝ, Milan 
Vojáci v pořádkové policii.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 23, 1 obr.  
Nařízení vlády č. 332/2001 Sb., ze dne 25.7.2001 Sb., o povolání vojáků Armády ČR k 
plnění úkolů služby pořádkové policie PČR při radiačních haváriích jaderných elektráren. 
Počty vojáků v činné službě. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027759 - ANAL 028682 
HART, Jan 
Svoboda projevu v USA a v Evropě.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 1, s. 28 - 32.  
Svoboda projevu v USA a vývoj jejího pojetí.Svoboda projevu jako ústavou zaručené 
občanské právo. Vztah svobody projevu a osobnostních práv. Precedentní rozhodnutí 
amerického soudu. Odlišná úprava evropská, která právo svobody projevu akceptuje 
především jako právo osobnostní založené na ochraně lidské důstojnosti, která nesmí být 
obětována byť i demokratickému systému - příklad Německa. Problém extremistických 
projevů. Svoboda projevu, stabilita společnosti a její fungování. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027761 - ANAL 028684 
HAVLAN, Petr 
Ohlášený návrat finanční prokuratury.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 1, příl. s. 4 - 6.  
Základní charakteristika finanční prokuratury. Současná platná právní úprava majetku státu a 
hospodaření s ním. Úkoly finanční prokuratury v procesní a výkonné oblasti. Filozofie a cíl  
navrhovaného zákona a jeho význam . 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027655 - ANAL 029218 
HORÁČEK, Tomáš 
Vztah mezi obchodním zákoníkem a živnostenským zákonem po novele obchodního 
zákoníku.  
In: Právo a podnikání. - 11, 2002, č. 1, s. 22 - 30.  
Autor shrnuje všechny vzájemné vazby, které mezi obchodním zákoníkem a živnostenským 
zákonem v jejich platném znění existují a podává stručný výklad dotčených ustanovení. 
Soustřeďuje se zejména na vzájemný vztah obchodního zákoníku a živnostenského  
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zákona, na prolínání úprav OZ a ŽZ a na problematiku výslovného využívání institutů 
živnostenského práva novelizovaným obchodním zákoníkem. Dokončení článku v příštím 
čísle.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027717 - ANAL 029068 
KROULÍK, Pavel - MLADOVÁ, Marie 
Novely (pokračování).  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 30 - 41, 1 tab., lit. 11.  
Pokračování z čísla 5/2001. Další změny v trestním řádu účinným od 1.1.2002. Zajišťovací 
úkony uplatňující zákonné omezení osobní svobody: vazba, zadržení, zajištění, domovní a 
osobní prohlídka, zadržení a otevření zásilek, odposlech a záznam telekomunikačního 
provozu. Dokazování: svědek, výslech svědka, rekognice, znalecký posudek, prohlídka těla 
a pitva mrtvoly. Rozhodnutí. Stížnosti a řízení o ní. Náklady trestního řízení. Přípravné řízení. 
Operativně pátrací činnost a podmínky jejich použití. Skončení prověřování. Odložení nebo 
jiné vyřízení věci. Dočasné odložení trestního stíhání. Dokončení v dalším čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027756 - ANAL 028679 
LEBEDA, Petr 
Ground Zero : [Část] 2. Naděje a bojkot postbipolárního multilateralismu a mezinárodního 
práva.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 1, s. 22 - 25.  
Pokr. z MezPol 12/2001. Pokus o analýzu úvodní fáze vojenské operace v Afghánistánu jako 
prvního kroku k řešení boje proti terorismu. Spory o interpretaci konfliktu a vojenského 
zásahu. Účastníci konfliktu a jejich asymetrie. Nadřazenost ideologie nad lidskými právy a i 
právem mezinárodním v tomto konfliktu. Mezinárodní právo, jeho uplatňování a porušení. 
Upřednostňování amerických zájmů nad mezinárodním právem. Ztotožnění vymáhání 
spravedlnosti s intervencí do vnitřní politiky. Globální boj proti terorismu a rozporuplný postoj 
USA. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027734 - ANAL 029074 
MACHALKA, Svatopluk 
Na pomoc ...zajišťování osobních počítačů.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 2, s. 72.  
Zajišťování výpočetní techniky: Zásady, postupy a způsoby platné pro práci na místě činu a 
při provádění úkonů trestního řízení. Postup při zajišťování osobního počítače. Uložení a 
příprava zajištěného počítače. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027760 - ANAL 028683 
MATES, Pavel 
Nad návrhem nového zákona o právu shromažďovacím.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 1, s. příl. s. 1 - 2.  
Důvody nové úpravy práva shromažďovacího. Výchozí principy, okruh subjektů oprávněných 
svolávat shromáždění, působnost obcí, povinnosti svolavatele a účastníků shromáždění, 
podmínky zákazu shromáždění. Přestupky a jejich řešení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027709 - ANAL 029063 
MAZEL, Michal - BAČKOVSKÝ, Karel 
Služba kriminální policie a vyšetřování - další poznámky k novele trestního řádu z pohledu 
rezortu vnitra.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 3 - 5.  
Novela trestního řádu a některých dalších zákonů (zákon č. 265/2001 Sb.) nabyla účinnosti 
1.1.2002. Změna v organizaci policie. Vytvoření společné služby kriminální policie a 
vyšetřování (SKPV). Struktura policie a SKPV. Věcná příslušnost policejních orgánů. 
Definice přípravného řízení. Využívání operativně pátracích prostředků v práci policie. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027668 - ANAL 029221 
MIKUŠ, Peter 
Prípravné konanie trestné v demokratickej spoločnosti.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 2, s. 13 - 23.  
Cílem článku je poukázat na problém reformy trestního práva, především jeho procesní části 
v podmínkách SR. Pro srovnání je popsán proces přípravného řízení v SRN a ČR. Oblasti, 
ve kterých by měly změny v trestním řízení v SR splnit úkol v rámci přípravy rekodifikace 
trestněprávních norem.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027657 - ANAL 029219 
ŠČERBA, Filip 
Podmíněné odsouzení po novele č. 265/2001 Sb..  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 2, s. 2 - 4.  
Podrobnější rozbor změn v právní úpravě podmíněného odsouzení a podmíněného 
odsouzení s dohledem na základě novely trestního zákona a trestního řádu č. 265/2001 Sb. 
s účinností od 1.1.2002.   
CZ - cze: PA: če/2002 
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027744 - ANAL 029079 
VANĚK, Jan J. 
Mravenčí práce železniční policie.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 8 - 9, 2 obr.  
Pracovní náplň železniční policie. Nové rysy trestné činnosti na železnici. Rodinné gangy, 
které se na krádeže ve vlacích specializují a krádežemi se živí. Oddělení doprovodů spojů, 
jimiž cestují fotbaloví fanoušci. Vybavení policie. Spolupráce železniční policie a železničářů. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027770 - ANAL 028685 
BAXA, Josef - MAZANEC, Josef 
Reforma českého správního soudnictví.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 1, s. 5 - 10.  
Podstata správního práva a správního soudnictví jako veřejnoprávního práva a soudnictví. 
Příprava reformy a její hlavní okruhy: institucionální (samostatnost správního soudnictví, jeho 
pravomoci rozhodovat o soukromoprávních záležitostech), personální a organizační, 
procesněprávní a legislativní. Dosavadní vývoj správního soudnictví v ČR a naléhavost 
reforem. Soudní řád správní. Tzv. doprovodný zákon k reformě správního soudnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027767 - ANAL 029091 
BORNÍK, Miroslav 
Novelizovaná právní úprava.  
In: Závislosti a my. - 2002, únor, s. 29, 1 obr.  
Od 1.1.1999 nabyla účinnosti novela trestního zákona č. 112/1998 Sb., který uzákonil 
možnost trestně postihovat držení drog pro vlastní potřebu. Plné znění paragrafu 187a), 
kterým byl zákon č. 112/1998 Sb., doplněn do trestního zákona. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027776 - ANAL 028689 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Knihovnický zákon přináší výrazné změny.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 2, s. 7 - 8.  
Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a provozování knihovnických a informačních služeb, 
představuje komplexní novou právní úpravu na poli správy knihoven. Nové vymezení 
hlavního účelu knihovny jako zprostředkovatele a poskytovatele informačních služeb na 
základě zajištění rovného práva na informace a svobodný přístup k nim. Nový systém 
knihoven. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027779 - ANAL 028692 
MIKULE, Vladimír 
K návrhu novel obecního zřízení a krajského zřízení.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 2, příl. s. 5 - 8.  
Série vládních návrhů zákonů tvořících legislativní východisko druhé etapy reformy veřejné 
správy. Nejdůležitější součástí jsou návrhy zákona o obecním zřízení a o krajském zřízení. 
Obec a územní samospráva, výkon dozoru nad nimi. Místní státní správa a její výkon na  
různých stupních. Kategorie obcí podle rozsahu jejich přenesené působnosti. Některé 
kritické připomínky k návrhům. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027772 - ANAL 028686 
NĚMEC, Marek 
Model správního soudnictví.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 1, s. 11 - 15.  
Správní soudnictví jako kontrolní orgán výkonu moci státní správy. Možné kompetenční 
spory. Fáze správního rozhodování: kauzální teleologické úvahy, zjišťování skutečného a 
expertního stavu, interpretace právních norem, hodnocení. Expertní rozhodování a 
dokazování. Návrhy koncepce správního soudnictví. Krajské správní soudy, Patentový soud, 
Nejvyšší správní soud. Výhody navrhovaného modelu, vztah k Ústavě, podobnost s trestním 
řízením a odpovědnost orgánů veřejné správy. Rizika spojená se správním soudnictvím 
(nezávislost a nestrannost, lobby, korupce). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027773 - ANAL 028687 
NEUMANNOVÁ, Hana 
Nařízení okresního úřadu.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 1, s. 22 - 24.  
Právní úprava postavení a činnosti okresních úřadů (zákon č. 147/2000 Sb.). Vydávání 
nařízení a vyhlášek. Právní úpravy zákonných zmocnění k vydávání nařízení. Sankce za 
porušení povinnosti uložené nařízením. Dozor nad zákonností nařízení a zrušení nařízení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027780 - ANAL 028693 
NOVÁKOVÁ, Jolana 
Vývoj antidiskriminační politiky EU a jejího působení v oblasti lidských práv.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 2, příl. s. 1 - 2.  
Ustanovení Rady vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů. České právo o rovném 
zacházení a možnost přijetí zvláštního zákona, který by plošně poskytoval ochranu před 
diskriminací na základě pohlaví. Nové trendy v EU v oblasti ochrany lidských práv  
(Směrnice Rady 2000/43/ES, kterou se provádí zásada rovného zacházení mezi osobami 
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bez ohledu na jejich rasový nebo etnický původ; Směrnice Rady 2000/78/ES, stanovící 
obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a při výkonu povolání; vypracování návrhu 
novely směrnice o rovném zacházení s muži a ženami - 76/2007/EHS). Významnou úlohu 
sehrává zatím neschválená Charta základních práv EU. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027778 - ANAL 028691 
PELIKÁNOVÁ, Irena 
Některé výkladové otázky technické novely ObchZ.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 2, s. 1, 3 - 4.  
Technická novela ObchZ a její podstata (zákon č. 501/2001 Sb.). problematika obchodního 
jména a obchodní firmy. Režim obchodních závazkových vztahů. Vztah OBch.Z k 
občanskému zákoníku. Pojem spotřebitele. Společnost a tzv. předspolečnost. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027777 - ANAL 028690 
PIPKOVÁ, Hana 
Právo shromažďovací a judikatura ESLP.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 2, s. 9 - 10.  
Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím a nejdůležitější změny jeho právní úpravy. 
Srovnání s předpisy ES a EU. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti 
a závěry z nich plynoucí. 
CZ - cze: PA: 2002 
 
027775 - ANAL 029228 
SOKOL, Tomáš 
Svoboda projevu a povinnosti advokáta.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 2, s. 10 - 22.  
Autor řeší problém míry a způsobu veřejných aktivit advokáta. Omezení, která kladou 
advokátům předpisy upravující výkon advokacie. Vztah zákona o advokacii a profesních 
předpisů k ústavě a dalším obdobným předpisům. Rozsah odpovědnosti advokáta podle 
zákona o advokacii a profesních pravidel. Objasnění pojmu "nedůstojné jednání advokáta" a 
jeho posuzování.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027774 - ANAL 028688 
TERYNGEL, Jiří 
Ke změnám v trestním zákoně.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 1, s. 32 - 37.  
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Novela trestního zákona a její význam. Hlavní okruhy změn: zpřesnění podmínek ukládání 
trestů (upuštění od potrestání, obecně prospěšné práce), vymezení obsahu dohledu a 
probační služba, změna podmínek ukládání výjimečných trestů, změna při ukládání trestu za 
více trestných činů (souhrnný trest, společný trest za pokračování v trestné činnosti), 
vymezení rozsahu škody (včetně historického exkurzu), trestný čin podvodu na technickém 
zařízení, úvěrový a pojistný podvod jako zvlášť závažný trestný čin, zánik trestnosti 
mladistvých. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027797 - ANAL 027384 
BLAKESLEY, Christopher L. 
Autumn of the Patriarch: The Pinochet Extradition Debacle and Beyond-Human Rights 
Clauses Compared To Traditional Derivative Protections Such As Double Criminality 
[Podzim patriarchy. Aféra kolem extradice A.Pinocheta a z toho vyplývající další právní 
problémy jako např. dvojí kriminalita].  
In: Journal of Criminal Law and Criminolgy. - 91, 2000, č. 1, s. 1 - 98, lit. 414.  
Ochrana osobnosti v zájmu zachování lidských práv na jedné straně a vydání osoby v rámci 
mezinárodní spolupráce na straně druhé. Rozpor mezi těmito dvěma aspekty. Pinochetova 
situace v Chile. Extradice a lidská práva v USA. Trest smrti v americkém právu. Právní 
rozbor. Závěr. - Pozn.: Podzim patriarchy je narážkou na stejnojmenný román, jehož 
autorem je Gabriel García Marquez (1.vyd.1976). 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027787 - ANAL 028697 
CÍSAŘ, Richard 
Trestněprávní status konopí de lege lata i de lege ferenda.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 12 - 17.  
Zařazení konopí mezi drogy. Nevyhovující současný stav kontroly drog a jejich potírání. 
Diskuse o změně trestněprávního přístupu ke konopí (disproporce v porovnání s jinými 
návykovými látkami jako je alkohol nebo tabák). Právní a mimoprávní východiska pro 
zhodnocení trestněprávních aspektů. Současná protidrogová politika a její úskalí 
(propojenost s politickými zájmy, opomíjení sociálních aspektů apod.). Návrhy de lege 
ferenda na základě analýzy současné právní úpravy a podle mezinárodního a vnitrostátního 
práva. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027794 - ANAL 027382 
GARIPOLI, Michael A. 
Offender Identification and Central Booking Project Integrates Three Technologies 
[Identifikace delikventa a centrální registrační projekt zahrnuje tři technologie].  
In: Police Chief. - 68, 2001, č. 10, s. 108 - 110 . 
Elektronické snímání otisků, digitální fotografie zadrženého včetně jeho zvláštních znamení, 
a systém rychlého spojení mezi místním úřadem a centrální registrací. Zadržený 
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tedy nemusí být nikam dopraven, není zde riziko útěku během přepravy. Integrace těchto tří 
technologií umožňuje policii vystavit trestní rejstřík nebo zatykač na podezřelého prakticky 
ihned. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027790 - ANAL 028700 
K nedovolenému nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Poznámku naps.: Jan 
Sváček, Alexander Sotolář.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 25 - 29.  
Dva znaky kvalifikované skutkové podstaty trestného činu nedovolené výroby a držení 
omamných a psychotropních látek podle § 187 odst.2 písm.a)TrZ. Ve výroku odsuzujícího 
rozsudku je třeba jednoznačně specifikovat, který z těchto dvou znaků byl naplněn, případně 
že podle skutkových zjištění soudu byly naplněny oba dva tyto znaky. Eventuální alternativní 
výrok je v rozporu se zákonem. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027785 - ANAL 028696 
MUSIL, Jan 
Vazební lhůty po novele trestního řádu.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 11, 3 schémata.  
Změny v úpravě lhůt a způsobu rozhodování o jejich prodlužování podle novely trestního 
řádu (zákon č. 265/2001 Sb.). Ve schématech je zachycena délka trvání vazby obecně (§ 71 
odst.8), délka trvání koluzní vazby (§ 71 odst.2) a rozhodování o dalším trvání vazby (§ 71 
odst.3 - 7, §73b odst.2, §74, §146a). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027788 - ANAL 028698 
NOVOTNÁ, Jaroslava 
O jedné pověře aneb odmítá skutečně Švýcarsko spolupracovat v trestních věcech?.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 18 - 22.  
Problematika mezinárodní právní pomoci v trestních věcech podle švýcarského 
vnitrostátního práva. Jednoznačné odmítnutí právní pomoci u trestných činů politických. 
Fiskální trestné činy a jejich pojetí, z něhož plyne, že u fiskálních deliktů až na výjimky 
Švýcarsko pomoc neposkytuje - trestnost deliktu musí odpovídat švýcarské právní úpravě. 
Dalším důvodem neposkytnutí právní pomoci je dotčení suverenity, bezpečnosti nebo jiných 
podstatných švýcarských zájmů. Zásada non bis idem. Specialita švýcarské právní pomoci. 
Vztah k mezinárodnímu právu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027812 - ANAL 029106 
Ochrana informací, dat, telekomunikačních a počítačových systémů - jeden z velmi 
důležitých směrů komerčního podnikatelského obranného zpravodajství.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 51 - 59, lit. 5.  
Pokračování z čísla 6/2001. Problematika utajovaných skutečností. Čtyři stupně utajení: 
Přísně tajné, tajné, důvěrné a vyhrazené. Národní bezpečnostní úřad. Bezpečnostní 
prověrky. Bezpečnostní prověrka organizace. Prostředky ochrany utajovaných skutečností. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027795 - ANAL 029230 
PETŘÍČEK, Lubor 
K nové povinnosti obhájce po novele tr.ř..  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 2, s. 45 - 47.  
K novele trestního řádu v oblasti postavení a činnosti obhájce v trestním řízení, ve které 
došlo k zpřesnění a vymezení některých povinností advokáta v trestním řízení tam, kde 
dosud existoval prostor pro taktické nebo pseudotaktické využívání (zneužívání) 
nedokonalosti zákona. Eliminace možnosti prodlužování trestního řízení. Výkladové 
problémy. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027781 - ANAL 029229 
PIPEK, Jiří 
K oprávnění svědka odepřít výpověď podle §100 odstavec 2 trestního řádu.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 2, s. 40 - 45.  
Problematika výkladu §100 odst. 2 tr.ř., týkajícího se oprávnění svědka odepřít výpověď v 
případě, kdy výslovně do protokolu prohlásil, že bude vypovídat. Porovnání ustanovení 
odstavce 1 a odstavce 2 §100 tr.ř.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027783 - ANAL 028694 
PÚRY, František 
Zamyšlení nad novelizací trestního zákona.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 1 - 5.  
Vybraná novelizovaná ustanovení trestního zákona (č. 265/2001 Sb.), která významně mění 
některá dosavadní ustanovení. Společný trest za pokračování v trestném činu, jímž jsou 
řešeny důsledky změněné koncepce v pojímání skutku a nepřípustnosti trestního stíhání, 
kterou přinesla novela trestního řádu. Změna konkretizace dohledu, změna rozsahu a 
významu účasti zájmových občanských sdružení v trestním řízení (nepočítá se již s jejich 
součinností při rozhodování o většině hmotněprávních institutů). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027796 - ANAL 027383 
SIMONS, Kenneth W. 
Om Equality, Bias Crimes, and Just Deserts [O rovnosti, o zločinu ze zaujatosti a zasloužené 
odplatě].  
In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 91, 2000, č. 1, s. 237 - 268, lit. 67.  
Retribuce, neboli teorie, že za každý zločin se má obžalovanému oplatit trestem. Spor mezi 
egalitáři a utilitaristy. Závažnost trestného činu z hlediska práv oběti a její zranitelnosti. Autor 
polemizuje zejména s knihou "O nenávisti a rovnosti" (On Hate and Equality, autoři A.Harel a 
G.Parchomovsky). 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027791 - ANAL 028701 
SMETANOVÁ, Daniela 
Informace ze semináře konaného ve Spolkové republice Německo na téma "Narovnání mezi 
pachatelem a poškozeným v trestním řízení".  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 30 - 31.  
Akce: Narovnání mezi pachatelem a poškozeným v trestním řízení [seminář]. Trier 
(NĚMECKO), 25.06.2001-30.06.2001. Německá soudcovská akademie) (NĚMECKO).  
Seminář na dané téma se konal i za účasti soudců a státních zástupců z ČR. Nová právní 
úrava narovnání mezi pachatelem a poškozeným a její aplikace v praxi byly porovnávány se 
srovnatelnými úpravami v Rakousku, Velké Británii, Nizozemí a ČR. Klady a zápory 
narovnání. Pozitivní hodnocení zejména zlepšení postavení oběti. Článek se zabývá 
podstatou právních úprav německých. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027784 - ANAL 028695 
ŠÁMAL, Pavel 
Zkrácené přípravné řízení.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 5 - 10.  
Novela trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) nově vymezila přípravné řízení a diferencuje 
ho v závislosti na tzv. typové společenské nebezpečnosti deliktu. Zkrácení přípravného 
řízení se zavádí u nejméně závažných trestných činů se sazbou trestu odnětí svobody do 3 
let. O ostatních trestných činech se v případě, že byly zjištěny skutečnosti odůvodňující 
trestní stíhání, koná vyšetřování diferencované podle příslušnosti soudu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027789 - ANAL 028699 
K řádnému (spravedlivému) procesu v trestním řízení : Opomenuté důkazy.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 1, s. 23 - 25.  
Současná právní úprava vyšetřování, ani úprava řízení před obecnými soudy nezná institut 
předběžného posuzování důkazů, a proto není v pravomoci orgánů činných v trestním 
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řízení provádět podle vlastních kritérií předběžnou selekci nabízených důkazů a upravovat 
tak důkazní situaci, nebo preferovat pouze ty důkazy, které potvrzují zvolenou skutkovou 
podstatu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027807 - ANAL 029101 
VANÍČEK, Jiří 
Výňatek z materiálu Činnost ústavních orgánů za krizových situací.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 36 - 37.  
Zákon o krizovém řízení ve svých ustanovení zdůrazňuje, že jeho jednotlivá ustanovení jsou 
působnost a pravomoc, práva a povinnosti, které nesouvisejí se zajišťováním obrany ČR 
před vnějším napadením a při jejich řešení. Krizová (mimořádná) opatření: Druh, právní 
předpis, vyhlašující orgán, důvod, územní rozsah, časová účinnost. Krizové stavy: Druh, 
právní předpis, vyhlašující orgán, důvod, územní rozsah, časová účinnost. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027821 - ANAL 029113 
BAČÍK, Ondřej 
Zákon o obalech pomůže obcím zmenšit skládky.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 9, s. 12, 21 - 22, 1 obr.  
Problematika obalových odpadů a odpovědnost za ně. Nakládání s obaly je upraveno pouze 
dílčím způsobem v zákoně č. 125/1997 Sb., o odpadech a jeho prováděcích předpisech. 
Požadovaný rozsah recyklace a využití obalového odpadu. Motivace občanů. Opatření EU. 
Novelizace českého zákona. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027822 - ANAL 029114 
BÍLEK, Pavel 
Policie a lidská práva v ČR.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 6 - 7, 1 obr.  
Aktuální zpráva Českého helsinského výboru. Stav policejních složek a jejich práce v roce 
2001. Policejní školství. Vedení sboru, institucionální aspekty. Legislativní předpoklady. 
Inspekce MV a korupce policistů. Shrnutí přetrvávajících tíživých problémů české policejní 
složky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027849 - ANAL 028704 
DĚDIČ, Jan - DEJL, Pavel - KASÍK, Petr - KAŠPÁREK, Michal 
K některým problémům akciového práva.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 2, s. 55 - 68.  
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Aplikace obchodního zákoníku na právní poměry akciové společnosti. Objasnění některých 
právních institutů akciového práva. Charakter závazku splatit emisní kurs akcií. Charakter 
práva akcionářů na vydání akcií. Hromadné akcie. Převod a přechod akcií. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027850 - ANAL 028705 
KAVAN, Petr 
Některé dílčí problémy institutu nuceného vyrovnání z pohledu teorie a praxe.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 2, s. 84 - 90.  
Vývoj právní úpravy konkurzu a vyrovnání. Některé dílčí problematické otázky současné 
právní úpravy nuceného vyrovnání a nástin řešení. Připravovaná rekodifikace konkurzního 
práva v ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027824 - ANAL 029116 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 10.  
Pokračování z čísla 2/2002. Procesní postavení poškozeného v trestním řízení po novele 
trestního řádu č. 265/2001 Sb. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
027697 - ANAL 028655 
BULLIER, Antoine J. 
Quelles sont les limites de la procédure "inquisitoire" dans les commissions royales 
d'enquetes pénales en Australie? [Jaká jsou omezení královských vyšetřovacích komisí v 
Austrálii při uplatňování "inkvizičního" řízení?].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 81, 2001, č. 11, s. 948 - 957.  
V právních systémech common law je tradičně upřednostňováno akuzační (obžalovací) 
řízení před řízením inkvizičním, t.j. přísně vyšetřovacím. Vymezení pojmu "inkviziční řízení" v 
australské právní terminologii. Královské vyšetřovací komise a jejich pravomoci. Vztah k  
trestnímu soudnictví. Právo mlčenlivosti svědků. Zahájení stíhání a činnost komisí. Případy z 
praxe. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
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027682 - ANAL 028135 
Computers & Software Showcase [Ukázky nových počítačů a software].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 76 - 80, 13 obr.  
Seznámení s novými výrobky v oblasti výpočetní techniky, používanými americkou policií. 
Mj. poziční a navigační systém 750 NAV Magellan GPS s přesností určení polohy služebního 
vozidla do 15 m, mobilní datové software FrontLine na podporu vyšetřování dopravních 
nehod a vypracování hlášení, Digital CrimeScene software pro vyšetřovatele ke zpracování 
dat a obrazové dokumentace z místa činu, inteligentní zobrazovací systém s vrstvenou 
architekturou Imagetrak 5,0 pro zpracování, úpravu, uspořádání a rychlé prohlížení 
obrazových záznamů a dat. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027692 - ANAL 028654 
DIGNEFFE, Francoise 
Réflections sur quelques difficultés du jugement pénal en situation : A propos du proces 
d'assises de quatre accusés rwandais [Úvahy nad některými obtížemi trestních rozsudků. K 
soudnímu procesu se čtyřmi rwandskými obžalovanými].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 81, 2001, č. 11, s. 970 - 980, lit. 8.  
Zločiny proti lidskosti ve rwandské občanské válce a jejich projednávání před zvláštním 
mezinárodním tribunálem. Průběh a některé zvláštnosti trestního řízení. Svědci, důkazy, 
doličné předměty, obžalovaní. Rozhodnutí soudu a rozsudky o trestech. Problém širší 
odpovědnosti za rwandské masakry. Článek je zpracováním poznámek ke komentářům 
členů sdružení Advokáti bez hranic. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
027712 - ANAL 028659 
FÜLLGRABE, Uwe 
Eine Verkehrskontrolle ist mehr als nur eine Verkehrskontrolle [Není dopravní kontrola jako 
dopravní kontrola].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 46, 2001, č. 6, s. 169 - 173, lit. 20.  
Problém dopravní kontroly a chování dopravní policie při ní. Psychologická hlediska 
agresivity a násilí na silnicích (i ze strany zasahujících policistů). Účel dopravních kontrol a 
jejich psychologická analýza. Potenciály nebezpečí (situace, duševní stavy apod.), které 
vyvolávají u policistů pocit ohrožení, jemuž nedokáží čelit jinak než agresivitou a někdy i 
násilím. Podrobnější analýza hlavních "potenciálů nebezpečí". 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027706 - ANAL 028657 
KULLIK, Werner 
Richtige Verkehrsführung und Beschilderung einer Kreuzung? : Ein Fall aus der Praxis [Je 
na křižovatkách správné řízení dopravy a dopravní značení?].  
In: Polizei, Verkehr, Technik. - 46, 2001, č. 6, s. 162 - 166, 11 obr .  
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Na konkrétním příkladě autor rozebírá problematiku správného a přehledného značení, 
umístění ukazatelů směru a dopravních značek na křižovatkách. Význam pro bezpečnost 
silničního provozu a plynulost dopravy. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027671 - ANAL 028127 
MILLER, Christa 
The small-town school resource officer [Policista ve škole provinčního města].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 166 - 174, 2 obr.  
Přítomnost policie na amerických školách a specifika práce policisty na školách provinčních 
maloměst. Poslání a úkoly styčných policistů pro školy SRU(s). Zhruba 73 % policejních 
oddělení s více než 100 policisty mají smluvně vyčleněny policisty pro bezpečnostní a 
osvětové služby na školách. Některé údaje k přínosu a efektivitě práce pro školy v malých 
městech (do 20 tis. obyvatel). Program SRO a další programy pro školy a mládež (DARE, 
COPS in Schools). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027674 - ANAL 028130 
MILLER, Christa 
The ART of the RUSE [Umění použít lsti].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 26 - 32, 4 obr. 
Uplatňování netradičních metod (klamání a lest) v postupech policie v rámci odhalování 
trestné činnosti (hospodářské, finanční, organizované, aj.). Skryté vyšetřování a tajné 
policejní akce jako specifická, efektivní a doplňková forma policejní činnosti a 4 hlavní oblasti 
jejich uplatňování. Zákonnost a limity těchto postupů v rámci legislativy USA. Tři hlavní tzv. 
naléhavé okolnosti, komentář. Zásady rozhodování pro tyto postupy při respektování 
právních a etických norem. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027678 - ANAL 028132 
PEDERSEN, Dorothy 
Don't forget to wash your hands [Neopomeňte umýt si ruce].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 52 - 56, 4 obr. 
Ochrana zdraví policistů při práci v nakažlivém prostředí a s infekčně nemocnými osobami. 
Americká legislativa ukládá základní rámcové povinnosti zaměstnavatelů k ochraně zdraví a 
bezpečnosti práce (BOZP). Newyorská organizace bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
NYCOSH. Možné zdroje, druhy a cesty nákazy. Spoluodpovědnost pracovníka v péči o 
zdraví a nutnost důsledně dodržovat také základní hygienická pravidla. Prevence, výcvik v 
rámci služební přípravy, očkování a úkoly zdravotní služby. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027700 - ANAL 028656 
Pénalité et changement social. Quelle justice pénale pour le 21e siecle? : A propos d'un 
projet du recherche [Trestnost a společenská změna. Jakou trestní justici pro 21. století? K 
jednomu výzkumnému úkolu][Naps.]: Philippe Mary, Frédérique Bartholeyns, Régine  
Beauthier, Juliette Beghin, Philippe Bellis, Dominique De Fraene,  Carla Nagels, Marc 
Preumont, Sybille Smeets, Cedric Strebille, Carrol Tange, Francoise Vanhamme.  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 81, 2001, č. 11, 958 - 969.  
Společenské změny konce 20. století přinesly i změny trestní politiky, pojetí trestu a jeho 
výkonu. Centrum kriminologických studií na bruselské univerzitě zahájilo výzkum této 
problematiky s cílem formulovat podobu justice a trestní politiky v 21. století. Jednotlivé 
oblasti výzkumu (policie, soudy, vězeňství, reforma trestního zákoníku) a hlavní úkoly. 
Zdůraznění vztahu justičních orgánů k veřejnosti a posilování proximativnosti jejich činnosti. 
Důraz na přerod z jednoznačně trestající justice na justici napravující a rehabilitační. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
027673 - ANAL 028129 
ROGERS, Donna 
A nation tested [Národ podrobený zkoušce].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 16 - 22, 3 obr. 
Rozsáhlá teroristická akce na území USA v září r. 2001 a úkoly bezpečnostních agentur a 
policie v boji proti novému závažnému ohrožení. Úkoly související s prevencí, celkovou 
připraveností policie a výcvikem policistů. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027679 - ANAL 028133 
ROGERS, Donna 
Migrating to a digital system [Přecházení na digitální systém].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 64 - 68, 2 obr. 
Proces digitalizace veřejných radiokomunikačních systémů v USA a komplex policejních 
informačních systémů. Hlavní technické údaje k přechodu na digitalizaci. Přehled existujících 
radiokomunikačních standardů s časovým nebo frekvenčním dělením včetně evropského 
systému TETRA pracujícím na TDMA. Americký Projekt 25. Doporučení k vybavení 
digitálních policejních služeben (infrastruktura, dispečink, vybavení pracoviště, uživatelská 
zařízení). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027681 - ANAL 028134 
ROGERS, Donna 
Online police resources [Policejní zdroje v režimu online].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 70 - 74, 6 obr. 
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Zkušenosti s využíváním internetového serveru na policejních odděleních v USA. Příklady 
online kontaktu policie s veřejností a poskytovaných aktuálních informací. Některé systémy, 
jejich uspořádání a využívání na policejních odděleních. Přínosy pro policii i veřejnost. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027653 - ANAL 028126 
SPRANZA, Francis 
Building a Web site [Budování internetového serveru].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 10, s. 154 - 164, 4 obr.  
Přehled možností získávání textových a grafických informací potřebných pro práci policie 
cestou využívání celosvětové sítě. K vybavení internetového policejního pracoviště, 
programy a server s adresami URL. Doporučení pro výběr v amerických podmínkách a nutná 
kompatibilita. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027683 - ANAL 028136 
SPRANZA, Francis 
Intro to distance learning [K výuce a učení se na dálku].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 82 - 86, 5 obr. 
Akademické a technické programy dálkového studia s podporou výpočetní techniky v USA. 
Dálková profesní příprava policistů s využitím internetu (na Yahoo, Alta Vista, Bigfoot) a 
programového kurzu dálkového studia Macromedia Course Builder. Výčet možností. 
Interakce na dálku vyučující - student. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027677 - ANAL 028131 
YATES, Tom 
2002 Michigan State Police tests [Testy služebních vozidel policie státu Michigan pro r. 
2002].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 40 - 49, 5 obr.  
Poznatky z testování vozidel michiganské státní policie pro inovaci vozidlového parku. Z 
testování na speciálním zkušebním okruhu jsou uvedeny údaje vozidel B4C Camaro (GM), 
9C1 Impala (Chevrolet), 2002 Intrepid (Dodge) a speciálních modelů s pohonem 2 nebo 4 
kol (Chevrolet Taboe, Dodge Durando, Ford Explorer) a dalších modelů Ford (Expedition a 
Excursion). 
USA - eng: PA: bv/2002 
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027729 - ANAL 028665 
ADAMIČKOVÁ, Naďa - KÖNIGOVÁ, Marie 
Poslanci pro větší moc strážníků.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 3, s. 3.  
Spory o obecní policii a její pravomoci. Návrhy na rozšíření pravomocí někde překračují i 
pravomoci státní policie a nejsou vyváženy požadavkem na zvýšení kvalifikace a výcviku 
strážníků. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027771 - ANAL 028139 
Buyer's Guide [Příručka pro nákupčí].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 12, s. 43 - 185.  
Průvodce nákupčího pro americkou policii. Výrobky a jejich distribuce (prodejci). Kontaktní 
adresy, oblasti nabídky a konkrétní typy výrobků dostupné na trhu v USA. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027716 - ANAL 027379 
DE JONG, Michel 
Peace of Mind? Perceptions of Contractual Security Guarding at Commercial Banks in Saudi 
Arabia [Klid duše ? Názory na smluvní ostrahu komerčních bank v Saudské Arábii].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 1, s. 33 - 47, 12 tab., 1 obr., lit. 18.  
Ostraha komerčních bank v Saudské Arábii. Požadavek vlády, aby byly banky střeženy 24 
hodin denně. Velkým problémem však zůstává organizace, výběr, výcvik, odměňování 
strážců a jejich pracovní smlouva. Nejsou k dispozici statistiky a potřebné údaje o růstu nebo 
poklesu kriminality. Práce strážců je veřejností málo oceňována a jejich počet je, i přes 
rostoucí nezaměstnanost, stále nízký. Diskuse a návrh na řešení problému.  
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027726 - ANAL 029073 
DLOUHÝ, Michal 
Slavín četnictva.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 62 - 63, 3 obr.  
Po vzniku samotného československého státu začala četnická správa vydávat tzv. knížky 
malého formátu obsahující organizační strukturu československého četnictva, branné moci, 
justičních orgánů a další informace. Také tam byla kapitola, věnována památce příslušníků 
četnictva, kteří zemřeli při výkonu služby. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027813 - ANAL 029107 
DUŠEK, Ondřej 
One Shot-One Kill! Waynesboro - líheň elitních odstřelovačů.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 3, s. 23 - 25, 11 obr.  
Jedním z nejvyhlášenějších center výcviku snajperů je škola U.S.M.C. ve virginském 
Quanticu. Výcvikové tábory. Kurz probíhá formou teoretických školení, na něž navazují 
praktická cvičení v různých dovednostech, jako je maskování, pozorování, střelecká cvičení. 
Psychická zátěž. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027769 - ANAL 028139 
IACP Showcase [IACP. Z přehlídky nových výrobků].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 12, s. 36 - 40, 12 obr. 
Ukázka z produkce pro policii. Mj.: Přepravitelný panel registrace rychlosti jízdy (rychlost je 
řidiči signalizována na panelu na krajnici). Doplňky k poutům pro zvlášť nepřizpůsobivé 
poutané osoby, které znemožňují manipulaci s prsty (škrábání, uchopení věcí /zbraní 
apod./). Dále mj. 40mm automat pro střelbu neusmrcujícím střelivem z vývoje Defense 
Technology/Federal Laboratories (DT/FL). Patentovaná obličejová maska s ohřevem 
vdechovaného mrazivého vzduchu Exchanger Mask. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027719 - ANAL 028662 
KOBER, Marcus 
(Rat-)Schlagender Erfolg : Polizeiliche Präventionsarbeit auf dem Prüfstand [Jak dosáhnout 
úspěšného výsledku. Prověrka stavu policejní preventivní práce].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2001, č. 11 - 12, s. 44 - 46, 2 tab.  
Na základě iniciativy policejního prezidia v Münsteru byla provedena kontrola využívání 
materiálních, finančních a personálních prostředků pro zajištění úspěšné preventivní 
policejní práce. Spolupráce s občany. Poradenské služby a jejich přínos pro prevenci 
kriminality. Význam poznatků z vyšetřování na místě činu pro policejní praxi i prevenci. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
027798 - ANAL 027385 
MASON, Roger 
Using Simulations As a Training Tool [Použití simulace jako způsobu výuky].  
In: Police Chief. - 68, 2001, č. 11, s. 44 - 46, 1 obr.  
Simulace je model skutečné nebo předpokládané události ve zmenšeném měřítku. 
Umožňuje policistům posoudit danou situaci komplexně a vytvářet vlastní varianty postupu a 
výsledků. To je při skutečném incidentu nemožné, neboť tam je policista ve stejné situaci  
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jako svědek, který vše vnímá jen ze svého hlediska. Článek popisuje i další výhody simulací 
v nejrůznějších formách. Rozdíl mezi dřívější (dynamickou) a moderní (kreativní) simulací. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027809 - ANAL 029103 
NOVÁK, František 
Prosadila se myšlenka oficiální oborové komory.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 41 - 46.  
Bezpečnostní politika v Maďarsku. Kriminalita a veřejnost. Soukromé bezpečnostní služby. 
Oprávnění nosit a používat zbraně. Rozvoj SBS v Maďarsku. Zákon na ochranu dat a SBS. 
Zájmová, živnostenská sdružení, členství ve svazech. Zásadní změna stavovské 
organizovanosti SBS. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027733 - ANAL 028669 
PANENKA, Vladimír - SALAJKA, Martin 
O Policii ČR letecké službě.  
In: Letectví a kosmonautika. - 78, 2002, č. 1, s. 2.  
Policie ČR letecká služba a její úkoly. Spolupráce s integrovaným záchranným systémem. 
Pokrytí republiky vrtulníkovou technikou. Technické vybavení vrtulníků a jejich posádek. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027786 - ANAL 027381 
SALVATORE, Anthony J. 
Technology and Recruitment: Connecticut Police Chiefs Association Uses Television 
Commercial to Attract New Officers [Technika a nábor pracovních sil. Asociace policejních 
náčelníků v Connecticutu využívá televizní reklamu k získávání nových členů policejního 
sboru].  
In: Police Chief. - 68, 2001, č. 9, s. 50 - 52, 5 obr.  
Policie v Connecticutu se tímto způsobem snaží zaplnit volná místa po policistech, kteří 
odešli do důchodu. Cena za TV reklamu je poměrně vysoká (15.000 až 25.000 USD), ale 
reklama často pomohla vyřešit problém pracovních sil i v jiných resortech. Televize má 
mnohem větší popularitu než ostatní média. Důležitá je délka, časté opakování a styl 
reklamy. Z psychologického hlediska má reklama velkou zásluhu na "zlidštění" policistů. 
Autor věří v úspěch této reklamy, přestože podobné projekty nejsou vždy finančně dostupné 
pro policejní asociace v ostatních amerických státech. 
USA - eng: PA: jv/2002 
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027746 - ANAL 027380 
SCHOENLE, Gerald W. 
Mobile Computing Policy Perspectives: The Buffalo Experience [Mobilní computing a jeho 
perspektivy. Zkušenosti z policejního oddělení v Buffalu, New York].  
In: Police Chief. - 68, 2001, č. 9, s. 36 - 42, 1 foto.  
Mobilní computerový terminál (MCT) se stává běžným a velmi žádaným nástrojem v policejní 
praxi. Jeho využití a dopad na dosavadní praxi je však nutno předem uvážit. Technické a 
právní problémy při využívání mobilních databází. V Buffalu byly zavedeny v r.1998, nyní má 
toto oddělení více než 120 mobilních computerů ve svém rajónu. Závěr: hlavní směrnice pro 
práci s MCT. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027723 - ANAL 029070 
ŠICH, Jan 
Společné znaky informačních systémů C-ENO, C-TUDU, C-SOV a C-SEUD.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 1, s. 48 - 51.  
Policejní informační systémy. Charakteristika informačních systémů: C-ENO (Centrální 
evidence nežádoucích cizinců), C-TUDU (Centrální evidence cizinců s povolením k trvalému 
nebo přechodnému pobytu na území ČR), C-SOV (Centrální evidence stíhaných osob ve 
vyšetřování), C-SEUD (Centrální evidence uměleckých děl). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027742 - ANAL 028674 
TERYNGEL, Jiří 
I na hackery dojde.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 1, s. 30 - 33.  
Rozsahem malá novela trestního zákona přináší řadu významných změn. Zpřísnění 
podmínek ukládání některých trestů. Vymezení obsahu dohledu. Změna podmínek ukládání 
výjimečných trestů a změny při ukládání trestů za více trestných činů. Změny při vymezení 
výše škody. Trestný čin podvodu na technickém zařízení a v této souvislosti upřesnění 
pojmu omyl. Zařazení úvěrového a pojistného podvodu mezi zvlášť závažné trestné činy. 
Problém zániku trestnosti mladistvých. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027718 - ANAL 028661 
UHDE, Peter 
Unterschätztes Potenzial : Aufgaben für Detektive in der Wirtschaft [ Podceňovaný potenciál. 
Přehled pro vyšetřovatele v ekonomice].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2001, č. 11 - 12, s. 38 - 39, 1 obr., lit. 5.  
Podle policejní kriminální statistiky dosahují materiální škody způsobené nejrůznějšími 
formami hospodářské kriminality (včetně informační) mnohamiliardových částek. Doplácejí 
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na ni jak jednotlivé osoby a firmy, tak i ekonomika jako celek. Soukromé bezpečnostní služby 
mohou významným způsobem přispět k odhalování této kriminální činnosti. Tradice 
bezpečnostních služeb se datuje již do poloviny 19. století a v současné době jejich význam 
stoupá a rozšiřuje se i okruh jejich činností. 
BEL - ger: PA: bh/2002 
 
027806 - ANAL 029100 
Zahájení společného twinningového projektu českého a britského ministerstva vnitra.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 33.  
Nový twinningový projekt "Posilování boje proti organizovanému zločinu", který v současné 
době zahajuje MV ČR spolu s britským ministerstvem vnitra v rámci programu pomoci 
Evropské komise PHARE, umožní českým policejním důstojníkům školení a možnosti čerpat 
poznatky z praktických zkušeností britských policejních útvarů. Cíl projektu. Délka projektu. 
Financování projektu. Tři obecné oblasti. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027843 - ANAL 028145 
GARRETT, Ronnie 
Ergonomics matters [Ergonomické záležitosti].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 40 - 45, 4 obr.  
Ergonomie a policejní manažerská pracoviště a řídící centra. Aplikace ergonomických zásad 
u producentů kancelářského vybavení řídících pracovišť. Hlavní uplatňované zásady. 
Počítačové pracoviště Workrite Ergonomics. Z nabídek různých výrobců. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027826 - ANAL 029118 
MACEK, Pavel 
Dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 14.  
Historie pravidel chování strážníků ve službě. Obecná pravidla o chování strážníků ve 
službě. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027827 - ANAL 029119 
MACHUTOVÁ, Marcela 
Stráž obrany státu.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 19, 2 obr.  
Historie bezpečnostních sborů v Muzeu Policie ČR. Stráž obrany státu. Činnost a úkoly. 
Specifické podmínky pro přijetí uchazeče.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027847 - ANAL 027395 
Polizei bleibt im Innern zuständig [Policie zůstává kompetentní v záležitostech vnitřní 
bezpečnosti].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 2, s. 28.  
Pouze policie je kompetentní v otázkách vnitrostátní bezpečnosti. 20.prosince 2001 se 
spolkový rada rozhodla nepodat na spolkovém sněmu návrh na změnu ústavy. Návrh 
pocházel ze Saska a Bavorska. Cílem těchto spolkových zemí bylo rozšířit pravomoc  
armády do sféry vnitřní bezpečnosti. Tyto návrhy vznikly v posledních dvou letech a po 
11.září 2001 se objevovaly stále častěji. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
027844 - ANAL 028146 
ROGERS, Donna 
Crisis in the comm center [Krizová situace a řídící středisko].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 46 - 51, 1 obr., 1 tab.  
Přetíženost středisek tísňového volání 911 v USA. Z výsledků studie z poloviny r. 2000. Body 
požadavků na obsluhy dispečinků a zajišťování profesní přípravy. Podrobnosti k projektu 37 
a 40 představitelů mezinárodního sdružení pro veřejné komunikace a bezpečnost APCO. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027837 - ANAL 028142 
STRANDBERG, Keith 
Protecting the people [Ochrana lidí].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 12 - 16, 3 obr.  
Policie a ochrana obyvatelstva proti terorismu. Nárůst četnosti a rozsahu ohrožení a nutnost 
nových opatření proti terorismu. Úsilí o další integraci v protiopatřeních, v získávání 
informací a vyšetřování podezřelých. FBI jako hlavní organizátor ochrany obyvatel a 
protiteroristických aktivit. Využívání technických možností a některé konkrétní postupy. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
 

PSYCHIATRIE, PSYCHOLOGIE 
 
027669 - ANAL 029222 
BUCHTOVÁ, Božena 
Nezaměstnanost a sociálně patologické chování.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, leden, s. 1 - 3.  
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Projevy sociálně psychologických důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti v chování člověka. 
Rizikové skupiny nezaměstnaných a faktory ovlivňující uplatnění člověka na trhu práce. 
Příspěvek je výňatkem z "Aplikované sociální psychologie II" autorky B. Buchtové, kterou 
vydala: Grada Publishing 2001. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027686 - ANAL 029223 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Role oběti ve vyšetřování násilných trestných činů.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, leden, s. 4 - 9.  
Metoda psychologického profilování pachatele. Úvahy spojené s obětí vyšetřovaného 
trestného činu. Rizikovost oběti. Co by měli policisté vědět, aby byli schopni korektního 
jednání s poškozenými - oběťmi násilných trestných činů. Typické problémy při výslechu 
obětí násilí.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027663 - ANAL 029046 
IMRIŠKOVÁ, A. - MATHÉ, R. 
Etické aspekty psychiatricko-psychologickej praxe v problematike sexuálného zneužívania 
detí.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 1, s. 5 - 7, lit. 4.  
Na dvou případech se poukazuje na morálně etické a právní problémy a vnitřní konflikty do 
kterých se může dostat lékař či psycholog při práci s klientem či systémem dopouštějícím se 
sexuálního zneužívání dítěte. Nutnost intadisciplinární spolupráce mimo medicínský rámec. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027721 - ANAL 028663 
MECA, Viktor 
Pejorativní vnímání katastrofického zpravodajství.  
In: Sociologický časopis. - 37, 2001, č. 4, s. 473 - 478, lit. 11.  
Problém komunikace a sdělování informací prostřednictvím obrazového zpravodajství. 
Nebezpečí tohoto vnímání skutečnosti jako hry a iluze. Pojmy pejorativní iluze a tupý smysl. 
Vztah verbální a obrazové komunikace. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027818 - ANAL 029112 
MERUNKOVÁ, Saša - RABOCH, Jiří 
Pozor na jaro a deprese.  
In: Zdraví. - 50, 2002, č. 2, s. 15 - 17, 1 obr.  
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Tři okruhy duševních poruch: Návykové nemoci, neurotické poruchy, afektivní poruchy. 
Existují také duševní poruchy, které jsou častější především u starších lidí. Patří mezi ně 
organické poruchy, demence. Původ psychických onemocnění. Prevence před duševním 
onemocnění. Poruchy ze stresu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027680 - ANAL 027377 
PALMER, E.J. - HOLMES, A. - HOLLIN, C.R. 
Investigating Burglar's Decisions: Factors Influencing Target Choice, Method of Entry, 
Reasons for Offending, Repeat Victimisation of a Property and Victim Awareness 
[Psychologie bytových zlodějů. Faktory, které mají vliv na volbu objektu. Metody vniknutí, 
důvody k činu, opakovaná viktimizace a kontakt pachatele s obětí].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 1, s. 7 - 18, 4 tab., lit. 45.  
Výsledky výzkumu, který se zaměřil hlavně na chování a psychologii pachatelů. Přehled 
faktorů, které nejvíce ovlivňují pachatele při výběru objektu a metody vloupání. Někteří 
pachatelé si vybrali tentýž objekt více než jednou. Instalace nových bezpečnostních zařízení 
měla kupodivu malý vliv na opakovanou viktimizaci. Diskuse a závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027665 - ANAL 029048 
PAPEŽOVÁ, H. - UHER, R. 
Motivační terapie u poruch příjmu potravy. 2 Klinické ukázky a nástroje.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 1, s. 28 - 32, lit. 21.  
Toto sdělení navazuje na článek, který se zabýval vývojem a východisky motivační terapie u 
poruch příjmu potravy. Konkrétní nástroje a praktické využití motivačního přístupu v 
jednotlivých fázích interakce pacientky s terapeutem. Alternativní terapeutické postupy s 
praktickými příklady. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027664 - ANAL 029047 
WEISS, Petr 
Možnosti užití psychodiagnostických metod u parafiliků.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 1, s. 24 - 27, lit. 24.  
Přehled psychodiagnostických metod používaných při psychologickém vyšetřování parafiliků. 
Hlavní znaky signalizující možnou přítomnost sexuální deviace v projektivních testech. Výčet 
a hlavní charakteristiky dotazníků vytvořených zvlášť pro sexuální delikventy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
027751 - ANAL 029082 
DVOŘÁK, Josef 
Prostředky dekontaminace k ochraně obyvatelstva.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 18 - 19, 4 obr.  
Pojem dekontaminace. Dekontaminační způsoby: Suchý a Mokrý. Dekontaminační látky a 
směsi. Technické prostředky dekontaminace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027743 - ANAL 029078 
LANDSMANN, František 
Součinnost v oblasti požární prevence.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 7, 1 obr.  
Součinnost MV - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR s ministerstvy a 
dalšími ústředními správními úřady je jedním ze základních předpokladů zajištění souladu 
jejich vlastních koncepčních, organizačních, metodických, řídících, kontrolních a osvětových 
činností na úseku požární prevence s koncepčními záměry MV generálního ředitelství HZS 
ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027740 - ANAL 029077 
PRUDIL, Luděk 
Tísňové volání v České republice.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 4 - 6, 3 obr.  
Tísňovým voláním se rozumí podle telekomunikačního zákona bezplatná volba čísel, která 
jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefonních seznamech a která je nutno pro 
záchranu životů, zdraví a majetku zpřístupnit. Pravidla přenosu. Teritoriální odbavování. 
Integrovaný záchranný systém. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 
027752 - ANAL 029083 
REIDINGER, Josef 
Povodeň je, když .... 
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 20 - 22, 7 obr.  
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Faktor, který rozhoduje o charakteru povodně. Vlivy krajiny a povodních nádrží na vývoj 
povodně. Dělení povodní podle průběhu, výskytu a charakteru. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027749 - ANAL 029081 
SLÁVIK, Dušan 
Příprava obyvatelstva k sebeochraně.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 14 - 15, 2 obr.  
Smysl přípravy obyvatelstva k sebeochraně. Základní pojmy v dané problematice jsou 
vymezeny v zákoně č. 239/2000 o záchraně integrovaného záchranného systému a o změně 
některých zákonů: Ochrana obyvatelstva, mimořádné události. Obsah a formy přípravy 
obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí. Místo a 
úloha obecního úřadu. Místo a úloha osob. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027754 - ANAL 029085 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Civilní nouzové plánování ve světě.  
In: 112. - 1, 2002, č. 1, s. 24 - 25, 2 obr.  
Smyslem civilního nouzového plánování obecně je co nejoptimálnější reakce společnosti na 
jakoukoli mimořádnou událost nebo nejrůznější krizovou situaci s cílem maximální ochrany 
státu, jeho obyvatelstva a životních podmínek v době míru, v době možného ohrožení státu 
nebo ve válce. Základní princip civilního nouzového plánování. Organizační struktury. 
Legislativa. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027660 - ANAL 029043 
VORLÍČKOVÁ, Lenka 
Bát se můžeme až potom.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 6, s. 6 - 9, 8 obr., 2 grafy, 1 tab.  
Seznámení s prací hasičů. Zásahy jednotek HZS při požárech v letech 1996 - 2000. Počty 
požárů v ČR v jednotlivých letech. Počet usmrcených hasičů v letech 1990 - 2001. Vybavení 
hasičů při požáru. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
027815 - ANAL 029109 
CIBULKA, Martin 
Suntukan 5.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 3, s. 56 - 58, 17 obr.  
Pokračování z čísla 2/2002. Pojednání Mistra Kozy o španělské škole šermu. Monosignální 
obrana. Strategie a taktika šermu. Italské a španělské školy - srovnání. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027817 - ANAL 029111 
DOČKAL, Petr 
Podíl a význam nastřelení zbraně a výběru střeliva na přesném zásahu. 
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 3, s. 82 - 85, 9 obr.  
Nastřelení zbraně a výběr střeliva. Hodnocení nastřelených ran. Střední zásah a obrazec 
rozptylu. Nástřelné rány. Výběr střeliva. Testy střeliva. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027829 - ANAL 029121 
DRESSLER, Jiří 
Revolvery: Vliv mezery mezi válcem a hlavní na energii střely.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 3, s. 8 - 9, 2 grafy, 1 obr., 5 tab.  
Vliv mezery mezi válcem a hlavní na energii střely. Tabulky a grafy, kde je patrné, že při 
velikosti mezery do 0,1 mm dochází k menší ztrátě energie pohybující se kolem 5 procent. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027830 - ANAL 029122 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M-16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 3, s. 20 - 21, 3 obr.  
Pokračování z čísla 2/2002. Puška AR-10. Řez mechanismu pušky AR-10. Pokračování v 
příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027834 - ANAL 029125 
HÝKEL, Jindřich 
Z historie slovenských pracháren.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 3, s. 40 - 41, 3 obr.  
Pokračování z čísla 2/2002. Nejvýznamnější středisko výroby černého prachu na území 
Slovenska byla Radvaň u Bánské Bystrice, soustředěná v Malachovské dolině. Prachárny se 
v závislosti na kapacitě skládaly z jednoho nebo několika objektů. Popis objektu. Popis 
výroby prachu. Složení prachu. Druhy prachu. Technologie zpracování a zrnění. Zařízení  
na měření výkonu prachu. Výkon prachu. Výbuchy v prachárnách. Dokončení v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027832 - ANAL 029123 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 3, s. 33, 6 obr.  
Pokračování z čísla 2/2002. Koeficient tvaru. Kogai. Kohout. Kolimátor. Kolečko. Kolo 
lovecké. Komínek. Komora nábojová. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027810 - ANAL 029104 
Pistole a revolvery od "A" do "Z".  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 60 - 63, 14 obr.  
Pokračování z čísla 6/2001. Charakteristika Coltu. Colt .38 SF-6, Colt Anaconda Stainless 4", 
Colt Anaconda Stainless 6", Colt Anaconda Stailess 8", Colt Detective Special, Colt King 
Cobra 4", Colt King Cobra Ultimate 4", Colt King Cobra 6", Colt Officer's Model Match, Colt 
police Positive, Colt Python 4", Colt python 6": Technické údaje a vnější znaky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027814 - ANAL 029108 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Výkonné náboje.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 3, s. 42 - 43, 5 obr.  
Výkonné náboje loveckých kulovnic, vojenských pušek, revolverů a pistolí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027833 - ANAL 029124 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 3, s. 54, 4 obr.  
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Základní demontáž kapesní pistole ČZ model 22, 6,35 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
027802 - ANAL 029096 
Alarm - imobilizer s GSM přenosem.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 20, 2 obr.  
Alarm - imobilizer SeCaS GSM pro zabezpečení osobních vozů proti krádeži. Popis zařízení. 
Varianty montáží s využitím GSM komunikace. Možnosti zařízení. Komponenty zařízení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027825 - ANAL 029117 
Alarmové situace pomáhá zvládat Centrála nouzové služby.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 12.  
Elektronické zabezpečovací systémy je účinná součást ochrany objektů. Pult centralizované 
ochrany, který funguje jako dispečink, který organizuje aktivní protiopatření. Telefonní a 
rádiové připojení. systém GSM. Nástrahový systém. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027804 - ANAL 029098 
Antény pro rádiové vysílače PCO.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 26, 5 obr., 2 tab.  
Trubková anténa ZT 40(44) pro pásmo 420 - 470 MHz - popis. Aktivní antény ZD/A a ZY/A 
pro pásmo 420 - 470 MHz - popis. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027811 - ANAL 029105 
BRABEC, František 
Ofenzivní (aktivní) podnikatelské (komerční) zpravodajství.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 47 - 50.  
Pokračování z čísla 6/2001. Zpravodajské (detektivní) 
vytěžování. Tři základní fáze vytěžování. Metoda vedení a vytěžování. Získávání 
informačních zdrojů. Požadavky na informační zdroje. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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027771 - ANAL 028139 
Buyer's Guide [Příručka pro nákupčí].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 12, s. 43 - 185.  
Průvodce nákupčího pro americkou policii. Výrobky a jejich distribuce (prodejci). Kontaktní 
adresy, oblasti nabídky a konkrétní typy výrobků dostupné na trhu v USA. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027782 - ANAL 028140 
Buyer's Guide: Products and Service [Příručka pro nákupčí. Výrobky a servisní služby].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 12, s. 186 - 244.  
Přehledně uspořádaná nabídka sortimentu výrobků pro policii a bezpečnostní agentury a 
složky. Aktuální možnosti nákupu. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027838 - ANAL 028143 
DONAHUE, Michael 
Anthrax - the first responder's new hazmat challenge [Antrax jako nová výzva pro ty první].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 22 - 28, 2 obr.  
Případy použití antraxu a hrozby antraxem teroristy koncem r. 2001 v USA. Klasifikace a 
komponenty vybavení specialistů na ověřování přítomnosti antraxu a dalších život 
ohrožujících látek. Ochranný oděv pro policejní specialisty a doplňky podle 3 úrovní (na 
stupni C až A) a nejnižší, základní úrovně D - podle klasifikace americké ekologické agentury 
EPA. Normativní požadavky a doporučení pro ochranné prostředky národního úřadu pro 
bezpečnost práce a zdraví NIOSH. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027769 - ANAL 028139 
IACP Showcase [IACP. Z přehlídky nových výrobků].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 12, s. 36 - 40, 12 obr. 
Ukázka z produkce pro policii. Mj.: Přepravitelný panel registrace rychlosti jízdy (rychlost je 
řidiči signalizována na panelu na krajnici). Doplňky k poutům pro zvlášť nepřizpůsobivé 
poutané osoby, které znemožňují manipulaci s prsty (škrábání, uchopení věcí /zbraní 
apod./). Dále mj. 40mm automat pro střelbu neusmrcujícím střelivem z vývoje Defense 
Technology/Federal Laboratories (DT/FL). Patentovaná obličejová maska s ohřevem 
vdechovaného mrazivého vzduchu Exchanger Mask. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027801 - ANAL 029095 
Nový trend - integrace malých televizních systémů.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 19, 6 obr.  
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Zřizování malých televizních okruhů. Televizní integrované skříně RBW a RC. Základní 
technické údaje (bez parametrů vestavěných přístrojů). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027799 - ANAL 027386 
O'HARA GARCIA, Michael - ZANONE, Dean 
Force Protection Using Wireless Internet Technology [Zajištění bezpečnosti v bance pomocí 
internetové technologie].  
In: Police Chief. - 68, 2001, č. 12, s. 12.  
Dosavadní videosystém v bankách je pro policii užitečný až po provedeném zločinu, nikoli 
během přepadení. Policie v Seal Beach, California, instalovala v bankách zařízení, které 
přenáší záznam z kamery přímo do mobilní přijímací jednotky v autě policisty. To vše se děje 
v okamžiku, kdy je banka přepadena. Technický popis tohoto nového systému. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
027828 - ANAL 029120 
Ochrana rekreačních objektů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 30.  
Ochrana rekreačních objektů: Okna, prosklené plochy. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027658 - ANAL 029042 
PEŠKOVÁ, Eva 
Na knipl zapomeňte.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 7, s. 14, 4 obr.  
Nové technologie mají odradit teroristy. Letoví dispečeři budou moci sledovat ze země, co se 
děje v letadle, a v případě únosu zasáhnout. Kamera, využívající satelitního přenosu k 
předávání obrazu z letadla, dispečerům pozemní kontroly, bude umístěna v kokpitu. Další 
technická opatření. Počet střelných zbraní a zbraní zadržených v letech 1991 - 2000. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027823 - ANAL 029115 
REJNEK, Josef 
Obranné spreje s dráždivými látkami.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 3, s. 8.  
Obranné spreje, které používají jako hlavní základ omamující látky typu CN či rozšířenější 
CS (chlorbenzalmalondinitril). Látky CN a CS jsou plyny různého chemického složení v 
kombinaci s dalšími příchutěmi. Použití sprejů. Nevýhody sprejů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 

 47 



027803 - ANAL 029097 
ROZKOŠNÝ, Mojmír 
Horká novinka mezi duálními detektory s antimashingem - ARITECH DD 400AM.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 24 - 25, 2 obr.  
Spojení tří technologií byl vytvořen špičkový výrobek pro použití v aplikacích s vysokými 
riziky. Hlavní rysy nového čidla. Popis a činnosti antimashingu. Události, které jsou 
registrovány a vyhodnoceny. Kompenzace barvy a míry odrazivosti povrchu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027816 - ANAL 029110 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Survival (přežití) podle seznamu.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 3, s. 77 - 79, 4 obr.  
Přehled vybavení, které je nutné na "přežití". Popsané prostředky jsou však voleny takovým 
způsobem, aby umožňovaly jednotkám speciálního určení, kromě přežití v neznámém 
prostředí dále rozvíjet případnou diverzní činnost a partyzánské akce pro jednotlivce nebo 
menší skupiny. Přehled vybavení. Oficiální seznam výstroje na přežití (dle specifikace CIA). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027805 - ANAL 029099 
Certifikační institut ČAP.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 30.  
Certifikace poplachových systémů. Pyramida bezpečnosti. Registrace firem. Registrace 
SBS. Semináře a vzdělávací akce. Předpisy a normy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027845 - ANAL 028147 
LASKA, Paul R. 
Bomb disposal eguipment in the era of the war on terrorism [ Prostředky k likvidaci bomb ve 
válce proti terorismu].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 1, s. 52 - 56, 3 obr.  
Technické prostředky likvidace a odstraňování bomb a dalšího výbušného materiálu 
nastraženého teroristy. Technika pro uchopení a transport výbušných náloží včetně robotů. 
Roboty typové řady Andros největšího amerického výrobce robotů - fy Remotec. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
027690 - ANAL 029052 
BYSTERSKÝ, Peter 
Místo a úloha hospodářských opatření pro krizové stavy při zajišťování bezpečnosti České 
republiky.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 27 - 34, 1 obr., lit. 7.  
Legislativní zajištění bezpečnosti České republiky. Místo a úloha hospodářských opatření pro 
krizové stavy v bezpečnostním systému ČR (HOPKS). Historie systému HOPKS. Základní 
charakteristika systému HOPKS. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027694 - ANAL 029055 
HORÁK, Oldřich - JANOUŠEK, Jiří 
Hodnocení možnosti zbraňových systémů protivníka.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 58 - 65.  
Úkol zpravodajských orgánů. Hodnocení bojových možností zbraňových systémů, které jsou 
využívány na bojišti. Dělení zbraňových (bojových) systémů. Bojové systémy ničení, 
umlčování cílů. Prostředky ovlivňující manévr, pohyb vojsk. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027707 - ANAL 029062 
Jaká je nejvýhodnější strategie řízení sektoru obrany?  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 138 - 149.  
Vztahy mezi armádou a společností jako problém vztahů mezi profesionálními vojáky a 
civilními ministry. Definování problému. Strategie a struktura. Řízení prostřednictvím 
konsenzu. Rozpočet na obranu. Budování partnerství. Ministerstvo vnitra a ministerstvo 
obrany. Řízení expertů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027696 - ANAL 029056 
KOUDELKA, Josef 
Mobilizační přípravy.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 66 - 72, lit. 12.  
Místa a zhodnocení mobilizačních příprav v systému obrany státu. Krizový zákon definuje 
krizové situace jako mimořádné události při nichž je vyhlášen krizový stav. Stav nebezpečí, 
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nouzový stav, stav ohrožení státu, válečná stav. Pojem mobilizace. Mobilizace záloh v 
ozbrojených silách USA. Povinnosti fyzických osob. Mobilizace veřejné správy. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027691 - ANAL 029053 
KRČ, Miroslav 
Vojenství jako významný fenomén 21. století.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 35 - 46.  
Pojetí vojenství a jeho omezení. Vojenství ve studené válce. Vojenství v nových sociálně 
politických podmínkách. Koincidence ekonomického a vojenského programu. Finanční a 
materiální zdroje. Úloha mobilizace. Obranný průmysl. Úloha profesionalizace. Efektivnost 
vojenských činností. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027735 - ANAL 028670 
KREJČÍ, Oskar 
Kdopak by se Ruska bál .... 
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 1, s. 14 - 17, 1 mp, 3 fot.  
Nová bezpečnostní rizika podstatně mění i vztahy mezi USA a Ruskem, popř. NATO a 
Ruska. Současná globální převaha USA a jejich úsilí o uchování a posílení této převahy. 
Hledání spojenců. NATO se stává spíše politickou než vojenskou organizací. Možný vstup 
Ruska do NATO. Definice hodnoty Ruska v současných mezinárodních vztazích. Strategické 
analýzy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027705 - ANAL 029061 
KŘÍŽ, Zdeněk 
Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 125 - 137, 1 tab., lit. 9. 
Termín civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil. Smithův model. Huntingtonův 
model objektivní a subjektivní kontroly. Západní model civilního řízení. Jasné vymezení 
vztahů. Podřízení ozbrojených sil vládě práva. Hromadné sdělovací prostředky a veřejnost. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027698 - ANAL 029057 
KUBEŠA, Milan 
K operačním schopnostem AČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 73 - 79, lit. 4.  
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Charakter budoucích konfliktů. Podstata úkolů pro AČR je základem operačních požadavků. 
Klasické a aktuální operační požadavky. Operační schopnosti versus operační principy. 
Operační požadavky v reformované AČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027693 - ANAL 029054 
NĚMEC, Petr 
Možnosti vedení operací Armádou České republiky.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 47 - 57, lit. 7.  
Organizační struktura Armády České republiky. Systém velení a řízení je třístupňový. Vedení 
vojenských operací. Některé další operace: Psychologické, informační, speciální. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027685 - ANAL 029050 
RAŠEK, Antonín 
Vnější a vnitřní bezpečnost země.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 3 - 19, lit. 12.  
Vymezení vývojového potenciálu vnitřní a vnější bezpečnosti. Východiska strategických 
úvah. Strategie boje proti mezinárodnímu terorismu. Strategie zdokonalení civilní kontroly 
armády. Strategie překonávání úskalí reformy ozbrojených sil. Strategie boje proti 
organizované kriminalitě. Strategie překonávání nízké účinnosti prevence negativních 
protispolečenských jevů (kriminality). Komplexní bezpečnost a obrana ČR jako člena NATO 
a EU. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027688 - ANAL 029051 
SPÁČIL, Lubomír 
Krizové řízení při zajišťování obrany státu.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 20 - 26, 1 obr., lit. 9.  
Organizace činnosti orgánů krizového řízení s celorepublikovou působností při naplňování 
jejich působnosti při bezprostřední hrozbě vzniku a po vzniku krizové situace s důrazem 
činnosti prováděné na Hlavním místě řízení obrany státu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027702 - ANAL 029059 
SVOBODA, Václav 
Informatizace, věda a vzdělání - strategické klíče k úspěchu.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 80 - 88, 2 obr., lit. 3.  
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Uplatnění moderního chápání informatizace, vědy a vzdělání jako strategicky významných 
faktorů úspěšné činnosti a vývoj rezortu k naplnění současných a budoucích funkcí a 
dosažení vývojových cílů na národní a alianční úrovni. Širší pojetí procesů. Synergický vztah 
procesů informatizace, vědy a vzdělání. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

RŮZNÉ 
 
027662 - ANAL 029045 
CICHÁ, Martina 
Připravenost studentů pedagogických fakult v České republice na výchovu proti rasismu.  
In: Pedagogika. - 52, 2002, č. 1, s. 76 - 89, 1 schéma, 8 tab., lit. 32.  
Dotazníkový výzkum na čtyřech pedagogických fakultách v České republice. Soubor 
respondentů a použité metody. Vědomostní část dotazníku. Škály. Diskuse. Závěr. Výsledky 
byly použity jako východisko pro zformování požadavků na cílenou a komplexní přípravu 
našich pedagogických fakult na "výchovu proti rasismu". 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027728 - ANAL 028138 
CIRILLO, Tom 
Escapees can run, but they can't hide from MicroSearch [Utečenci se na útěku neskryjí před 
systémem MicroSearch].  
In: Law Enforcement Technology. - 28, 2001, č. 11, s. 96 - 100, 2 obr.  
I při dokonalé ochraně objektů věznic proti útěkům stále vysoké počty vězňů unikají, 
nejčastěji přes hlavní nebo další vchody a ve vozidlech pro zajištění chodu věznice 
(zásobování apod.). Údaje a výčet možností úniku. Popis přenosného systému MicroSearch 
(počítač, monitor, 2 speciální senzory, tiskárna a kabeláž). Systém je založen na principu 
detekce tlukotu srdce (osob ukrytých ve vozidlech). Technická data k tomuto systému, 
vyvinutého z patentu pro geoseismické přístroje. Použití. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
027684 - ANAL 027378 
COUSINS, Karen - BRUNT, Paul 
Terrorism, Tourism and the Media [Terorismus, turistika a média].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 1, s. 19 - 32, 11 tab., lit. 39.  
Na příkladu tří tragických explozí bomby v roce 1997 v Jeruzalémě, na Srí Lance a v Egyptě 
ukazují autoři jakým stylem referovala o těchto událostech různá média. Může jít o styl např. 
čistě informativní, senzacechtivý, romantický, nebo didaktický. Je též důležité,  
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kolik místa věnují světové deníky podobným událostem. Tradiční senzacechtivý styl stále 
přežívá. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
027732 - ANAL 028668 
FRACARO, K. 
Empatie není sympatie : Výtah [[Název orig.] Empathy: a potent management tool].  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 1, s. 49 - 50.  
Empatie a její podstata. Základní typy: porovnávací, citová. Význam empatie poznávací a její 
úspěšné užití v mezilidských vztazích. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027793 - ANAL 028703 
GARVIN, D. A. - ROBERTO, M. A. 
Rozhodnutí je proces, nikoli událost : Výtah [[Název orig.] What you don't know about making 
decisions].  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 2, s. 45 - 49.  
Nejdůležitější schopností řídících pracovníků je zřejmě schopnost kvalifikovaně rozhodovat. 
Průzkum ukázal, že většina vedoucích a řídících pracovníků se však rozhoduje špatně. 
Rozhodovací procesy - zkoumání a obhajoba - a přístup k nim. Vznik konfliktů při 
rozhodování. Zvažování alternativ. Ukončení diskusí a vlastní rozhodnutí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027758 - ANAL 028681 
HAVLAN, Petr 
Územní samosprávné celky jako subjekty vlastnického a jiných majetkových práv (základní 
otázky).  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 1, s. 16 - 20.  
Zákon o obcích a zákon o krajích sebou přinesly některé majetkoprávní problémy a některé 
problémy nevyřešila ani tato nová právní úprava. Vztah zastupitelstva obce (kraje) a rady 
obce (kraje). Subjekty a vykonavatelé vlastnického a jiných majetkových práv. Organizační 
složky územních samosprávných celků, jejich vymezení, postavení, charakter a úkoly. 
Příspěvkové organizace územních samosprávných celků a další subjekty působící v 
územních samosprávných celcích (svazky obcí, obchodní společnosti). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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027808 - ANAL 029102 
Internet - připojení a bezpečnost.  
In: Security magazín. - 9, 2002, č. 1, s. 38 - 40.  
Připojení internetu pomocí kabelového modenu a bezdrátové připojení, kdy je počítač 
připojen k internetu 24 hodin denně. Obrana proti virům. Antivirový program. Speciální 
nabídka - počítač bez virů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027699 - ANAL 029058 
Jak pohlížet na dění v islámském světě?  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 1, s. 114 - 124.  
Podstata působení islámu na myšlení a jednání lidí. Islámský fundamentalismus. Vybrané 
charakteristické rysy chování islámské arabské společnosti. Politická kultura. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027730 - ANAL 028666 
NÁHLOVSKÝ, Pavel 
Ptáte se po důvodech výpovědi?  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 1, s. 47 - 48.  
Důvody výpovědí kromě finančních. Získávání kvalitních pracovníků a jejich udržení 
vyžaduje kromě finančního ohodnocení i citlivý vztah k lidem. Úloha bezprostředních 
nadřízených. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027731 - ANAL 028667 
PAVLÍK, Petr 
Kreativní inovační management : Vzdělávání v 21. století.  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 1, s. 8 - 9, 1 obr.  
Základním zdrojem růstu se stávají znalosti. Korporace a státy mezi sebou soutěží právě 
prostřednictvím znalostí. Vysoké požadavky na manažery i na ostatní pracovníky. Klíčovou 
kvalifikací je kreativita. Úroveň vzdělání v ČR. Klíčové kompetence a jejich trend. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027750 - ANAL 028677 
PETRŮ, Marek 
Je třeba vylepšovat člověka? : Hledání filozofie pro medicínu třetího tisíciletí.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 1, s. 25 - 28.  
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iologická revoluce a její filozofické a lidské otazníky. Možnost genových manipulací, jejich 
oprávněnost i rizika zneužití. Eugenika a neuromanipulace. Normalita a patologie. Možnosti 
transgrese. Nutnost nové diskuse o "umělém" výběru kvalit a přirozeném řádu věcí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027687 - ANAL 029224 
PRAŽÁKOVÁ, Danica 
Rovné příležitosti pro ženy a muže - nedílná součást české politiky na cestě do Evropské 
unie.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, leden, s. 10 - 12.  
Problém uplatňování rovného přístupu k ženám i mužům v Evropě. Oblasti, ve kterých se 
nerovnost projevuje nejvíce. Pro uplatňování zásad rovného přístupu k ženám i mužům byla 
vytvořena v EU metoda pod názvem gender mainstreaming. Vysvětlení pojmu. Uplatňování 
metody genderového mainstreamingu v ČR. Mezinárodní organizace, které aplikaci této 
metody aktivně podporují. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
027738 - ANAL 029076 
STREIT, Vincenc 
Knihovny - nové informační centrum.  
In: Veřejná správa. - 13, 2001, č. 8, s. 10.  
Grantové možnosti našich knihoven je název semináře, který se konal v Karlových Varech. 
Zdroje EU. Příhraniční spolupráce. Rozvojové programy. Postavení knihoven v informačním 
řetězci. Zkušenosti ze zahraničí. Formy podpory veřejných knihoven v amerických 
podmínkách. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027736 - ANAL 029075 
SUCHÁNEK, Vladislav 
Romská kultura a tradice.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 8, s. 12, 21, 2 obr.  
Příchod Romů do Evropy. Romové v Čechách a na Moravě po vypuknutí 2. světové války. 
Ztráta vlastní identity. Jazyk Romů. Demografické aspekty romského etnika a většinová 
společnost. Romská kultura. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
027722 - ANAL 028664 
ŠEBESTOVÁ, Irena 
Feministické hnutí 70. let : Několik diskusních tezí k dějinám ženského hnutí.  
In: Filosofický časopis. - 49, 2001, č. 5, s. 819 - 828.  
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Nové formování feministického hnutí v 70. letech 20. století. Nová formulace jeho východisek 
a cílů, spojení s dalšími společenskými hnutími, zejména protestními. Problém definování 
feminismu a ženské emancipace. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
027757 - ANAL 027757 
KHOL, Radek 
Bezpečnostní a obranná politika EU v roce 2001 - mírný pokrok v 
mezích dohody?  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2001, č. 1, s. 32 - 33.  
Budování systému evropské bezpečnosti a vytvoření institucionálních orgánů a mechanismů 
EBOP (Evropská bezpečnostní a obranná politika). Nevojenská dimenze EBOB pro zvládání 
krizí (např. policejní jednotky EU pro operace v zahraničí). Vztahy s kandidátskými státy a 
dalšími nečlenskými zeměmi. Úloha Ruska. Vztahy EU a NATO. Vnitřní rozpory EU v oblasti 
EBOP. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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