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ALKOHOL, DROGY 
 
028435 - ANAL 030011 
Drogy v zemích Střední Asie.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 43 - 47.  
Situace ohledně drog v Afghánistánu a v dalších zemích Střední Asie se v posledních letech 
neustále zhoršuje. Opiáty jsou v regionu zdrojem finanční podpory teroristických organizací. 
Výroba drog. Trasy pašování drog. Hospodářské dopady. Počty drogově závislých osob. 
Ceny drog. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028431 - ANAL 030007 
HUBINOVÁ, Saša - DLOUHÝ, František 
Prekurzory a pomocné látky.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 34 - 35.  
Pokračování z čísla 1/2002. Fenylaceton, isosafrol, N - Acetylantranilová kyselina: Jiný 
název, molekulární vzorec, molekulární hmotnost, bod varu, charakteristické vlastnosti, 
zákonné a nezákonné užití, výrobní proces, upozornění, opatření, výrobci - Evropa, Amerika, 
první pomoc, kontrola. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028335 - ANAL 029632 
KUČERA, Jiří - SHRBENÁ, Jiřina - KORBEL, Petr 
Někdo vydělá, někdo zemře.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 20, s. 36 - 38, 1 mp, 2 tab., 2 obr.  
Lukrativnost prodeje tabákových výrobků, především cigaret. Tabákové giganty v ČR, jejich 
podnikání a rozdělení českého trhu. Rizikovost kouření - statistické údaje, úmrtí na nemoci z 
kouření, náklady na léčbu zdravotního poškození. Boj proti kouření - dimenze ekonomické 
(daně), osvětové, právní (zákazy reklamy apod.). Právní spory s poškozenými a defenziva 
tabákových firem. Pašování cigaret, hlavní trasy.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028432 - ANAL 030008 
LULEK, Petr 
Nejčastěji zneužívané léky s obsahem efedrinu nebo pseudoefedrinu.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 36 - 37.  
K výrobě metamfetaminu (pervitin) se stále ve větší míře namístě klasického prekurzoru - 
efedrinu, který je hůře dostupný, používají dostupnější a levnější léčiva. Dvě skupiny léčiv, 
které se dělí podle obsahu efedrinu nebo pseudoefedrinu. Seznam léků neregistrovaných v 
ČR obsahujících efedrin nebo pseudoefedrin. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028426 - ANAL 030002 
Milovaný i proklínaný tabák.  
In: 100 + 1 ZZ. - 39, 2002, č. 12, s. 4 - 6, 12 obr.  
Historie tabáku a kouření. Pozitivní účinky tabáku na zdraví. Negativní účinky tabáku na 
zdraví. Vliv kouření na mozek. Závislost. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028361 - ANAL 029992 
MIOVSKÝ, Michal - URBÁNEK, Tomáš 
Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 165 - 177, 2 obr., 2 tab., lit. 24.  
V lednu 2001 byla dokončena rozsáhlá srovnávací studie NEAD 2000, zaměřená na 
zneužívání tabáku, alkoholu a nelegálních drog, mezi středoškolskou mládeží ve věku 15 - 
19 let. Projekt byl v roce 2000 realizován v 31 okresech ČR. Projekt NEAD. Soubor. Cíl 
analýzy. Dotazník a jeho administrace. Výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028365 - ANAL 029254 
Obecná charakteristika v oblasti drog NPC rok 2001.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s. 1 - 8.  
Zpráva Národní protidrogové centrály o situaci v oblasti nelegálního obchodu a šíření 
omamných, psychotropních látek v ČR, základní faktory, které ji charakterizují. Rok 2001 v 
boji proti překupníkům heroinu z řad kosovo albánské, turecké a bulharské komunity. Situace 
v oblasti konzumace kokainu a canabisu. Distribuce syntetických drog. Situace v oblasti tzv. 
"domácí výroby ČR" pervitinu a braunu za r. 2001. V závěru je konstatováno, že obecně se 
stále zvyšuje organizovanost a konspirativnost jednání pachatelů v souvislosti s nelegální 
výrobou a distribucí pervitinu.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028358 - ANAL 029990 
OROSOVÁ, Oľga 
Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 138 - 149, 1 tab., lit. 34.  
Studie prezentuje etapu intuice, teorie a výzkumu v prevenci drogových závislostí. 
Preventivní strategie a efektivnost programů prevence drogových závislostí. Závěr. 
CZ - sla: PA: ká/2002 
 
028427 - ANAL 030003 
Situace v oblasti drog v roce 2001 v České republice.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 2 - 11, 2 tab.  
Situace v oblasti nelegálního obchodu a šíření omamných, psychotropních látek V ČR. 
Obecná charakteristika v oblasti drog. Rok 2001 v boji proti překupníkům heroinu z řad 
kosovoalbánské, turecké a bulharské komunity. Situace v oblasti nelegálního vývozu, 
dovozu, výroby a distribuce syntetických drog. Situace v oblasti takzvané "domácí výroby 
pervitinu". Některá specifika jednotlivých etnických a dalších skupin pachatelů. Vnější a 
vnitřní bezpečnostní rizika. Prognóza dalšího vývoje. Problémy v práci v oblasti boje proti  
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drogové trestné činnosti. Celkové výsledky NPC. Celkové statistické údaje o drogové scéně 
v ČR za rok 2001. Latentnost. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028430 - ANAL 030006 
ŠEJVL, Jaroslav 
Fatální následky uživatelů omamných a psychotropních látek.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 20 - 33, 3 tab., lit. 19.  
Koncepce protidrogové politiky. Historie drogové problematiky.  ástin mezinárodní 
spolupráce. Mezinárodní opatření v rámci bojeproti omamným a psychotropním látkám. 
Drogová scéna v Československé socialistické republice. Drogová scéna v ČR od vzniku její 
samostatnosti v roce 1993. Výzkum v roce 1995. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028345 - ANAL 029979 
TOMSOVÁ, Kamila 
Konopí - ochočená droga.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 22, s. 12 - 16, 10 obr.  
Konopí - zelená rostlina, kterou jedni zatracují jako zdroj drogy a druzí jí předpovídají 
budoucnost. Konopí jako droga. Konopí jako důležitá průmyslová plodina. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028480 - ANAL 030056 
TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 
Problémy drogové závislosti v těhotenství.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 129 - 133, lit. 10.  
Problematika spojená s užíváním drog v ženské populaci. Rizika, která jsou spojena s 
graviditou žen užívajících návykové látky. Další společenské problémy, které s touto 
problematikou souvisí. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028465 - ANAL 030041 
VALENTA, Milan 
Šetření evaluace protidrogových programů ve školách ČR.  
In: Speciální pedagogika. - 12, 2002, č. 2, s. 124 - 131.  
Dotazníkové šetření základních, speciálních a středních škol v ČR. Přehled o výsledcích 
šetření tohoto výzkumu. Výzkumný cíl. Metodika výzkumu. Metodika shromažďování, 
evaluace a statistického zpracování dat. Diskuse a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028428 - ANAL 030004 
VANĚČEK, Miloš 
Drogy a náboženská hnutí - NARCONON.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 12 - 15.  
Historie a charakteristika organizace NARCONON. Protidrogový vzdělávací program 
NARCONON v ČR. Protidrogový rehabilitační program NARCONON. Purifikační program 
scientologů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028434 - ANAL 030010 
Zpráva OSN: Globalizace a nové technologie přinášejí nové problémy při uplatňování 
protidrogových zákonů.   
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 41 - 42.  
Informační centrum OSN v Praze. Zpráva OSN. Vlády se musí aktivně snažit o snížení 
nebezpečí, které v boji proti drogám představuje globalizace a nové technologie. Prodávání 
drog prostřednictvím internetu. Problémy z oblasti drog. Operace TOPAZ. Situace v 
evropském regionu. Informace na webových stránkách (www.ineb.org). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
028315 - ANAL 029969 
Aby člověk nezůstal sám.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 4, 1 foto.  
Akce: [Konference]Praha (ČR), 22.05.2002-26.05.2002.  
Šedesát pět delegátů ze čtyřiadvaceti států Evropy a Japonska se ve dnech 22.-26.5.2002 v 
Praze zúčastnilo 16. konference Evropského fóra služeb obětem. Vzájemná výměna 
zkušeností a informací přináší konkrétní prostor obětem trestných činů. Přehled členských 
organizací Evropského fóra služeb obětem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028336 - ANAL 029633 
ALESINA, Alberto - GIAVAZZI, Francesco 
Rozdělený společný dům.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 20, s. 20.  
Rasismus je společnou vlastností extrémní pravice v Evropě i USA. Rostoucí evropská  
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rasová roztříštěnost a problém nesnášenlivosti a rasismu. Rozporuplnost řešení rasové 
problematiky - rozdíl mezi Evropu a USA. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
028332 - ANAL 029253 
BUREŠ, Radim 
II. světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí - Yokohama 2001.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 31 - 32.  
Akce: II. světový kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí . Yokohama  
(JAPONSKO),17. prosinec 2001 -20. prosinec 2001. 
Informace z uvedeného kongresu, který se konal v japonské  Yokohamě. Ústředním 
tématem kongresu bylo zhodnocení postupu jednotlivých států podle jimi přijatých plánů, 
obecné posouzení funkčnosti této kategorie a formulování dalšího postupu do budoucna. 
Příčiny komerčního sexuálního zneužívání dětí. Oblasti, do kterých byly zaměřeny pracovní 
skupiny. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028362 - ANAL 029640 
CESONI, Maria Luisa 
Terrorisme et involutions démocratiques [Terorismus a omezování demokracie].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 2, s. 141 - 153.  
V posledních dokumentech mezinárodních politických organizací (OSN, Rada Evropy, EU, 
...) je terorismus formulován jako forma mezinárodní organizované kriminality a jeho projevy 
jako závažné trestné činy. Vytváří se tak nová generace trestných činů, což v symbolické 
rovině představuje vytvoření nového typu nepřítele společnosti a v rovině praktické a 
operační jiné procedurální způsoby (speciální techniky policejního výslechu  rozšíření a 
rozvětvení datových bank, omezení výhod "kajícníků" apod.), což ovšem vede k omezování  
občanských svobod a k obětování některých občanských práv. Autorka klade otázku, do jaké 
míry tvrdá kriminalizace terorismu je nutná, jaká je vůbec presumpce terorismu, kdo a k 
čemu toto tvrdé pojetí využívá, popř. i zneužívá, a varuje před ohrožením demokratického 
vývoje. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
028331 - ANAL 029252 
Co je syndrom týraného a zneužívaného dítěte - CAN.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 24 - 27.  
Uvedeny diagnostické kategorie, které zahrnuje syndrom týraného, zneužívaného 
zanedbávaného dítěte. Jedná se o fyzické a psychické týrání, sexuální zneužívání, kontaktní 
sexuální zneužívání, zanedbávání, šikanování, systémové týrání (druhotné ponižování), 
sekundární viktimizaci a Münchhausenův syndrom. U každé diagnostické kategorie jsou 
uvedeny formy týrání.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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028356 - ANAL 028185 
DONOFRIO, Andrew 
The IRC environment [Prostředí internetových hovorů po IRC].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 54 - 59, 3 obr.  
Mezi nejvíce populární služby po internetu v USA patří AOL (American Online) a také 
celosvětová IRC (Internet Relay Chat). IRC je textová a uspořádání umožňuje různé 
kriminální aktivity, zvlášť je oblíbená u pedofilů. Článek ukazuje na specifika uživatelského 
provozu a také možnosti kriminalistů. K propojení IRC na rovněž populární DCC (Direct 
Channel Chat). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028366 - ANAL 029255 
FILIPOVÁ, Andrea 
Rok 2002 - rok ochrany rekreačních objektů.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s. 9 - 11.  
Rok 2002 byl vyhlášen policejním prezidentem Rokem ochrany rekreačních objektů. Cílem 
zaměření je realizace preventivních projektů, akcí a dílčích aktivit směřujících k ochraně 
rekreačních objektů. Klesající trend krádeží vloupáním do rekreačních objektů. Místa s 
největším nápadem této trestné činnosti. Dělení pachatelů do tří základních skupin. Hlavní cíl 
a prostředek preventivního působení. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028319 - ANAL 029248 
MATOUŠEK, Oldřich 
Co mohou rodiče udělat, aby se z jejich dítěte nestal delikvent?.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 8 - 11.  
Faktory, ovlivňující delikventnost dítěte, k nimž patří i okamžik narození, při kterém dítě 
zažívá strach, jaký už nikdy nezažije: strach, že se udusí, že uvízne uvnitř mateřského těla. 
Jak by měla vypadat výchova dítěte v úplné rodině. Konstatováno, že zhruba polovina 
budoucích delikventů jsou děti trpící tzv. syndromem hyperaktivity. Vystupování rodičů v 
několika obdobích vzdoru dítěte. Reakce rodičů na zjištění, že by se jejich dítě mohlo dostat 
na šikmou plochu, nebo se již na ni dostalo. Publikovaný článek je výňatkem z publikace 
PhDr. Matouška "Práce s rizikovou mládeží", kterou vydalo nakladatelství Portál, Praha 
1998. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028342 - ANAL 029637 
MOUCHERON, Martin 
Pratiques de prévention non policiere dans les contrats de sécurité : La réussité d'un échec? 
[Provádění nepolicejní prevence. Úspěch neúspěchu?].  
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In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 1, s. 75 - 94, lit. 21.  
Programy tzv. úmluv o bezpečnosti jako reakce společnosti na nová bezpečnostní rizika 
(drogy, problém integrace migrantů, násilí ve veřejné dopravě, domácí násilí, sociální 
vyloučení apod.) a rostoucí kriminalitu mládeže zvlášť. Nutnost vedle policejních aktivit se 
zaměřit na celospolečenskou kontrolu a prevenci kriminality. Důraz na osobní odpovědnost, 
proximativnost, kvalitativně jiné pojetí bezpečnosti a prevence kriminality. Vztah k represi. 
Metodologie "úmluv", základní dokumenty, problematika jejich uvádění do praxe. 
Rozporuplné hodnocení a výsledky. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
028309 - ANAL 029246 
SCHMEIDLER, Karel 
Kriminalita ve městě a jeho veřejných prostorách.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 1- 6.  
Autor se pokouší odpovědět na otázky, zda vytváří určité prostředí města, městské čtvrti 
nebo ulice predispozice ke kriminálnímu jednání. Zahraniční příklady a zkušenosti s úspěšně 
realizovanými změnami architektonického a urbanistického prostředí přesvědčují o tom, že je 
možné promyšlenou tvorbou prostředí kriminalitu účinně snižovat a přispívat tak k 
bezpečnosti v našich městech. Teorie kriminality ve městech v rámci subkultur. Poznatky 
vyplývající z provedených studií a co z nich může pro svoji práci vyvodit architekt nebo 
urbanista.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028368 - ANAL 029256 
SCHMEIDLER, Karel 
Redukuje fungující sousedství kriminalitu ve městě?.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s. 12 - 15.  
Vliv dobrých sousedských vztahů na kriminalitu ve městech. Co se rozumí pod pojmem 
sousedství. Pozitivní stránky dobrého sousedství, dělení sousedství na "slabší" a "silnější". 
Vliv architektonické a urbanistické tvorby. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028334 - ANAL 029631 
ŠUBRTOVÁ, Květa 
Lze zkrotit českou Lochnessku? : Zápas s korupční hydrou zatím Česká republika prohrává.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 18, s. 12 - 15, 2 tab.  
Korupce a klientelismus. Situace v ČR a vnímání korupce podle TIC (Transparency 
International). Oblasti nejvíce zasažené korupcí (veřejná správa, policie, zdravotnictví). 
Srovnání se zahraničím. Vládní zprávy o korupci. Priority boje proti korupci v ČR a 
mezinárodní akce proti korupci. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028363 - ANAL 029641 
TORO, Fiorella 
Le non-respect des limitations de vitesse : Au-dela du constat d'échec d'une norme 
arbitraire, argumentaire du discours de constentation et analyse d'une régulation informelle 
substitutive [ Nerespektování omezení rychlosti. Druhá stránka zjištěného neúspěchu 
jednostranných příkazů, odůvodňování projevů odporu a analýza náhradních neformálních 
řešení regulace].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 2, s. 154 - 179.  
Rychlost a právo na rychlost jako sociální kategorie a hodnota manifestující moc, sociální 
postavení, nezávislost. Na základě řady výzkumů zkoumajících profil řidiče nerespektujícího 
různá omezení v dopravě se autorka pokusila vytvořit typologii chování řidičů, jejich reakcí 
na omezení, uvádění jejich důvodů pro vysoké rychlosti a jejich názorů na omezování 
rychlosti (nelegitimnost samotného principu omezování, odmítání vztahu rychlost a 
bezpečnost, odpor ke způsobům kontroly, neúčinnost a neadekvátnost sankcí, stav 
průjezdnosti silnic a jejich infrastruktury, "právo" dobrého řidiče na rychlost atd.). Dochází k 
názoru, že chování řidičů nezávisí na zákonných normách, že řidiči jsou v principu v opozici 
vůči různým omezením, a analyzuje některé návrhy na řešení. Viz též Polizei, Verkehr, 
Technik 2001/6, s. 169 - 173 (mfn 27712). 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
028353 - ANAL 029986 
WANATOWICZOVÁ, Krystyna 
Výbuch v hodině češtiny.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 23, s. 29, 2 obr., 1 tab.  
Případ dvanáctiletého chlapce, který přinesl do školy rozbušku a odpálil ji. Statistika 
kriminality dětí a mladistvých v roce 2001. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028324 - ANAL 029249 
WEIS, Petr 
Sexuální vrazi.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 12 - 17.  
Charakteristika sexuálního deviantního chování. Sexuální agresivita a sadismus. Sadistické 
vraždy, dva základní druhy sexuálních vražd podle dr. Zvěřiny. Charakteristiky pachatelů. 
Terapie pachatelů. Psychologická práce se znásilněnou ženou. Formy terapie. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028418 - ANAL 029449 
BAVEJA, Alok 
War on Illicit Drugs May Offer Lessons for Fight against Terrorism [ Boj proti drogám může 
být poučením pro boj proti terorismu].  
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In: Police Chief. - 69, 2002, č. 3, s. 30 - 34, lit. 25.  
Přes svou rozdílnost mají terorismus a obchod s drogami několik základních společných 
rysů. Bylo dokázáno, že teroristické organizace mají podobnou strukturu jako drogové 
kartely. Jak protiteroristické tak protidrogové strategie vyžadují koordinaci správních 
policejních orgánů a předávání informací ostatním partnerským zemím. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028479 - ANAL 030055 
BRICHCÍN, Slavoj - SPILKOVÁ, Jana 
Alkohol a jeho vztah k sexuální kriminalitě.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 119 - 128, 2 grafy, 3 tab., lit. 20.  
Analýza souboru 143 pachatelů(mužů) zařazených do ochranného sexuologického léčení v 
ústavní i ambulantní formě za poslední tři roky. Sexuální delikty pod vlivem alkoholu v ČR v 
letech 1999 - 2000. Vztah věku a charakteru trestné činnosti. Vztah charakteru trestné 
činnosti a zjištěné sexuální deviaci. Vztah trestné činnosti a alkoholu. Vliv alkoholu u 
pachatele podle diagnózy. Důsledky komorbidity v ochranném léčení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028438 - ANAL 030014 
BRZYBOHATÝ, Marian 
Současný terorismus.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 46 - 62, lit. 11.  
Problematika terorismu a boje proti terorismu. Principy protiteroristické politiky. Definice 
terorismu. Rysy terorismu. Vývojové trendy terorismu: Superterorismus, nekonvenční 
terorismus, informační a psychologický terorismus. Možnosti terorismu v ČR. Vhodná 
opatření ke zvyšování připravenosti ČR v oblasti protiterorismu a boje s terorismem. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028370 - ANAL 028187 
DONAHUE, Michael 
Anthrax - the first responder's new hazmat challenge [Antrax - neodkladná výzva pro 
specialisty prvního zásahu].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 66 - 72, 2 obr.  
Pokračování článku z č. 1. Zásady přípravy a výcviku k zásahu bezpečnostních agentur, 
kriminalistů, policie, hasičů, služeb 1. pomoci a specialistů pro zacházení s nebezpečnými 
látkami a jejich likvidaci. Etapy vyhodnocování rizik, organizace zásahu, sledování situace v 
místě napadení a koordinace další činnosti. Další okolnosti pro úspěšnou likvidaci 
teroristického napadení ZHN, především biologickými a chemickými. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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028468 - ANAL 030044 
FLÁŠAR, René 
České školy obchází strach. Rvačky s učiteli.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 25, s. 32 - 35, 7 obr.  
Podle nejnovějšího průzkumu chodí do českých škol přibližně čtyřicet procent agresivních 
jedinců, šikanou je postiženo asi dvacet procent žáků. I učitelé se musí mít na pozoru. 
Nejznámější krvavé incidenty ve světě. Rozhovor s předním psycholem na toto téma. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028473 - ANAL 030049 
HARANTOVÁ, Emílie 
Světoví teroristé. Carlos : 1. díl.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 7, s. 77 - 79, 4 obr.  
Život a charakteristika nejhledanějšího teroristy světa - Carlose (vlastním jménem - Iljič 
Ramírez Sánchez) přezdívaný "Šakal". Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028462 - ANAL 030038 
KONÁŠ, Josef - ŽIVČIC, Radko 
Pedofílie. Lovci našich dětí.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 24, s. 12 - 16, 16 obr.  
Sex a zákon. Formy pedofilie. Pedofilní orientace. Pedofilní sexuální zaměření. Hranice 
trestní odpovědnosti v některých zemích a mimoevropských zemích. Pedofilové v ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028449 - ANAL 030025 
KUČEROVÁ, Sylvie 
Na jak dlouho zavřít?.  
In: Policista. - 2002, č. 6, s. 10 - 11, 1 graf, 1 obr.  
Ochrana žen proti opětovným sexuálním pachatelům. Procenta recidivy trestaných 
sexuálních pachatelů. V Německu projednávají tři návrhy zákonů směřujících k témuž cíli: 
udržet dále pachatele - recidivistu i po uplynutí vyměřeného trestu v nějakém typu  
nápravného zařízení, aniž to předchozí rozsudek stanovil. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028476 - ANAL 030052 
KURY, Helmut - ZAPLETAL, Josef 
Kriminalita a její prezentace v médiích: Zkušenosti (především) z Německa a České 
republiky.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 92 - 107, 5 graf, lit. 60.  
Kriminalita a veřejnost. Vnímání kriminality a jejího vývoje občany a rovněž míra strachu ze 
zločinu však nejsou v zemích západní Evropy a v postsocialistických státech totožné. Liší se 
též dynamika kriminality. Veřejnost získává informace o kriminalitě a o jejím vývoji z médií. 
Média současně formují postoje občanů k nakládání s kriminalitou a pachateli ve směru 
vyšší míry trestní represe. Výsledky z empirických výzkumů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028385 - ANAL 029259 
MARTÍNKOVÁ, Milada - MACHÁČKOVÁ, Radka 
Domácí násilí - výzkum.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s. 25- 30.  
Výňatek ze studie "Vybrané kriminologické a právní aspekty domácího násilí" M. Martínkové 
a R. Macháčkové, který přináší závěr empirických šetření, která měla za cíl v Praze v r. 1999 
zjistit výskyt případů fyzického násilí mezi členy rodiny a charakterizovat tento jev ve třech 
různých rovinách.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028450 - ANAL 030026 
SCHMEIDLER, Karel 
Sonda Hodonín: Jak občané vnímají riziko kriminality ve svém městě. Mohou urbanisté 
kriminalitu zmenšit?.  
In: Policista. - 2002, č. 6, příloha.  
Vytvoření pocitu bezpečí a minimalizování příležitostí ke kriminalitě ja úkolem policie, ale 
snížení kriminality je možné dosáhnout změnou fyzického prostředí, což je doménou 
urbanistů a architektů. Sociální patologie města a prostředí ulice. Četnost trestných činů a 
přestupků dle informovanosti respondentů. Průzkumy občanů na trestnou činnost v 
Hodoníně. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028447 - ANAL 030023 
VANĚK, Jan J. 
Otázky pro ...podplukovníka Petra Bártu. Ostře sledovaná příroda.  
In: Policista. - 2002, č. 6, s. 6, 1 foto.  
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Ekologická kriminalita. Trestná činnost proti životnímu prostředí mívá organizovaný 
charakter. Výuka této problematiky na Policejní akademii a středních policejních školách. 
Zkušenosti ze zahraničí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028461 - ANAL 030037 
VYKOUKAL, Petr - KONÁŠ, Josef 
Klonované karty: Noční můra bank.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 24, s. 20 - 23, 17 obr.  
Podvody s okopírovanými kartami (Skimming). Zásady, jak bránit svoji banko kartu. Podvody 
s okopírovanými platebními a kreditními kartami zapříčiňují astronomické finanční ztráty. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028417 - ANAL 029448 
WATTENDORF, George E. 
School Threat Decisions Demonstrate Support for Early Action [Jednání pachatelů v 
případech střelby ve školách dokazuje nutnost rychlé akce ].  
In: Police Chief. - 69, 2002, č. 3, s. 11 - 12, lit. 6.  
Případy, kdy žáci použili ve škole střelné zbraně. Do jaké míry je možno těmto incidentům 
zabránit. Bylo zkoumáno 37 těchto případů. V 75 procentech sdělili pachatelé své plány 
předem svým spolužákům. Lze vycházet i z chování studentů, z jejich projevu a z 
podezřelých okolností. Spolupráce ředitelství školy s policií je nutná. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028478 - ANAL 030054 
ZIMMEL, Vladimír 
Tým "Výnosy" - vstupní pohled na uvedení opatření pro vyhledávání a dokumentaci výnosů z 
trestné činnosti.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 108 - 118, lit. 5.  
Informace o zřízení specializované jednotky zajišťující finanční šetření ve vztahu ke zdrojové 
kriminalitě zpracovávané v rámci výše uvedených útvarů Policie ČR s celoúzemní 
působností. Představuje cíle, výstupy, směry činnosti a nástin metodiky činnosti uvažování 
jednotky. Kategorie problémů souvisejících s řešením organizace a metodiky činnosti této 
jednotky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028482 - ANAL 030058 
KARABEC, Zdeněk 
2. sexuální kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí.  
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In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 144 - 148.  
Akce: Sexuální kongres proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí [kongres]. Jokohama 
(JAPONSKO), 17.12.2001-20.12.2001.  
Ve dnech 17.-20.12.2001 se konal v Jokohamě 2. Světový kongres proti komerčnímu 
sexuálnímu zneužívání dětí. Program kongresu. Na závěr 2. kongresu byl přijat dokument 
"Globální závazky z Jokohamy 2001, v němž jsou shrnuty hlavní výsledky, kterých již bylo 
dosaženo, a uvedeny směry, kterými se mají další aktivity ubírat. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028483 - ANAL 030059 
PROTIVINSKÝ, Miroslav 
Internetová kriminalita.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 149 - 151, lit. 1.  
Možnosti páchání a odhalování kriminality pomocí internetu z německých zkušeností. 
Mezinárodní spolupráce. Policejněprávní možnosti boje s touto kriminalitou. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028484 - ANAL 030060 
STRAUS, Jiří 
Krádeže vozidel.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 152 - 154.  
Rec. na : Krádeže vozidel. Odhalování, vyšetřování a prevence [monografie] / Roman Rak + 
kol. - Brno : Akademické nakl. CERM, 2001. - ISBN 80-7204-218-1. - 252 s. 
 Odborná publikace "Krádeže vozidel" poskytuje ucelený pohled na problematiku krádeže 
vozidel, pojistných podvodů a jejich systémové řešení z pohledu činnosti kompetentních 
orgánů, informatiky a legislativy. Publikace obsahuje 22 základních kapitol. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
028311 - ANAL 029966 
BOUŠKA, Ivan - TOUPALÍK, Pavel - CHADOVÁ, Lenka 
80. kongres Německé soudnělékařské společnosti v Interlakenu.  In: Česko - Slovenská 
patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 2. Akce: [Kongres]Interlaken (ŠVÝCARSKO), 
26.09.2001-29.09.2001.  
 Ve dnech 26.-29.9.2001 se konal 80. Kongres Německé soudnělékařské společnosti, který 
se konal v Interlakenu ve Švýcarsku. Hlavní témata kongresu: Chyby a omyly v 
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soudním lékařství, zobrazovací metody ve forenzní morfologii, hory a soudní lékařství. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028310 - ANAL 029443 
BYARD, Roger W. - GILBERT, John D. 
Cervical Fracture, Decapitation, and Vehicle-Assisted Suicide [Krční zlomenina, dekapitace a 
sebevražda motorovým vozidlem].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 2, s. 392 - 394, 3 obr., lit. 8.  
V článku jsou popsány dva případy tohoto druhu sebevraždy u mužů ve věku 33 a 24 let 
pomocí provazu a motorového vozidla. V prvém případě nastala krční zlomenina a v druhém 
dekapitace. Rozbor obou případů a analýza výsledků.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028419 - ANAL 028197 
Forensics, AFIS & Investigations Showcase [Ukázka z produkce pro kriminalistiku, 
vyšetřování a AFIS].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 68 - 71, 10 obr.  
Ze souprav a zařízení pro kriminalisty z nabídky v USA. Mj. stručný popis kapesní soupravy 
klasických a magnetických posypových a dalších materiálů pro kriminalisty, reflexní křída pro 
značení pozic při dopravních nehodách apod. v noci, sterilní minisouprava pro odebrané 
vzorky do databáze DNA, stand pro digitální porovnávání otisků prstů, noční svítilna do 500 
m svítící ve spektru denního světla, souprava AFIS. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028330 - ANAL 029444 
HARDIN, Glenn G. 
Postmortem Blood and Vitreous Humor Ethanol Concentrations in a Victim of a Fatal Motor 
Vehicle Crash [Posmrtná koncentrace etanolu v krvi a ve sklivci u oběti osudné autonehody].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 2, s. 402 - 403, lit. 5.  
Dvacetiletý muž byl nalezen v malém autě po srážce s nákladním autem. Byly odebrány 
vzorky krve z hrudní dutiny a vzorky sklivce. Chromatografická analýza ukázala koncentraci 
etanolu v krvi a ve sklivci. Vyhodnocení dalších výsledků pitvy a chromatografické analýzy. 
Tento případ dokazuje důležitost výše uvedeného postupu. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028402 - ANAL 028189 
JOHNSTON, Richard 
NCTP helps state and local police combat cybercrime [NTCP podporuje státní i místní policii 
v boji proti počítačové kriminalitě].  
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In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 84 - 87, 1 obr.  
Výcvikový program NCTP pro boj proti počítačové kriminalitě. Speciální školicí videoprogram 
pro policisty (Cyber Crime Fighting), dělený na části 1 až 3. Praxe využívání NCTP a další 
specializované programy ADRA a BDRA. Středisko pro stížnosti na počítačové podvody 
IFCC při FBI a další střediska vyšetřování v USA. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028416 - ANAL 028196 
KANABLE, Rebecca 
Fingerprint and palmprint identification [Identifikace podle otisků prstu a dlaně].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 60 - 66, 1 obr.  
K uplatnění technologií identifikace podle otisků palce, prstů  nebo dlaně v USA. Identifikační 
karty s otisky. Na kartách rozlišení až 1000 dpi (FBI požaduje min. 500 dpi). AFIS a jeho 
podsystémy(SAFERR pro bezpečnost letišť). Technologie a zařízení. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028304 - ANAL 029442 
KIRK, N.J. - WOOD, R.E. - GOLDSTEIN, M. 
Skeletal Identification Using the Frontal Sinus Region: A Retrospective Study of 39 Cases 
[Identifikace kostry použitím dutiny lebeční. Retrospektivní studie 39 případů].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 2, s. 318 - 323, 2 obr., 3 tab., lit. 13.  
Bylo zkoumáno 39 případů v Ontariu. Porovnání předsmrtných a posmrtných radiografických 
snímků. Všechny zkoumané osoby byly starší dvaceti let. Výsledky a jejich analýza. Jde o 
nejrozsáhlejší studii současných případů v tomto oboru. Studie dokazuje důležitost zkoumání 
dutiny čelní pro soudní identifikaci. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028308 - ANAL 028180 
MACEVOY, Dick 
Photographing the crime scene [Fotografování místa činu].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 24 - 28, 3 obr.  
Příspěvek k tvorbě standardu fotodokumentace místa činu. Návrh série fotosnímků 
vypracovaný specialistou kriminalistické laboratoře při soudním vyšetřování, stát Georgia, 
USA. Vazby na počítačovou dostupnost. Porovnání s digitální snímací technikou a přednosti 
fotosnímků na přístrojích Kodak. Doporučená technologie pořizování fotodokumentace. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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028477 - ANAL 030053 
MAKOVEC, Petr - HRADIL, Roman 
Molekulárně genetická expertizní vyšetření v laboratořích Policie České republiky.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 81 - 91, 7 foto, lit. 10.  
Současné forenzní genetické metody používané v  kriminalistickotechnických laboratořích 
Policie ČR. Historický vývoj,zpracovaný materiál, izolace DNA a vedení DNA databáze. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028306 - ANAL 029964 
MEZENCEV, R. - KYŠKA, J. 
Farmakokinetika etylalkoholu a jej poznatky pre súdnolekárske výpočty hladín alkoholu v 
krvi.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002 , č. 2  
Výpočty hladin alkohol v krvi pro soudní lékařství jsou založené na vícerých zjednodušených 
předpokladech. Materiál, metody, diskuse, závěr. 
CZ - sla: PA: ká/2002 
 
028481 - ANAL 030057 
STRAUS, Jiří 
Aktuální otázky rozvoje kriminalistiky.  
In: Kriminalistika. - 35, 2002, č. 2, s. 134 - 143, lit. 25.  
Kriminalistika v současné etapě vývoje. Předmět a systém kriminalistiky v historickém 
přehledu. Jednotlivé části kriminalistické vědy jsou nerovnoměrně rozvíjeny. Pohled na 
přírodovědné a technické aspekty kriminalistiky. Vztah k předmětu kriminalistiky. Srovnání 
dílčích částí kriminalistiky z pohledu zahraničních autorů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
028323 - ANAL 028183 
BELLAH, John 
Which vehicles are the best? [Testování služebních vozidel a výběr nejlepších].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 36 - 42, 5 obr.  
K historii testování policejních vozidel v USA. Porovnávání  programů testů agentur při státní, 
krajské policii a u úřadu šerifa (MSP, LAPD a LASD). Podrobnosti k prioritám a k procesům 
testování. Některé údaje k výsledkům testování. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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028328 - ANAL 028182 
BELLAH, John 
Dodge is back! [Vozidla Dodge zaostávají].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 44 - 49, 4 obr.  
Upozornění na technické zaostávání služebních policejních vozidel Dodge. Analýza příčin a 
porovnávání s dalšími typy služebních vozidel - fy. Ford, Chevrolet a DaimlerChrysler. 
Porovnání koncepcí, konstrukčních prvků a testů výkonů. Podrobněji k parametrům Dodge 
Intrepid. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028329 - ANAL 028184 
BELLAH, John 
Police cars of the future [Policejní vozidla budoucnosti].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 50 - 53, 5 obr.  
Trendy ve vývoji, konstrukci a výbavě policejních vozidel. Problém vysoké náročnosti na 
spotřebu elektrické energie v souvislostech napětí vozidlové sítě (12 nebo 42V) a nových 
úsporných technologií (v osvětlení halogeny a LED) a instalovaných počítačů, apod). K 
inovaci hnacích jednotek a podvozků. Inovace terénních vozidel a vozidel Ford a Dodge. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028318 - ANAL 029971 
JELÍNEK, Josef 
Europol a národní policie.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 6, 1 foto.  
Ministr vnitra ČR a ředitel Europolu podepsali dohodu o spolupráci Policie ČR s Europolem 
při boji proti závažným formám mezinárodního organizovaného zločinu. Role Europolu. 
Činnost Europolu. Členství v Europolu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028448 - ANAL 030024 
LINHARTOVÁ, Dagmar 
Summit NATO v Praze.  
In: Policista. - 2002, č. 6, s. 7, 1 foto.  
Příprava na zasedání představitelů NATO, které se odehraje v Praze v listopadu 2002. 
Přípravná a realizační fáze přípravy. Strategie a taktika ochrany. Nástup protiúderných 
kompletů. Zajištění radiokomunikačních systémů. Úkoly ochranné služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028406 - ANAL 029993 
Mezinárodní konference ozbrojených sborů v roce 2001.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 3, 6 obr.  
Akce: Řízení služebních kariér [konference]. Praha (ČR), 09.11.2001- 11.11.2001.  
Ve dnech 9.-11.11.2001 se v Praze konala 5. Mezinárodní konference o informatické 
podpoře personálních procesů "Řízení služebních kariér". Cílem konference bylo poukázat 
na možnosti centrálního řízení služebních kariér ve státní správě se zvláštním zřetelem k 
ozbrojeným složkám. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028359 - ANAL 028186 
MILLER, Christa 
Cruiser control integration [Integrace řízení hlídkových vozidel].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 60 - 65, 3 obr.  
Podrobnosti k projektu pro státní policii New Hampshire, USA, zaměřeného na integraci 
veškerých informací pro činnost policejních hlídkových vozidel. Řešení oběhu komplexu 
zpráv o incidentu a pokynů pro další činnost posádky hlídkového vozidla. Související 
záznamy. Fáze nyní rozpracovaného projektu 54. Porovnání současného komunikačního 
vybavení vozidel se záměry Project 54. Informace k univerzitnímu projektu ATLAS. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028420 - ANAL 028198 
OLSEN, David 
Improving the electrical system and optical warning devices [ Zdokonalení elektrické 
instalace a optické varovné signalice ve vozidlech].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 72 - 79, 3 obr.  
Standardy federální asociace amerických hasičů v oblasti ochrany vozidel a jejich aplikace 
ve služebních vozidlech policie. Inovace elektrických a optických zařízení na bázi standardů 
NFPA a SAE. Podrobnosti k požadavkům norem. Další možnosti inovací ke zvýšení 
bezpečnosti provozu služebních vozidel. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028404 - ANAL 028191 
ROGERS, Donna 
Squezing the budget [Vytěžení zdrojů z rozpočtu].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 24 - 29.  
Granty v USA, možnosti získání grantu ministerstva spravedlnosti. Základ federálních grantů 
- granty vázané a granty volné. Některé příklady. Zdroje informací o podmínkách  

 19 



udělení grantu na příští rok a internetové adresy. Praktická doporučení jak získat grant. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028403 - ANAL 028190 
SCHWOOB, Ward 
Tool or toy? [Nástroj nebo jen hračka].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 12 - 18, 3 obr.  
K procesu plánování inovace stávajícího zařízení a technologií amerických bezpečnostních 
agentur a policejních pracovišť na základě potřeb, možností a rozpočtových (finančních) 
prostředků. Citlivá otázka vhodné integrace nových technologií do systému. Příklad postupu 
inovace kriminalistických laboratoří na Floridě. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028414 - ANAL 028194 
STRANDBERG, Keith 
Defensive tactics training [Taktický trénink obrany].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 50 - 53, 3 obr.  
Taktický výcvik v sebeobraně policistů v USA. Zaměření tréninku na praktické a jednoduché 
účinné techniky obrany a sebeobrany. Diskuze k minimu hodin potřebných k získání znalostí 
a praktických dovedností obrany. Charakteristiky realistického programu výcviku. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028405 - ANAL 028192 
STREIT, Corine 
Officer safety is the bottom line [Důraz na bezpečnost policisty].  
In: Law Enforcement Technology. - 269, 2002, č. 3, s. 38 - 45, 3 obr. 
 Na programu zaměřenému na bezpečnost policistů ve službě (Safe Today, Alive Tomorrow) 
se podílí asociace policistů taktických a speciálních jednotek NTOA a společnost Spectra 
Technologies. Podle fondu NLEOMF přišlo o život v USA za deset let 1555 policistů, tzn. v 
průměru 156 ročně a ke ztrátě života policisty dochází každých 57 h. V r. 2000 a 2001 
utrpělo při výcviku smrtelný úraz 11 policistů. K cílům a realizaci programu, zaměřeného na 
prevenci. Dále k podpůrnému programu CIRT pro případy posttraumatických stavů. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028410 - ANAL 028193 
STREIT, Corinne 
How can the NTOA help you? [Jak vám může NTOA pomoci].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 46 - 48, 1 obr.  
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Informace k založení, účelu a činnosti NTOA - asociace policistů taktických a speciálních 
jednotek. V r. 1992 byla NTOA reorganizována pro širší působnost, v r. 1995 získala 
federální statut nevýdělečné organizace a v příštím roce byla otevřena i pro policisty mimo 
speciální a taktické jednotky. Členská základna, výcvikové kurzy a projekty. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028305 - ANAL 029963 
TVARŮŽKOVÁ, Lucie 
S námi přijde zákon.  
In: Týden. - 9, 2002, č. 22, s. 28 - 29, 2 grafy, 2 obr.  
Průzkumy agentury Tambor. Každý sedmý občan ČR ve věku od 18 do 65 let se v roce 2001 
stal obětí zločinu. Spokojenost občanů s prací policie. Boj stran s kriminalitou. Průzkum ke 
znovuzavedení trestu smrti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028316 - ANAL 029970 
VITOUŠOVÁ, Markéta 
V Holandské policejní škole.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 5, 1 obr.  
Rozhovor se studentkou FF UK, která se zúčastnila pobytu a výcviku v holandské policejní 
škole. Výcvik byl zaměřen na problematiku domácího násilí. Délka základního výcviku 
nizozemských policistů ve škole v Heerlenu. Výuka o ochraně obětí. Výuka a praxe policistů. 
Domácí násilí. Hodnocení a kariéra. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028452 - ANAL 030028 
VOŠŤÁLEK, Josef 
Něco z historie pražské stráže bezpečnosti.  
In: Policista. - 2002, č. 6, příloha, 3 obr.  
Historie městské stráže bezpečnosti. Úkoly stráže. Výstroj policejní stráže. Platy městské 
stráže. Výzbroj stráže. Bezpečnostní a sociální opatření. Struktura policejní stráže. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 
028344 - ANAL 029638 
BĚHAN, Petr 
Soutěžní právo ČR a jeho vztah k právu Evropské unie.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 1 - 2, s. 29 - 56.  
Součástí přijetí acquis communautaire do českého právního řádu jsou i různé závazky v 
oblasti soutěžního práva. Právo hospodářské soutěže představuje v rámci práva ES jeden z 
typických znaků a odvětví právní úpravy vnitřního trhu. v komunitárním právu je tato oblast 
diverzifikována na čtyři větší celky: právo kartelové, právo týkající se zneužívání 
dominantního postavení, právo spojování podniků a subvenční právo. Jednotlivé oblasti ve 
srovnání s českou právní úpravou. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028355 - ANAL 029988 
BROŽOVÁ, Marie 
Od zdrojů k výsledkům.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 22, příloha.  
Akce: "Od zdrojů k výsledkům" aneb "Jak v praxi uplatnit rozpočtování podle výsledků" 
[seminář]. Praha (ČR), 19.03.2002.  
Dne 19.3.2002 se konal v budově MV seminář na téma: "Od zdrojů k výsledkům" aneb "Jak 
v praxi uplatnit rozpočtování podle výsledků". Finské zkušenosti z reformy státní správy. 
Modernizace regionální finské veřejné správy. Hlavní důvod reformy. Struktura 
hierarchických hodnot finského rozpočtu. Stručný nástin ročního plánovacího procesu (úkoly 
agentur a ministerstev). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028338 - ANAL 029635 
CLAISSE, Simon - JAMART, Jean Sébastien 
La lutte contre l'immigration irreguliere au sein de l'Union européen: enjeux et perspectives 
de l'harmonisation pénal : Boj proti ilegální imigraci do zemí EU: stav a perspektivy 
harmonizace trestů.   
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 1, s. 35 - 54.  
Příliv nelegální imigrace do zemí EU se pokouší řešit Conseil JAI (Rada pro justici a vnitřní 
záležitosti). Její směrnice a základní rozhodnutí Rady EU v evropských a mezinárodních 
souvislostech. Právní povah a těchto instrumentů a jejich obsah - porovnání a harmonizace 
pojetí trestnosti ilegální imigrace, pomoc při vstupu, tranzitu a pobytu. Porovnání sankcí, 
trestní odpovědnost jednotlivců a právnických osob. Ochrana ilegálních imigrantů z hlediska 
lidských práv - svědci obchodu s lidmi, status uprchlíka apod. Všechna právní opatření 
směřují k potírání obchodu s lidmi, zejména s dětmi. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
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028348 - ANAL 029639 
GRYGAR, Jiří 
Komunitární ochranná známka.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 1 - 2, s. 57 - 75.  
Historický vývoj systému jednotné ochrany obchodního a duševního vlastnictví v rámci EU. 
Základní právní normy a pojmy. Vybrané právní věty z judikatury Soudu první instance a 
Evropského soudního dvora. Význam komunitární právní známky jako unifikačního právního 
institutu v oblasti nového a svébytného právního řádu. Možnost jeho využívání i Českou 
republikou. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028369 - ANAL 029644 
Horké priority před branami EU : Vstup do Evropské unieVáclav Šmejkal , Pavel Telička, 
Monika Richterová.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 19, s. 30 - 32, 34 - 36, 4 fot.  
Nejnaléhavější úkoly ČR před vstupem do EU. Kontroverznost zákona o státní službě. Boj 
proti korupci v ČR, některé legislativní  úpravy. Problematika veřejných zakázek. Ekologická 
legislativa a její slabiny v oblasti průmyslového znečišťování životního prostředí. Malá 
politická vůle se ekologickými problémy zabývat. Ekonomické problémy ČR: restrukturalizace 
ocelářství a podnikatelské prostředí v ČR.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028346 - ANAL 029980 
JURNÍKOVÁ, Jana 
Nová role obcí a krajů ve vztahu ke knihovnám.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 21, příloha.  
Dne 1.1.2002 nabyl účinnosti zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách 
provozování knihovnických a informačních služeb. Definice pojmu "knihovna". Jednotlivé 
druhy knihoven. Základní povinnosti provozovatelů veřejných knihoven. Financování 
veřejných knihoven. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028321 - ANAL 029973 
KLOUBEK, Martin 
Souhlas poškozeného s trestním stíháním po novele trestního řádu č. 265/2001 Sb.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 9.  
Vysvětlení novely trestního řádu č. 265/01 Sb. Soubor trestných činů, v rámci kterých může 
poškozený toto právo využít. Dispoziční právo poškozeného se vztahuje na celé trestní  
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řízení, a to až do doby, než se odvolávací soud odebere k závěrečné poradě. Vyjádření a 
poučení poškozeného. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028322 - ANAL 029974 
MACEK, Pavel 
Použití zbraně četníky v období první republiky.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 11, 1 obr.  
Použití zbraně četníky v období 1. republiky. Předpisy a zákony, služební instrukce pro 
možnosti použití zbraně. Případ nutné obrany ve služebních instrukcích (paragraf 65). Pojem 
"nebezpečný zločinec". Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028354 - ANAL 029987 
První rok činnosti českého ombudsmana. Výtah ze Souhrnné zprávy o činnosti za rok 2001, 
předložený Veřejným ochráncem práv Poslanecké sněmovně PČR v březnu roku 2002.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 22, příloha.  
Instituce veřejného ochránce práv v zákoně. Volba ombudsmana a statut jeho kanceláře. 
Vybudování zázemí materiálního a personálního. Styk ombudsmana s Poslaneckou 
sněmovnou Parlamentu ČR. Činnost ombudsmana. Struktura podávaných podnětů. 
Metodika zpracování podnětu. Postup při vyřizování podnětu. Postup při vyřizování podnětu. 
Výsledky v prvním roce působení. Členění případů. Návrh na změny zákona o veřejném 
ochránci práv. Poznatky a zkušenosti z ročního působení. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028307 - ANAL 029965 
STŘEDA, L. - PATOČKA, J. 
Toxiny z pohledu mezinárodních kontrolních režimů.  
In: Česko - Slovenská patologie a Soudní lékařství. - 38, 2002, č. 2. 
Toxiny, chemické látky produkované prakticky všemi formami života, tvoří chemicky pestrou 
skupinu látek. Rozdělení toxinů. Možnosti zneužití toxinů ve válce nebo jako prostředek 
teroristického útoku. Mezinárodní dohody a mechanismy ke kontrole toxinů. Úmluva o 
zákazu chemických zbraní. Úmluva o zákazu biologických a toxinových zbraní. Mechanismy 
kontroly toxinů v ČR. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028367 - ANAL 029643 
ŠMEJKAL, Václav 
Do tepláků za černou skládku?  
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In: Ekonom. - 46, 2002, č. 19, s. 16 - 17, 1 obr.  
Příprava zpřísněné legislativy o odpadech. Evropská komise prosazuje společnou směrnici, 
dánský návrh prosazuje ponechání trestní odpovědnosti za ekologicky škodlivé jednání v 
národní pravomoci. Oba návrhy se shodují v daleko přísnějším postihu "zelených zločinů". 
Procesní spor mezi návrhy bude řešit Rada ministrů členských zemí EU. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028364 - ANAL 029642 
VANDROMME, Steven 
Compte rendu de la Conférence de l'Académie de Droit européen a Treves (13 au 15 
semtembre 2001) "L'espace judicaire européen et les pays candidats. Les resultats de 
l'étude Corpus Juris" [Zpráva o konferenci Akademie evropského práva na téma Evropský 
právní prostor a kandidátské země - výsledky studie Corpus Iuris (Trevír, 13. - 15. září 
2001)].  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 2, s. 242 - 245.  
Akce: L'espace judiciaire européen et les pays candidats [mezinárodní konference] : Les 
resultats de l'étude Corpus Juris. Trier (NĚMECKO),  13.09.2001-15.09.2001. Académie de 
Droit européen.   
Ve dnech 13. - 15. září 2001 se v německém Trevíru konala mezinárodní konference na 
téma vytváření evropského právního prostoru ve vztahu ke kandidátským zemím EU. Hlavní 
pozornost byla věnována problematice boje se závažnou kriminalitou, především finanční a 
korupční. Druhým okruhem pak byl statut a pověření prokuratury v kandidátských zemích. 
OLAF (Office de lutte anti-fraude), jeho  spolupráce s Europolem a Eurujustem a s národními 
autoritami členských a kandidátských zemí. Byla přijata i závěrečná Deklarace z Trieru. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
028337 - ANAL 029634 
WINANTS, Alain 
Le Ministere public et le droit pénal international : Prokuratura a mezinárodní trestní právo.  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 1, s. 5 - 35.  
V souvislosti s kauzou Pinochet a průběhem zasedání Mezinárodního trestního tribunálu pro 
Rwandu autor rozebírá problematiku právní pomoci, extradice a mezinárodního 
humanitárního práva z hlediska úlohy, kompetencí a pravomocí prokuratury. Zabývá se 
právními úpravami v zemích Beneluxu, v normativních aktech Rady Evropy a v zemích 
Schengenu. Případy porušení procesních pravidel, různé formy právní pomoci a jejího 
dožádání, formy extradice a průběhu vydávací vazby a vazby. Zdůrazňuje úlohu Prokuratury 
(Ministere public) jako "hlídacího psa demokracie". 
BEL - fre: PA: bh/2002 
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028341 - ANAL 029636 
ZAKR, Nasset 
La responsabilité pénale individuelle devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda : 
Individuální trestní odpovědnost před Mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu.  
In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 82, 2002, č. 1, s. 55 - 74.  
Problematika stíhání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů z hlediska stanovení trestní 
odpovědnosti jednotlivce v jednání Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (T.P.I.R.). 
Obecné principy trestní odpovědnosti jednotlivce a trestní odpovědnosti spoluviníků, jak je 
vidí a formuluje T.P.I.R. Trestní odpovědnost hierarchicky nadřízených osob vojenských a 
civilních. Odpovědnost pachatelů trestných činů vykonaných služebně podřízenými na 
základě nařízení vlády nebo rozkazů vojenských velitelů. Rozsah subjektivní odpovědnosti v 
případě příkazu k vykonání trestného činu. Reminiscence tokijského a norimberského 
tribunálu. 
BEL - fre: PA: bh/2002 
 
028317 - ANAL 029247 
Změna zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 7.  
Uvedeny změny zákona č. 209/1997 Sb.,o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné 
činnosti a o změně a doplnění některých zákonů. Citováno ze Sbírky zákonů č. 265/2001, 
částka 102. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028395 - ANAL 029664 
ARNOLD, Rainer 
Německý federativní systém: základní struktura a aktuální problémy.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 5, s. 6 - 11.  
Vývoj německého státu a jeho federativního uspořádání. Postavení jednotlivých zemí jako 
států a jejich právní povaha. Legislativní pravomoci, vztah ke spolkovým orgánům. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028396 - ANAL 029665 
BAČKOVSKÁ, Milena 
Nový zákon o zbraních.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 5, s. 7 - 8.  
Zákon č. 219/2002 Sb. a hlavní důvod jeho přijetí - odstranění nekompatibility právní úpravy 
oblasti zbraní a střeliva s komunitárním právem ES. Zbraně podle stupně nebezpečnosti a 
zneužitelnosti. Podmínky držení, vlastnictví a nošení zbraně. Zbrojní průkazy a zbrojní 
licence - podmínka způsobilosti a bezúhonnosti žadatelů. Zpřesnění požadavků tzv. 
spolehlivosti žadatele. Nedovolené ozbrojování a jeho zánik. Evropský 

 26 



zbrojní pas. Novelizace zákona a ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 
předmětů. Živnostenský zákon. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028384 - ANAL 029655 
ČERMÁK, Karel 
Doslovný překlad nezaručí harmonizaci práva.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 11 - 16.  
Zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží 
porušujícího některá práva duševního vlastnictví a jeho srovnání s nařízeními Rady 
Evropských společenství č. 329/94 ve znění nařízení Rady ES č. 241/1999. Jedná se 
především o zboží neoprávněně označené ochrannou známkou, zboží porušující patentové 
a jiná průmyslová práva, nelegální kopie hmotných nosičů záznamu autorských děl, resp. 
zboží porušující jiná práva chráněná autorským zákonem. Některé problémy provázející 
aplikaci zákona. Vymezení problému. Přístup Soudního dvora ES. Poskytování informací o 
totožnosti deklarantů nebo dovozců podle českého práva. Uplatňování práv oprávněných 
osob v soudním řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028387 - ANAL 029657 
HANÁK, Marek 
Kancelář veřejného ochránce práv.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 21 - 22.  
Kancelář veřejného ochránce práv zajišťuje po stránce personální a materiálové plnění úkolů 
ombudsmana. Statut Kanceláře, organizační řád, odbor věcné působnosti. Srovnání s 
Kanceláří prezidenta republiky. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028392 - ANAL 029661 
HANSEL, Martin 
Ke vzniku a existenci sekundárních právních předpisů.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 40.  
Problém existence a platnosti prováděcího právního předpisu v případě, že primární právní 
předpis (zákon) byl zrušen: a) existuje i nadále a lze jej měnit, popř. zrušit; b) existuje i 
nadále, lze jej zrušit, ale nelze jej měnit; c) automaticky je zrušen. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028393 - ANAL 029662 
JOUZA, Ladislav 
Mohou se zaměstnavatel a zaměstnanec při práci obohacovat?  
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In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 44 - 45.  
Zákoník práce a jeho formulace bezdůvodného obohacování (§ 243). Obohatit se může jak 
zaměstnavatel, tak i zaměstnanec. Konkrétní možnosti získání neoprávněného majetkového 
prospěchu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028386 - ANAL 029656 
LUŽNÁ, Romana 
Dočasná ochrana.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 16 - 17.  
Dočasná ochrana je zvláštním nástrojem mezinárodního práva, jehož prostřednictvím je 
poskytována ochrana skupinám osob, které splňují kritéria pro udělení azylu, ale jejichž 
žádosti nelze z administrativních důvodů dočasně zvládnout, osobám které jsou oběťmi 
válek, pohrom nebo násilí, a osobám které by se jinak vymykaly definici uprchlíka podle 
Ženevské konvence z roku 1951. Institut dočasné ochrany v ČR (zákon č. 3266/1999 Sb.). 
Vstup na území ČR, důvody poskytnutí dočasné ochrany, odepření vstupu, zrušení dočasné 
ochrany a financování pobytu v režimu dočasné ochrany. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028391 - ANAL 029660 
MATES, Pavel 
Úprava exempce v zákoně o přestupcích.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 31.  
Diskuse kolem osobní působnosti v zákoně o přestupcích a pokusy o zrušení či omezení 
přestupkové imunity členů Parlamentu. Současný stav právní úpravy exempce. Vynětí z 
působnosti zákona je nevyhovující. Neexistuje věcný ani etický důvod, proč mají mít členové 
zastupitelských sborů a soudci výhodu volby odpovědnosti při přestupku. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028397 - ANAL 029666 
MIKULE, Vladimír 
Pláč nad ztracenou příležitostí, aneb Nejvyšší správní soud nebude přezkoumávat právní 
předpisy.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 3, s. 85 - 90.  
Pravomoc rozhodovat o platnosti právních předpisů mimo zákonů ve vývoji 
československého práva. Návrh reformy správního soudnictví a ustanovení Nejvyššího 
správního soudu původně klauzuli o pravomoci rušení právních předpisů, mimo zákony, 
obsahoval. Parlament při schvalování návrhu zákona tuto část vypustil a ponechal pravomoc 
rušit právní předpisy pouze Ústavnímu soudu. Podle autora to znamená omezení možnosti 
právní (soudní) ochrany před nezákonnými právními předpisy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 

 28 



028388 - ANAL 029658 
NEDOROST, Libor 
Netrestní působnost státního zastupitelství.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 24 - 25.  
Základním posláním státního zastupitelství je podávat jménem státu obžalobu v trestním 
řízení a plnit povinnosti uložené trestním řádem. Mimo trestní řízení má státní zastupitelství 
postavení strany, jejíž procesní postavení upravuje občanský soudní řád. Zrušení 
všeobecného dozoru, který měla prokuratura. Ochrana majetkových zájmů státu. Role 
ombudsmana. Zpracování osobních údajů a jejich ochrana. Sociálně právní ochrana dětí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028381 - ANAL 029652 
PŘIBÁŇ, Jiří 
Sociologie práva: vývoj a trendy po roce 1989.  
In: Sociologický časopis. - 32, 2002, č. 1 - 2, s. 79 - 87, lit. 15.  
Bibliografická studie na téma konstituování české právní sociologie a jejího vývoje. 
Socioprávní teorie a právní systém. Sociologie práva mezi právní dogmatikou a sociální 
zkušeností - problematika sociální kontroly. Sociologická analýza právních institucí, 
konkrétně soudnictví. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028374 - ANAL 029257 
Rovnost mužů a žen.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s.17 - 20.  
Vysvětlení některých základních pojmů, týkajících se problematiky rovnosti žen a mužů. 
Jedná se o pojem rovné zacházení s muži a ženami, nepřímá diskriminace, sexuální 
obtěžování. Definování pojmu "genderové záležitosti" a "mainstreaming", který nemá žádný 
český adekvátní výraz. Cíl EU - odstranit existující nerovnosti a podporovat rovné zacházení 
s muži a ženami.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028383 - ANAL 029654 
STEHLÍKOVÁ, Jana 
Pojem a klasifikace staveb.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 5 - 7.  
Pojem stavba je jedním z klíčových pojmů tzv. stavebního zákona (č. 50/1976 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů). Vymezení tohoto termínu spojené s nutností určit, lze-li určitý objekt 
považovat za stavbu, představuje problém nejen soudní, ale i správní praxe. Vyhláška č. 
132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona. 

 29 



Vlastní pojem stavba, klasifikace staveb (drobné, jednoduché, ostatní - trvalé, dočasné 
apod.). Změny staveb. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028390 - ANAL 029659 
VANTUCH, Pavel 
Znalecké posudky vyžádané obhajobou.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, s. 26 - 30.  
Zejména při vyšetřování závažné hospodářské kriminality je významná role znaleckých 
posudků. Přibírání znalců orgány činnými v trestním řízení a obhajobou - možná účelovost 
znaleckých posudků. Přístup ke znaleckým posudkům do konce roku 2001, před platností 
novely trestního řádu. Konkurenční posudky a superposudky. Rozpornost znaleckých 
posudků, pravidlo in dubis pro reo a soudní praxe. Podjatí znalci obhajoby, selekce důkazů 
orgány činnými v trestním řízení. Novelizace trestního řádu a její důsledky pro činnost znalců 
a kvalitu znaleckých posudků. Posílení možností obhajoby při dokazování. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028394 - ANAL 029663 
VONDRUŠKA, František 
Pojem veřejný činitel podle §89 odst. 9 Trestního zákona : Výkladové problémy.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 4, příl. s. 1 - 8.  
V souvislosti s novelou trestního zákona a potíráním korupce bylo nutné definovat samotný 
pojem veřejný činitel. Legální definice veřejného činitele a důležitost pravomoci jako 
nezbytné podmínky. Správa svěřeného majetku veřejným činitelem. Ochrana vlastnického 
práva z hlediska Listiny základních práv a svobod. Veřejnoprávní samosprávné korporace a 
veřejný činitel. Nakládání s majetkem veřejnoprávních územně samosprávných korporací. 
Posuzování odpovědnosti jednotlivců. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028424 - ANAL 030000 
JEHLE, Jörg - Martin 
Stejné problémy, různá řešení? Přel. Otmara Nanque.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1 s. 30 - 33, lit. 1.  
Sociální služby v trestní justici v evropském srovnání. Sociální služby v justici v Německu. 
Rozmach organizačních forem sociálních služeb v Evropě. Srovnání jednotlivých 
strukturálních elementů. Strukturní elementy sociálních služeb v justici. Shrnutí a 
perspektivy. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028485 - ANAL 029261 
JIRSA, Jaromír 
K prvním narozeninám velké novely občanského soudního řádu.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 1, s. 2 - 5.  
Rozsáhlá novela občanského soudního řádu provedená zákonem č. 30/2000 Sb., má 
ambice stát se jedním ze základních pilířů reformy české justice. Ani rok po účinnosti novely 
neexistuje zákon o mediační službě v řízení občanskoprávním. Novela zdůrazňuje rozlišení 
fází řízení před soudem prvního stupně, významu nabývá příprava jednání. Nedostatek 
vyšších soudních úředníků. Vynutitelnost práva - přístup k evidencím. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028400 - ANAL 029669 
KOTULSKI, Mariusz 
Otázka správní úvahy v polské správní jurisdikci.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 3, s. 123 - 134.  
Geneze problematiky a pojmu správní úvaha (správní uvážení) jako  jednoho z projevů 
činnosti veřejné správy - zákonodárce přiznává správní moci určitou sféru volného jednání. 
Správní úvaha v demokratickém státě a vymezení pojmu. Meze správní úvahy. Judikatura 
nejvyššího správního soudu o správní úvaze. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028486 - ANAL 029262 
MACUR, Josef 
O návrhu kodifikace evropského civilního procesu.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 1, s. 8 - 12.  
V r. 1996 byly dovršeny práce na vytvoření návrhu kodifikace evropského civilního procesu. 
Předmětem jsou civilně procesní vztahy vznikající mezi subjekty různých zemí EU. Smírné 
urovnání sporu. Obsah žalobního spisu. Urychlování řízení a koncentrace. Dokončení v 
příštím čísle. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028490 - ANAL 029266 
MACUR, Josef 
O návrhu kodifikace evropského civilního procesu.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 2, s. 6 - 9.  
Pokračování z č. 1/2002. Právo na přístup k pramenům informací podle evropského návrhu. 
Úprava svědecké výpovědi a její protokolování. Ukončení řízení na základě dispozice stran. 
Řízení kontumační. Problematika nákladů řízení. Obecná ustanovení o lhůtách. Procesní 
institut navrácení v předešlý stav. Dvě ustanovení o vyloučení soudce pro  
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předpojatost.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028453 - ANAL 030029 
NOVÁK, František 
Proměny bezpečnostního systému v Maďarské republice.  
In: Policista. - 2002, č. 6, s. 38 - 40, 1 obr.  
Statistika trestných činů v Maďarsku v roce 1987, 1996. Zákon č. 34/1994 Sb. Systém 
privátní bezpečnosti v Maďarsku. Kontrola SBS v Maďarsku. Zákon č. 161/1997 o ozbrojené 
bezpečnostní stráži, o ochraně přírody, o ochraně osob a majetku, která je vykonávaná v 
rámci podnikání, a o činnosti soukromých detektivů. Zákon č. 4/1998 Sb., o  odborné komoře 
pro činnost ochrany osob, majetku a činnost soukromých detektivů. Zákony. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028398 - ANAL 029667 
ONDRUŠ, Radek 
Nejvyšší správní soud 1918 - 1952 a jeho odkaz pro současnost.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 3, s. 91 - 99.  
Geneze správního soudnictví na území ČR. Rakousko-uherské správní soudnictví v zemích 
Koruny české (1876 - 1918). Československé správní soudnictví do roku 1939 a správní 
soudnictví za Protektorátu a po roce 1945. Zrušení Správního soudu v roce 1952 s platností 
od 1.1.1953. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028487 - ANAL 029263 
PÁCAL, Jiří 
Ke kárné odpovědnosti soudců.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 2, s. 2 - 4.  
Autor si klade otázku, zda je možné kárně postihovat soudce za průtahy v řízení za situace, 
kdy jim nejsou mocí výkonnou - Ministerstvem spravedlnosti zajištěny potřebné personální a 
materiální předpoklady pro řádný výkon soudnictví. Uvádí příklad rozhodnutí kárného senátu 
NS ČR ze dne 29.11.2001, podle kterého bylo podle §18 odst. 4 zák. č. 412/1991 Sb., o 
kárné odpovědnosti soudců zrušeno rozhodnutí VS v Praze ze dne 21.6.2001 v částech 
týkajících se 6 soudců Krajského soudu v Ústí nad Labem, ve kterých byli uznáni vinnými ze 
spáchání kárného provinění. Tito soudci byli v plném rozsahu kárných obvinění NS ČR 
zproštěni.  
CZ - cze: PA: če/2002 
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028401 - ANAL 029670 
PIPKOVÁ, Hana 
Kroky nutné k europeizaci českého azylového práva.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 3, s. 143 - 156.  
Amsterodamská smlouva o azylovém právu, společná azylová a vízová politika zemí EU, 
včlenění Schengenské dohody do komunitárního práva. Význam euronovely zákona o azylu 
v ČR a implementace právních předpisů komunitárního práva. Zrychlené azylové řízení a 
nové kategorie uplatňování žádosti o azyl ve správním řízení (neodůvodněná žádost, 
bezpečná země původu, bezpečná třetí země, zrychlené řízení na letišti). Problematika 
nezletilých osob bez doprovodu. Minimální záruky pro azylové řízení a opravný prostředek k 
soudu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028399 - ANAL 029668 
POMAHAČ, Richard 
Modality obecné správní žaloby.  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 3, s. 100 - 107.  
Právní (soudní) ochrana před nezákonným rozhodnutím orgánů veřejné správy. Žalobní 
právo a základní podoby obecné správní žaloby: substituční žaloba, žaloba na neplatnost 
rozhodnutí, žaloba proti nečinnosti orgánů veřejné správy, žaloba proti ohrožení. Některá 
rozhodnutí Evropského soudního dvora pro lidská práva. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028451 - ANAL 030027 
SOUKUP, Miroslav 
Ekologická kriminalita v České republice.  
In: Policista. - 2002, č. 6, příloha.  
Problémy životního prostředí. Současná politika ochrany životního prostředí v ČR, platná 
legislativa. Nejdůležitější právní normy upravující oblast životního prostředí v ČR. 
Problematika odpadů, nelegálního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin, týrání 
zvířat. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028433 - ANAL 030009 
ŠANTA, Ján 
Vývoj a súčasná právna úprava drogových deliktov v Slovenskej republike.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 38 - 40.  
Vývoj a právní úpravy (od 1.1.1993) drogových trestných činů ve Slovenské republice. Zákon 
č. 177/1993 Zb., č. 248/1994 Zb., č. 183/1999 Zb. Poslední novelou je novela  
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trestního zákona č. 253/2001 Zb. Podstata a důvod novelizace. 
CZ - sla: PA: ká/2002 
 
028464 - ANAL 030040 
Úmluva o právech dítěte a úpadkové právo v diskusi odborníků.  
In: Veřejná správa. - 13, 2002, č. 23, s. 24 - 25, 2 obr.  
V roce 2001 se konaly v Brně dvě konference. Cílem první konference, pořádané společně s 
Nejvyšším státním zastupitelstvím, bylo pojmenovat problémy při plnění Úmluvy o právech 
dítěte a vytyčit směry vedoucí k nápravě současného nepříznivého stavu. Na druhé 
konferenci se diskutovalo na téma "Současnost a perspektivy úpadkového práva". 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028429 - ANAL 030005 
VANĚČEK, Miloš 
Trestně právní úprava drogové problematiky.  
In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 8, 2002, č. 2, s. 16 - 19.  
Pokračování z čísla 1/2002. Dějiny používání návykových látek v Číně. Opiové války - 
souhrnné označení tří válek v Číně, jež vypukly v důsledku snah evropských mocností o 
proniknutí do Číny (1839 - 1842, 1856 - 1858, 1859 - 1860). Pěstování opiového máku. 
Šíření opia do světa. Dovoz morfinu do Číny. První mezinárodní konference o narkotických 
drogách v Šanghaji. Haagská konvence 1912. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028489 - ANAL 029265 
VANĚČEK, Petr 
Předběžné otázky jako nový prvek práce soudce po vstupu do Evropské unie.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 2, s. 4 - 6.  
Seznámení českých soudců s novinkami v jejich práci, které přibudou, pokud se naše země 
stane součástí EU. V tomto případě se jedná o řešení tzv. preliminary references, tzn. 
jakýchsi předběžných otázek. Jejich řešení podle evropského práva. Tři okruhy problémů, v 
nichž má Evropský soudní dvůr pravomoc řešit předběžné otázky (podle ustanovení čl. 234 
odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství). 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028494 - ANAL 029270 
JANSA, Miroslav 
Řád či zákon? Nový slib v novém zákoně o soudech a soudcích.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 4, s. 11 - 12.  
Autor článku se zamýšlí nad novým zněním soudcovského slibu a klade si otázku, jaký  
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význam a důsledky toto nové znění má.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028498 - ANAL 029274 
KLOUČEK, Zdeněk 
K zadržení a vazbě po novele trestního řádu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 20 - 22.  
Důvody vazby a důvody zadržení po novele trestního řádu. Neodkladnost zadržení. Princip 
subsidiarity vazby. Změna obsahu institutu zadržení. Autor navrhuje zvážení úpravy spojení 
vlastních vazebních důvodů s podmínkami vzetí do vazby, které jsou sporné. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028500 - ANAL 029276 
KRATOCHVÍL, Vladimír 
Dovolání ve světle trestního řádu a zákona o Ústavním soudu.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 5, s. 2 - 4.  
K nově zavedenému mimořádnému opravnému prostředku - dovolání. Procesněprávní a 
ústavněprávní aspekty dovolání ve věcech trestních.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028493 - ANAL 029269 
MACUR, Josef 
Ze zprávy "Open society institute" o nezávislosti českého soudnictví. 
In: Soudce. - 4, 2002, č. 4, s. 7 - 11.  
Monitoring procesu vstupu kandidátských zemí do EU. Asi 70 stran textu je věnováno 
nezávislosti českého soudnictví. Zpráva konstatuje pokrok ČR v reformě soudního systému. 
Upozorňuje na vliv moci výkonné na správu soudů, kariérní postup soudců a rozpočtovou 
samostatnost soudů. Zdůrazňuje nedostatek politické vůle završit reformní proces. Dále se 
zabývá reformními snahami v oblasti zavedení soudní samosprávy. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028495 - ANAL 029271 
PUTNA, Mojmír 
Tisková svoboda a ochrana osobnosti v Evropské unii.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 4, s. 12 - 14.  
Akce: Tisková svoboda a ochrana osobnosti v Evropské unii 
[mezinárodní konference]. Vídeň (RAKOUSKO), 11.2. - 12.2.2002  
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Zpráva z mezinárodní mediální konference, která se konala pod názvem "Tisková svoboda a 
ochrana osobnosti v Evropské unii" ve Vídni ve dnech 11.-12.2.2002. Uvedeny výsledky 
dotazníkové akce v devíti členských zemích EU, která se týkala mj. sankcionování 
nesprávného skutkového tvrzení o jiné osobě. Řešení problému v jednotlivých zemích EU.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028496 - ANAL 029272 
SOUČEK, Josef 
Odposlech a záznam telekomunikačního provozu z pohledu de lege lata i de lege ferenda ; 
Anna Škrabalová.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 2 - 9.  
Pozornost je věnována úpravě používání zpravodajské techniky, odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu podle ustanovení §88 a 88a trestního řádu a komparaci tohoto 
trestně procesního institutu se zákonnými úpravami odposlechu a záznamu 
telekomunikačního provozu v jiných evropských zemích (Slovenská republika, SRN, Itálie). 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028499 - ANAL 029275 
VANĚČEK, Petr 
K použitelnosti vadných důkazů v trestním řízení.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 22 - 24.  
Cíl procesu dokazování v trestním řízení. Ustanovení v dnes platném trestním řádu, která se 
vztahují k neúčinným důkazům. Jejich výklad. Uvedeno několik v soudní praxi nejčastěji se 
vyskytujících případů souvisejících s problematikou procesní neúčinnosti vadných důkazů.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028497 - ANAL 029273 
VLACH, Miroslav 
Zahájení trestního stíhání.  
In: Trestní právo. - 7, 2002, č. 4, s. 18 - 20.  
Popsán postup zahájení trestního stíhání. Přípustnost stížnosti proti usnesení o zahájení 
trestního stíhání bez odkladného účinku. Srovnání s předchozí právní úpravou. Zahájení 
trestního stíhání proti uprchlému. Postup při trestním stíhání cizinců. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028492 - ANAL 029268 
VYKLICKÝ, Jan 
Kolize zákona o soudech a soudcích s Ústavou, resp. Ústavním pořádkem České republiky.  
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In: Soudce. - 4, 2002, č. 4, s. 2 - 7.  
Autor se zamýšlí nad jednotlivými případy sporných ustanovení zákona o soudech a 
soudcích, který přijal Parlament. Nejzásadnější kolizi spatřuje v §68, který se týká dočasného 
přidělení soudce k jinému soudu. Dále se zabývá principem povinného vzdělávání v Justiční 
akademii, kolizí v oblasti řízení ve věcech způsobilosti soudce a inkompability soudcovské 
funkce. Poslední zmiňovanou kolizí je obecný rozpor zákona s ústavním vymezením 
soudnictví jako nezávislé moci demokratického státu. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028491 - ANAL 029267 
WAGNEROVÁ, Eliška 
Postavení soudců v České republice.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 3, s. 2 - 10.  
Porovnání postavení soudců v ČR před vznikem samostatného státu, po prvním velkém 
třesku po r. 1918 a po rozpadu ČSR (Protektorát Čechy a Morava). Pokus o obnovení justice 
v letech 1945 - 1948. Konec formálního právního státu, justice jako nástroj třídní 
spravedlnosti (1945-1989). Porevoluční období. Uvedena sociologická data (počty soudců, 
věková skladba, feminizace soudnictví, platy). Pozitivní právo a návrhy na jeho změny, 
pokus o reformu soudnictví. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
028357 - ANAL 029989 
BLATNÝ, Marek - KOHOUTEK, Tomáš - JANUŠOVÁ, Petra 
Situační kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 97 - 108, 8 tab., lit. 21.  
Výzkum se zabýval situačně kognitivními a osobnostními faktory výběru strategií zvládání v 
situaci zátěže. Provedení výzkumu. Metody analýzy. Výslechy, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028301 - ANAL 029441 
DEL BEN, Kevin - FREMOUW, W. 
Stalking: Developing an Empirical Typology to Classify Stalkers [ Stalking. Vypracování 
empirické typologie za účelem klasifikace stalkerů].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 1, s. 152 - 158, 7 tab., lit. 20.  
Typologie stalkerů, kteří se zaměřují na ženy. Výpovědi obětí. Na základě analýzy těchto  
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výpovědí byly stanoveny 4 typy stalkerů od neškodných až po vysoce nebezpečné. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028313 - ANAL 029967 
KEBZA, Vladimír - PACTL, Ivo 
Depresivní poruchy v primární lékařské péči.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 1, s. 64 - 74, 1 graf, 1 tab., lit. 37.  
Přehled současných způsobů klasifikace depresivních poruch v hlavních klasifikačních 
systémech. Údaje o epidemiologii depresivních poruch, a to jak na celosvětové úrovni, tak na 
úrovni EU a úrovni ČR. Informace o hlavních intervenčních projektech, uskutečněných v 
zahraničí v zájmu zkvalitnění péče o depresivní pacienty lékaři prvního kontaktu. Vlastní 
projekt. Vyhodnocení efektu projektu. Výsledky, diskuse, závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028360 - ANAL 029991 
PORTEŠOVÁ, Šárka 
Psychologické aspekty perfekcionismu v americkém pojetí.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 150 - 157, lit. 23.  
Přehled o amerických výzkum, týkajících se perfekcionismu. Přehled literatury je orientován 
do následujících klíčových oblastí: Vztah perfekcionismu k psychopatologii, psychodynamika 
normálního a neurotického perfekcionismu, behaviorální symptomy neurotické formy 
perfekcionismu a multidimenzionální podstata tohoto fenoménu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028375 - ANAL 029258 
SPURNÝ, Joža 
Skupinové násilí.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s. 
25- 24.  
Výňatek z monografie "Psychologie násilí", kterou vydal Eurounion spol. s r.o., Praha, autor: 
JUDr. Mgr. Joža Spurný, Policejní akademie. Co je skupinové násilí, jeho projevy, faktory, 
které skupinové násilí zvyšují. Míra aktivity člena skupiny a její podmíněnost. Základní 
psychologické příčiny skupinového násilí. Obranná strategie. 
CZ - cze: PA: če/2002 
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VĚZEŇSTVÍ, PENOLOGIE  
 
028421 - ANAL 029997 
HALUZOVÁ, Soňa 
Systém práce nejen s novými příslušníky z pohledu psychologa.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 18 - 21, 2 grafy, 2 obr., 2 tab., lit. 9.  
Zkušenosti z praxe ve Vazební věznici Brno. Práce forenzního psychologa ve věznici. 
Psychologické vyšetření uchazečů o přijetí k Vězeňské službě ČR. Přehled psychologických 
vyšetření uchazečů, uskutečněná ve Vazební věznici Brno v letech 1991 - 2000. Přehled 
neúspěšnosti uchazečů. Komise ředitele Vazební věznice Brno pro schvalování uchazečů. 
Řízená praxe nově přijatých příslušníků. Aktuální problémy v personální oblasti a jejich 
řešení. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028422 - ANAL 029998 
KOHOUTEK, Milan 
Specializované oddělení pro odsouzené s poruchami duševními a poruchou chování ve 
věznici Mírov.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 26 - 27.  
Výkon trestu odsouzených s poruchami duševními a poruchou chování nově vymezil zákon 
č. 169/1999 o VTOS v dílu šestém, paragraf 70 a na něj navazující vyhláška Ministerstva 
spravedlnosti ze dne 21.12.1999. (ŘVTOS) v hlavě šesté, paragraf 94. Ve věznici Mírov mají 
specializované oddělení pro tuto kategorii odsouzených. Zkušenosti a způsoby práce. 
Činnost, hlavní úkol, metody práce, terapeutické skupiny specializovaného oddělení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028407 - ANAL 029994 
MENCLOVÁ, Kamila 
Projekt celoživotního vzdělávání v resortu Vězeňské služby České republiky, systém 
hodnocení a řízení služebních kariér.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 4 - 8, 3 grafy, 1 tab.  
Soustava vzdělávání ve Vězeňské službě ČR. Program celoživotního vzdělávání. 
Organizace Vězeňské služby ČR (VS). Institut vzdělávání VS. Cíl programu. Koncepce 
programu vzdělávání. Přehled o vzdělání zaměstnanců VS ČR. Plán vzdělávání, aktuální 
stav. Systém hodnocení personálu. Význam hodnocení. Princip a kritéria hodnocení. 
Hodnocení podle kritérií. Zavedení systému hodnocení. Záměry VS v oblasti řízení 
služebních kariér zaměstnanců. Záměr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028326 - ANAL 029250 
Probační a mediační služba České republiky.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 18 - 19.  
Cíle probační a mediační služby ČR. Co je probační a mediační služba, kdo ji reprezentuje, 
co je náplní činnosti služby. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028408 - ANAL 029995 
Program celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 9 - 10, 1 obr.  
Cíl programu celoživotního vzdělávání pracovníků Vězeňské služby ČR. Koncepce programu 
vzdělávání. Zásady naplnění celoživotního vzdělávání. Plán vzdělávání. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028409 - ANAL 029996 
Soustava vzdělávání ve VS ČR.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 17.  
Grafické vyjádření soustavy vzdělávání ve Vězeňské službě ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028425 - ANAL 030001 
UHLÍK, Jan 
Protesty, demonstrace a nepokoje na přelomu 19. a 20. století.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 37 - 41, 3 obr., 1 tab.  
Historie věznic. Charakteristika plzeňské věznice Na Borech. Přeprava vězňů do věznice. 
Denní řád ve věznicích. Političtí vězni. Dodržování práv politických vězňů. Samovazební 
oddělení. Demonstrace a nepokoje v roce 1897 při volbách. Postupné naplňování věznic. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028488 - ANAL 029264 
ULRICH, Petr 
Věznice a její architektura.  
In: Soudce. - 4, 2002, č. 2, s. 11 - 12, 8 obr.  
Věznice jako zajímavý typologický druh staveb. Pro své výchovné účinky je často spojována 
se sociální problematikou architektury. Celková humanizace přichází v 19. století jejich 
mohutnou reformou. Propracované půdorysy pochází z druhé poloviny 19. století. Změna 
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půdorysu s novými elektronickými systémy ostrahy. Otištěny půdorysy a fotografie několika 
věznic v zahraničí. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028423 - ANAL 029999 
WOODCRAFT, Barbara 
Šikana na pracovišti ve vězeňském kontextu. Přel. a upr. Ladislav  Valent.  
In: České vězeňství. - 10, 2002, č. 1, s. 27 - 30.  
Pojem šikana. Formy šikany. Negativní dopady šikany na jednotlivce (oběti). Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 
028441 - ANAL 030017 
JIROTKA, Antonín 
Pomocníci v neštěstí.  
In: Policista. - 2002, č. 6, s. 46 - 48, 8 obr.  
Záchranné jednotky kynologů. Záchranářská vodní kynologie. Práce záchranářských psů a 
výcvik. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028333 - ANAL 029630 
PANENKA, Vladimír 
Policie České republiky letecká služba.  
In: Letectví a kosmonautika. - 78, 2002, č. 10, s. 34 - 36, 2 tab., 8 fot.  
Patnáctiletá existence LZS Policie ČR. Její vznik, činnost, organizace. Vybavení leteckou a 
zdravotnickou technikou. Stanoviště LZS. Statistické údaje. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028302 - ANAL 029961 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Plánované zvýšení účasti státu na civilní ochraně a ochraně proti katastrofám.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 17 - 18  
Problematika změny celkového systému německé ochrany před katastrofami. Připravované 
změny v přístupu státu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028303 - ANAL 029962 
ŠILHÁNEK, Bohumil 
Principy, úkoly a organizace civilního nouzového plánování.  
In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 8, 2002, č. 1, s. 21 - 23  
Krizový management v Nizozemsku. Celkovou koordinační roli sehrává Ministerstvo vnitra. 
Definice "krizový management". Úkoly MV v rámci krizového managementu. Organizační 
struktura pro zvládnutí krizových situací. Zákon o pomoci při pohromách z roku 1985. Zákon 
o požární službě z roku 1985. Zákon o lékařské pomoci během pohromy z roku 1985. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
028460 - ANAL 030036 
CHLUDIL, Ivan 
Částečně předpjaté bicí mechanismy.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, s. 57, 2 obr.  
Popis částečně předpjatých bicích mechanismů. Řešení pistole Glock 17 a Heckler & Koch 
2000. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028455 - ANAL 030031 
FENCL, Jiří 
Náboj 9 mm Ultra.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, s. 23 - 24, 4 obr., 3 tab.  
Historie náboje 9 mm. Náboj 9 mm Police / Ultra. Náboj 9 mm Makarov. Porovnání 
maximálních tlaků (dle CIP metody crusher). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028458 - ANAL 030034 
GWÓZDZ, Zbigniew 
Samohybné vrhače slzných granátů.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, s. 30 - 31, 7 obr.  
Těžké samohybné vrhače, určené k rozhánění velkých demonstrací. Různé druhy vrhačů - 
charakteristiky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028349 - ANAL 029982 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 6, s. 22 - 23, 7 obr.  
Pokračování z čísla 5/2002. Zavedení pušky AR-15 do výzbroje armády USA. Testy 
používaných pěchotních pušek a samopalů (AK-47, M-14, AR-15). Požadované změny u 
pušky AR-15. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028457 - ANAL 030033 
JUŘÍČEK, Ludvík - KOMENDA, Jan - ROZEHNAL, Dalibor - ROUBAL, Petr 
Experimenty v ranivé balistice.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, s. 28 - 29, 3 obr., lit. 11.  
Pokračování z čísla 5/2002. Hodnocení výsledků. Průběh tlaku v cévě při průstřelu 
zkušebního želatinového bloku puškovou střelou ráže .357 Magnum. Lékařské hodnocení 
průběhu rázové vlny. Dílčí závěry. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028352 - ANAL 029985 
KNEUBÜHL, Beat 
Krátké hlavně a střelba na dlouhé vzdálenosti ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 6, s. 42 - 43, 2 obr., 1 tab.  
Test, který zkoumá, jaká je maximální délka střelby, na kterou použití zbraní s poměrně 
krátkou hlavní ještě má smysl. Praktický dostřel je omezen především zákonitostmi vnější 
balistiky. Charakteristické parametry střel krátkých palných zbraní. Definice metné dálky. 
Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028350 - ANAL 029983 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 6, s. 33, 4 obr.  
Pokračování z čísla 5/2002. Kozlice obojetnice. Kozlík. Kozuka. Krček nábojnice. Krček 
nábojové komory. Krk. Kris. Krokování. Krokoměr. Krytí. Krytka. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028454 - ANAL 030030 
MALIMÁNEK, Václav 
45 Auto.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, s. 22 - 23, 2 obr., 4 tab.  
Pistolový náboj ráže 45: Historie, hmotnost, použití. Vhodné typy prachu pro přebíjení. 
Maximální rozměry náboje (mm). 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028470 - ANAL 030046 
MARGOLIUS, Richard 
Odstřelovací pušky.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 7, s. 26 - 27, 6 obr.  
Přehled různých typů odstřelovačských pušek: Steyr Scout, SIG SSG-3000, SVD vz. 1963, 
SIG SG 550, SAKO TRG 21, Remington 700 Police, I.M.I. Galil SASR, CZ 700 Sniper, CZ 
537 Sport, Remington 700 Sendro: ráže, výrobce, popis. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028456 - ANAL 030032 
MÜLLER, Petr 
Náboj 17 HMR.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, s. 25, 5 obr.  
Historie náboje s okrajovým zápalem. Náboj ráže 17 HMR, 17 Magnum. Pokles dráhy střely 
v palcích na 200 yardů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028459 - ANAL 030035 
SKRAMOUŠSKÝ, Jan 
Československá služební pistole 1918 - 1945.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 6, sešity Střelecké revue 20.  
Jednotlivé typy samonabíjecích pistolí, které používali ozbrojené složky. Období od vzniku 
republiky přes okupaci až do osvobození a období poválečné zakončené rozpadem ČSFR 
(druhé období v čísle 7/2002). Pistole Praga. Pistole vz. 22. Pistole vz. 24. Polský vzor 28. 
ČZ vz. 27. Pokračování v příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028320 - ANAL 029972 
Teleskopické obušky.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 8, 3 obr.  
Teleskopické obušky jako prostředek osobní obrany proti útočníkovi. Výroba obušků. 
Charakteristika a popis obušku. Použití. Cena obušku. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028351 - ANAL 029984 
Útočný nůž vz. 75.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 6, s. 40 - 41, 6 obr.  
Útočné zbraně jsou nedílnou součástí výzbroje elitních útvarů. Nůž vz. 75, označovaný NU-
75: Vlastnosti, příslušenství. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028347 - ANAL 029981 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 6, s. 54, 5 obr.  
Základní demontáž pistole Dreyse model 1908, 6,35 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028474 - ANAL 030050 
DOČKAL, Petr 
Bylo nebylo. Historie střelných zbraní : 1. díl.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 7, s. 82 - 85, 9 obr.  
Historický vývoj střelných zbraní. Základní členění a způsoby použití zbraní. Struktura 
členění střelných zbraní. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028472 - ANAL 030048 
DUŠEK, Ondřej 
Remington 700 Police LTR.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 7, s. 68 - 71, 4 obr.  
Remington 700 LTR je opakovací kulovnice pro náboj se středovým zápalem odvozená z 
legendární modelové řady 700 a navazující na specifickou řadu Police. Technické údaje a 
vlastnosti Remingtonu 700 LTR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028471 - ANAL 030047 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Od kamene po raketu. Veličenstvo meč.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 7, s. 64 - 66, 5 obr.  
Historie zrodu meče. Charakteristika a popis meče. Historie evropského meče. Meč v 
evropském středověku. Dvojručné meče. První kordy. Předpisy vojenských správ na tvary 
mečů. Meče v Africe, Indii, Japonsku. Vlastnosti meče. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028475 - ANAL 030051 
ŠIMONOVIČ, Rudolf 
Brokové náboje s jednotnou střelou.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 7, s. 90 - 91, 5 obr.  
Přehled charakteristik a popis brokových nábojů s jednotnou střelou. Nabídka nábojů ne 
českém trhu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 
 
028412 - ANAL 029446 
HESSE, Layne 
The Transition from Video Motion Detection to Intelligent Scene Discrimination and Target 
Tracking in Automated Video Surveillance Systems [Přechod od videodetekce pohybu k 
přesnému rozlišení místa a sledování cíle v automatizovaných systémech sledování pomocí 
videokamer].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 2, s. 69 - 78, lit. 38.  
Střežení daného objektu pomocí kamery. Poplachové systémy. Technický vývoj v posledních 
30 letech. Videodetekce (VMD) v kombinaci s televizí uzavřeného obvodu (CCTV). Vývoj 
nejnovějších systémů. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028343 - ANAL 029978 
JELÍNEK, Josef 
Tip pro vás.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 31, 2 obr.  
Některé výrobky, které se objevily na Pragoalarmu 2002. Digitální videorekordér DLS 18-S1. 
Hasící systém KD-200 s plynem FM-200. Duální detektor s antimaskingem řady DD 
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400 AM. Hybridní zabezpečovací ústředna JA-65 Maestro. Zabezpečení vozidel s GSM 
přenosem. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028340 - ANAL 029977 
Ochrana rekreačních objektů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 30.  
Ochrana rekreačních objektů. Rozvoj sítí GSM. Základním společným stavebním prvkem 
uvedených zařízení může být modul GSM Siemens TC-35. Komunikátor určený pro připojení 
k zabezpečovacímu systému instalovanému v rekreačním objektu. Sdružení funkce 
komunikátoru a zabezpečovací ústředny. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028413 - ANAL 029447 
PARK, Catherine 
Attitudes towards Domestic Alarms [Zhodnocení poplachových systémů v domácnostech].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 2, s. 57 - 68, 6 tab., lit. 19.  
Domácí poplachové systémy používané v Anglii. Přehled současné situace v tomto oboru. 
Technická úroveň poplašných zařízení. Názory majitelů bytů. Propagace těchto systémů a 
její vliv na spotřebitele. Názory výrobců a pojišťoven. Chování bytových zlodějů. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028415 - ANAL 028195 
ROGERS, Donna 
The Greenhouse Project [Projekt Greenhouse].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 3, s. 54 - 58, 2 obr.  
Zkušební projekt nabízející nové možnosti volání veřejnosti v případech ohrožení a v rámci 
tísňového volání. K software fy Motorola s propojením na pásmo 700 MHz a možné aplikace. 
Videopřenos a duplexní fonický přenos v rámci síťového protokolu Internetu, datový přístup a 
další aplikace (AVL, GPS). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028339 - ANAL 029976 
Speciální protiúderová výstroj.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 17, 2 obr.  
Charakteristika a popis protiúderové výstroje speciálních jednotek a policie. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028314 - ANAL 029968 
TÉGL, Patrik 
Výstroj a výzbroj policistů.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 3, 1 foto.  
Rozhovor s policejním prezidentem ČR o výstroji a výzbroji policistů. Nové zbraně policistů. 
Vozový park policie. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028373 - ANAL 028188 
Uniforms, Body Armor & Apparel [Stejnokroje, ochranné vesty a oděvní součásti].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 74 - 79, 15 obr.  
Ukázka nových součástí amerických policejních uniforem, ochranných vest a dalších doplňků 
(brýlí, rukavic apod.). Ochranná vesta pro služební psy K9 Storm. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028312 - ANAL 028181 
Vehicles & Accessories [Přehlídka vozidel a příslušenství].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 2, s. 30 - 35, 11 obr. 
Pokračování výběru z novinek policejní techniky. Mj. inovace na služebním vozidle Ford 
Crown Victoria Police Interceptor včetně úpravy pro přepravní schránky Gamber-Johnson, 
které lze také umístit do vozidel Chevrolet Impala. Modifikace a úpravy terénních taktických a 
sportovních motocyklů KTM TW/LE1 a parametry BMW R 1150 RT-P.  nařízení proti 
krádežím parkujících vozidel s motorem v chodu fy Federal Signal Corporation a systém 
LOJACK ke zjištění dislokace kradeného automobilu. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028325 - ANAL 029975 
Vesta pro taktické použití. TAKTIK T-95.  
In: Hlásí se policie. - 6, 2002, č. 6, s. 15.  
Vesta pro taktické použití TAKTIK T-95. Vesta slouží pro uložení a přenášení výstroje a 
výzbroje. Legenda schématu vesty. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
028445 - ANAL 030021 
BERAN, Pavel 
Místo a úloha Inspekce ministra obrany v systému ekonomické kontroly rezortu.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 123 - 132.  
Úkoly ministerstva obrany. Kontrolní systém ekonomiky rezortu MO. Prvky vnitřní a vnější 
kontroly. Další druhy kontroly. Stálé kontrolní orgány v rezortu MO. Nestálé kontrolní orgány. 
Kontrola jako součást řídící práce. Působnost Inspekce MO. Pravomoci inspekce. Postavení 
a úkoly Inspekce MO. Metodické řízení systému vnitřní kontroly. Výkon dohledu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028444 - ANAL 030020 
BLAŽEK, Čestmír - HODNÝ, Jiří 
Stresory ovlivňující psychický stav vojáků československé protichemické jednotky vyslané do 
oblasti Perského zálivu v letech 1990 - 1991.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 112 - 122, lit. 7.  
Příprava jednotky na území Československa a výběr osob do jednotky. Nasazení jednotky v 
místě válečného konfliktu. Ukončení mise a návrat do republiky. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028437 - ANAL 030013 
EICHLER, Jan 
První válka 21. století a její možné důsledky pro bezpečnost ČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 24 - 33.  
Útok teroristů na USA (11.9.2001). Vysvětlení příčin toho, co se stalo 11.9.2001. Hodnocení 
událostí v době od teroristických útoků na uSA do konce ledna 2002. Bezpečnostní strategie 
USA po válce v Afghánistánu. Priority nové vojenské strategie USA. Bezpečnostní politika 
ČR. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028442 - ANAL 030018 
Jaderné zbraně NATO - spolehlivost a bezpečnost. Přel. František Valach 
a Jana Tučková.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 102 - 105.  
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Bezpečnost a řízení jaderných sil NATO. Řízení nukleárních zbraní se skládá ze dvou 
složek: ovládání a vlastní velení a řízení. Dohled prováděný na vysoké úrovni provádějí dva 
vrcholné orgány NATO: Skupina pro jaderné plánování a Skupina na vysoké úrovni (tj. na 
úrovni ministrů). Skupina pro bezpečnostní management společného válčiště. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028443 - ANAL 030019 
MAJER, Petr 
Zkušenosti z práce na Otevřené lince armády a její další perspektivy. 
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 106 - 111, 1 obr.  
Vytvoření Otevřené linky armády. Úkoly linky armády. Negativní jevy v armádě. Zákon č. 
40/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů považuje porušování práv a 
chráněných zájmů vojáků za trestný čin. Obrana proti různým formám šikanování. 
Perspektivy Otevřené linky armády. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028446 - ANAL 030022 
MLÁDEK, Antonín 
Zapojování České republiky do záchranných operací a poskytování humanitární pomoci do 
zahraničí.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 133 - 140.  
Kompetence a formy pomoci. Složky integrovaného záchranného systému. Organizace 
pomoci do zahraničí. Poskytnutí humanitární pomoci. Vyslání odborníků. Finanční 
zabezpečení, hmotné, technické zabezpečení přepravy. Současný stav řešení dané 
problematiky. Seznam použité literatury a jiných pramenů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028440 - ANAL 030016 
NASTOUPIL, Josef 
Letecká operace v Afghánistánu.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 141 - 144.  
Popis letecké operace v Afghánistánu, vedené v rámci operace "Trvalá svoboda". Fáze 
operace: Tři fáze. Použité letouny. Taktika leteckých úderů. Vrtulníky. Bezpilotní letadla. 
Munice. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028439 - ANAL 030015 
Třetí světová válka?  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 63 - 79, lit. 19.  

 50 



Vyhlášení války terorismu. Definice mezinárodního terorismu. Symetrické a asymetrické 
války. Americká obranná politika. Formy asymetrie. Superterorismus. Intervencionismus. 
Vedení asymetrické války. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028371 - ANAL 029645 
ALESINA, Alberto - GIAVAZZI, Francesco 
Evropa málo investuje do obrany.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 19, s. 22.  
Financování vojenských výdajů a jejich výše jako jeden ze zdrojů konfliktů mezi USA a 
Evropou. Evropské podceňování vojenských výdajů a dosavadní těžení z americké vojenské 
síly v kontrastu s kritickým postojem a vůči USA. Nutnost změny evropského myšlení v tomto 
směru.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
 

RŮZNÉ 
 
028466 - ANAL 030042 
BENEŠ, Milan 
Pedagogika a andragogika - distance v blízkosti.  
In: Pedagogika. - 42, 2002, č. 2, s. 130 - 137, lit. 22.  
Možnosti spolupráce mezi andragogikou a pedagogikou. Andragogiku a pedagogiku 
doložitelně mnohé spojuje, nějakou výraznou komunikaci oboru disciplín, ale nenalézáme. 
Tento příspěvek se zaměřuje spíše na společné problémy a přístupy, aniž by negoval 
specifika obou oborů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028372 - ANAL 029646 
HÜTTLOVÁ, Eva 
Nové přístupy k normování práce.  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 5, s. 27 - 28.  
Moderní přístup k normování práce. Respektování přání pracovníků rozumět procesu 
stanovení norem a být jeho aktivní součástí. Náhrada měření normativem - předem 
stanoveným časem. Normování práce ve výrobních procesech a v administrativě. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028377 - ANAL 029648 
JERMÁŘ, Milan 
Vyprávění příběhů v organizacích.  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 5, s. 70 - 73.  
Podstata tzv. vyprávění příběhů a jeho význam pro kulturu podniku, sdílení znalostí, 
vytváření norem chování a manažerská činnost. Vyprávěcí schéma. Praktické využití. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028382 - ANAL 029653 
KREJČÍ, Jindřich 
Datové služby pro českou sociologii.  
In: Sociologický časopis. - 32, 2002, č. 1 - 2, s. 125 - 138, graf, lit. s. 137 - 138.  
Infrastruktura sociologického výzkumu (knihovny, archivy materiálů, informační centra a 
databáze, metodologie výzkumu, ...). Její důležitou součástí jsou archivy sociálních dat, které 
pracují jako národní a mezinárodní centra. Archivace sociálních dat v ČR v evropském 
kontextu. Projekty Sociologického datového archivu (SDA) a přístup k nim. Podpora 
sekundární analýzy dat, technické zázemí, mezinárodní spolupráce. Využití technologie XML 
a dokumentační standard DDI. Vlastní archivace dat. Datové služby DDI. Některé 
mezinárodní projekty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028411 - ANAL 029445 
MANUNTA, Giovanni 
Risk and Security: Are they Compatible Concepts? [Riziko a bezpečnost. Jde o slučitelné 
pojmy ?].  
In: Security Journal. - 15, 2002, č. 2, s. 43 - 55, lit. 59.  
Hledisko rizika a bezpečnosti při rozhodování. Všechny argumenty pro i proti by měly být 
doloženy svými předpoklady a počítat s pravidly hry. Kromě lingvistických a metodologických 
problémů jsou zde i rozpory ontologické mezi představou bezpečnosti a rizika, které vyžadují 
další studium. Riziko ve hře, v pojišťovnictví, v inženýrství, v technice. Závěr. 
GBR - eng: PA: jv/2002 
 
028379 - ANAL 029650 
MATĚJKA, Milan 
Nové systémy znalostí, organizace a řízení lidí.  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 5, s. 76 - 80.  
Úzká specializace je dnes na ústupu. Do popředí se stále více dostává trend reintegrace 
znalostí a činností. Vytváření tzv. znalostní společnosti. Změny požadavků na znalosti. 
Inovace znalostí a její zábrany. Rozšiřování a prohlubování znalostí. Řízení znalostí. 
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Organizační integrace pracovníků funkčních útvarů. Řízení se mění ve vedení lidí. Iniciativa 
pracovníků a týmová práce. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028376 - ANAL 029647 
METZINGER, Peter 
Business Campaigning, aneb co se podniky mohou naučit od nátlakových skupin : Výtah 
[Business Campaigning].  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 5, s. 61 - 64.  
Manažeři se stále častěji setkávají s nepředvídatelnými situacemi, jejichž řešení předpokládá 
vysokou míru interaktivity. To vyžaduje nové a efektivnější metody marketingu, tvorby 
strategií, krizového managementu či managementu změn. Přitom narážejí často na 
nedostatky v komunikaci. Metody úspěšných nátlakových skupin pak pomohou dosáhnout 
velkého účinku minimálními prostředky. Integrovaná komunikace, strategické zásahy 
campainingu a kritéria použití a úspěšnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028467 - ANAL 030043 
Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost.  
In: Mladý svět. - 44, 2002, č. 25, s. 9, 5 obr.  
Vznik nového ministerstva pro vnitřní bezpečnost v USA od 1.1.2003. Půjde o velký rezort, 
který sdruží celkem 22 federálních institucí. Navrhované rozpočty jednotlivých resortů. Hlavní 
americké bezpečnostní služby: CIA, FBI, NSA, DIA. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028389 - ANAL 029260 
Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - březen 2002, s. 31- 32.  
Uvedeno 12 zásad pro rodiče a děti k bezpečnému užívání internetu. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028436 - ANAL 030012 
RAŠEK, Antonín 
Bezpečnostní politika České republiky při vstupu do Evropské unie.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 2, s. 3 - 23.  
Bezpečnostní politika a dvacáté století. Bezpečnostní politika a Evropská unie. Hlavní úkoly 
Západoevropské unie (ZEU). Evropská bezpečnostní a obranná politika a reakce na ni. 
Názory dvou ústavů na bezpečnostní politiku: Ústav strategických studií a Ústav  
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mezinárodních vztahů a jeho spolupracovníků. Národní zájmy a  integrace. Postoje České 
republiky. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028463 - ANAL 030039 
RÖPKE, Wilhelm 
Liberalismus a křesťanství ; přel. Eduard Geissler.  
In: Střední Evropa. - 18, 2002, č. 111, s. 012 - 019.  
Vztah mezi liberalismem a křesťanstvím. Dvojí smysl liberalismu. Pojetí svobody. Dokument 
katolické církve, encyklika Quadragesimo Anno. Encyklika. Encyklika hovoří o dvou 
stránkách vlastnictví. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028327 - ANAL 029251 
STIEGLER, Barbara 
Jak prosadit rovné šance pro ženy a muže ve veřejném životě.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - únor 2002, s. 20 - 23.  
Jak prosadit rovné šance pro ženy a muže ve veřejném životě (gender mainstreaming). Jaká 
nová filozofie se skrývá za pojmem gender mainstreaming. Jak funguje gender 
mainstreaming, koncepční předpoklady. Zodpovědnost za používání principu gender 
mainstreamingu v organizaci, kompetence. Odstraňování chybných představ, které při 
vnímání vztahů muž-žena existují. Tréninky zaměřené na rovné příležitosti. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028380 - ANAL 029651 
VEČERNÍK, Jiří 
Výzkum společenské transformace a česká sociologie.  
In: Sociologický časopis. - 32, 2002, č. 1 - 2, s. 55 - 77, 7 schémat, lit. 34.  
Transformace společnosti po roce 1989. Pasivní a aktivní zkoumání společenské změny. 
Cíle výzkumu. Srovnání se zahraničím - velké a hluboké změny, ale malá pozornost 
společenských věd těmto změnám. Přítomnost minulosti v české společnosti. Vlastnické a 
manažerské struktury. Rizika transformace. Selhání společenských věd a jejich úkoly do 
budoucna. Ekonomický a socio-ekonomický přístup k transformaci. Dynamika změn, 
hodnotový konsenzus, politická dimenze, vytváření nového sociálního statusu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028378 - ANAL 029649 
WEINBERGER, D. 
Manažerské rozhodování jako příběh : Výtah [Garbage in, Great Stuff Out].  
In: Moderní řízení. - 37, 2002, č. 5, s. 74 - 75.  
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Tradiční způsob využívání informací v době informační exploze již nevyhovuje. Manažerské 
rozhodování pro svou kvalifikovanost potřebuje vědět, která z uvedených informací je 
nejdůvěryhodnější pro konstrukci argumentace, t.j. vytváří příběh. Rozhodování není 
výsledkem matematického vzorce, ale jedná se o konstrukci, která dává faktům smysl a 
kterou manažer použije pro získání podpory svého rozhodnutí, t.j. vytvoří příběh. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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