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ALKOHOL, DROGY 
 
029018 - ANAL 030176 
HEJDA, J. 
Řešení drogového problému v Nizozemí.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 121 - 127, lit. 4.  
Komplexní popis přístupů k řešení drogového problému aplikovaných v Nizozemí. Užívání a 
držení drogy. Obchodování a trestné činy spáchané v souvislosti s drogami. Stíhání osob a 
soudní praxe. Držení drogy. Prevence, monitorování a léčení závislých. Hypodermický, 
methadonový a heroinový program. Výsledky nizozemské drogové politiky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029016 - ANAL 030174 
KACHLÍK, P. 
Drogová závislost - současný stav a výzkum.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 111 - 116.  
Česká drogová scéna. Bio - psycho - sociální model možného rizika drogové závislosti. 
Výzkum na školách různých úrovní (základní, střední i vysoké školy). Výsledky projektu. 
Závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
028963 - ANAL 030264 
KOCH, Edgar 
Baltimore drug unit goes paperless [Bezpapírový systém práce u protidrogové jednotky v 
Baltimore].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 7, s. 124 - 128, 2 obr.  
Protidrogová laboratoř v Baltimore, USA, přechází na bezpapírovou technologii práce a 
evidence. Využití laboratorního, informačního a řídícího systému LIMS. Naplňování 
počátečních cílů projektu a další možnosti v oblasti zpracování, evidence a poskytování 
výsledků analýz v kriminalistických laboratořích. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
029028 - ANAL 030185 
MIOVSKÝ, Michal - URBÁNEK, Tomáš 
Tabák, alkohol a nelegální drogy mezi středoškoláky.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 165 - 177, 1 obr., 2 tab.  
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, v nichž byl prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťován rozsah 
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zkušeností s alkoholem, tabákem a nelegálními drogami a postoji k nim. Soubor. Cíl analýzy. 
Dotazník a jeho administrace. Výsledky, diskuse, závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029017 - ANAL 030175 
NEŠPOR, Karel - CSÉMY, L. - SOVINOVÁ, H. 
MDMA ("Ecstasy"): Znepokojivá zjištění.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 117 - 119, 1 tab.  
Účinky a rizika MDMA (extáze). Situace v České republice. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
028916 - ANAL 030169 
NOVOTNÝ, V. - HERETIK, A. - FLEISCHER, J. - RITOMSKÝ, A. - VAJDIČKOVÁ , K. - 
ŽUCHA, I. 
Závislosti a vraždy.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 65 - 76, 10 tab., lit. 13.  
Soubor 176 vrahů, které vyšetřovali autoři jako znalci za období 20 roků. Celý soubor se dělil 
na 2 skupiny. První skupinu tvořili pachatelé vražd ze závislostí, případně užíváním 
návykové látky (100) a na (76), kde pachatelé vraždy neměli diagnózu závislosti nebo 
užívání návykové látky. Porovnání obou skupin. Materiál a metodika. Výsledky. Znalecké 
závěry. Diskuse a závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
028917 - ANAL 030170 
OKRUHLICA, Ľ. - RAKOVÁ, M. - CYMBALOVÁ, D. - KLEMPOVÁ, D. - BAJCAROVÁ , Iľ. - 
STOWASSEROVÁ, N. - GÚTHOVÁ, M. 
Piaty rok metadónovej udržiavacej liečby v CPLOZ Bratislava.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 77 - 84, 1 obr., lit. 20.  
Popis důvodů vzniku, struktury, průběh realizace Centra pro léčbu drogových závislostí v 
Bratislavě. Některé výstupy a hodnocení. Nejpodstatnější problémy léčby. Diskuse. 
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
029026 - ANAL 030183 
OROSOVÁ, Oľga 
Intuícia, teória a výskum v prevencii drogových závislostí.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 138 - 149, 1 tab., lit. 34.  
Etapy intuice, teorie a výzkumu v prevenci drogových závislostí. Prevenční strategie. 
Strategie prevenční práce a efektivnost programů prevence závislostí. Závěr. 
CZ - sla: PA: ká/2002 
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029015 - ANAL 030173 
PAVELOVÁ, M. - SCHOLZ, W. 
Starostlivosť o drogovo závislé osoby počas výkonu trestu odňatia slobody.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 107 - 109.  
 Nárůst počtu drogově závislých vězňů, kteří měli nařízené ochranné léčení na Slovensku. 
Dne 18.3.2002 bylo otevřené 35 - lůžkové oddělení v Ústavu výkonu trestu odnětí svobody v 
Hrnčiarovcích n/P. Režim Ústavu. Zahraniční zkušenosti. Závěr.  
SLK - sla: PA: ká/2002 
 
029004 - ANAL 030171 
TOMKOVÁ, J. - GAJDOŠ, J. - VIŠŇOVSKÝ, P. 
Analýza preskripce léčiv s návykovým potenciálem podle výdaje v lékárně.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 2, s. 85 - 90, 1 graf, 4 tab.  
Sledování devíti léků ze skupiny benzodiazepinů a analgetik s možným návykovým 
potenciálem v jedné z pražských lékáren v období duben - srpen 2001. Sledované léky byly 
celkem vydány na 835 receptů, z toho nejvíce ze skupiny benzodiazapinů, konkrétně 
Rohypnolu, Diazepamu, a dále Tramalu, zejména ženám starším než 60 let. Metodika, 
výsledky, diskuse, závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2002 
 
028959 - ANAL 029321 
Výroční zpráva o stavu a vývoji ve věcech drog v České republice za rok 2001.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červenec, s. 1 - 6, 2 tab.  
Výňatek z Výroční zprávy o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR za r. 2001, kterou 
vypracovala Meziresortní protidrogová komise. Je analyzována, popsána a vědecky 
zmapována situace v užívání nezákonných drog. Přijatá preventivní protidrogová opatření. 
Trendy a rozsah užívání drog v ČR. Tabulky uvádějí počet incidencí (žádostí i první léčbu) 
problémových uživatelů drog v letech 1995 - 2001 a počet incidence všech uživatelů drog v 
ČR v letech 2000 - 2001. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 
028975 - ANAL 029331 
Extremistická scéna ve středoevropském geopolitickém prostoru.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, srpen, s. 34 - 37.  
Autor popisuje extremistickou scénu v zemích střední Evropy. V Německu patří z hlediska 
nebezpečnosti k nejvýznamnějším představitelům pravicového extremismu neonacisté, 
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kteří se snaží do svých aktivit zapojit mnohonásobně početnější skupinu skinheads. V 
Rakousku, v Maďarsku a na Slovensku představuje nejvýznamnější základnu pravicového 
extremismu skinheadské hnutí. Nejznámější skinheadské a neonacistické skupiny. Levicově 
extremistické spektrum v Německu, Rakousku, Maďarsku a Polsku. Problematika tzv. 
nebezpečných náboženských sekt a pseudonáboženských organizací.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028960 - ANAL 029322 
GJURIČOVÁ, Jitka 
Práva dětí a kriminalita.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červenec, s. 7 - 8.  
Informace Odboru prevence kriminality MV o zpracování dvou koncepčních materiálů 
(Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí a Zpráva o plnění 
Národního plánu boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí a jeho aktualizace na 
další období). Výsledky analýzy plnění Národního plánu a další specifikace jednotlivých 
úkolů zaměřených na konkrétní cílové skupiny.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028936 - ANAL 030437 
GUSTKE, Dietmar 
Gelungene Team-Arbeit : Einbruch- und Vandalismusbekämpfung in Mannheimer Schulen 
[Zdařilá týmová práce. Boj proti vloupáním a vandalismu na školách v Mannheimuu ].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 7, s. 18 - 19, 1 graf, 1 fot.  
Počet vloupání a škod způsobených vandalismem ve školách a veřejných budovách se 
během 90. let vyšplhaly do závratných výšek. Pachateli byla především mládež a děti školou 
povinné. Proto město Mannheim ve spolupráci s mannheimskou pojišťovací společností 
připravilo a realizovalo projekt prevence a ochrany před touto kriminalitou. V průběhu pěti let 
se situace výrazně změnila k 
lepšímu. Některá opatření, která byla součástí projektu a které město 
použilo k ochraně budov. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028937 - ANAL 030438 
HARNISCHMACHER, Robert 
Frühe Desensibilisierung für Gewalt [Ztráta citlivosti na násilí již v raném věku].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 7, s. 19.  
Renomovaný autor (kniha Gewalt an Schulen) upozorňuje na negativní vlivy působící na 
děti, které tráví valnou část svého času sledováním a hraním videoher, včetně počítačových, 
televizních a filmových pořadů, a to nejen s tématikou násilí. Tyto děti ve velmi raném věku 
přivykají pohledu na násilí, ztrácejí emoční i sociální citlivost a dokonce i schopnost 
mezilidské komunikace. Úloha rodiny v prevenci tohoto jevu. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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029003 - ANAL 030468 
HOLECEK, Rüdiger 
Rituale der Gewalt [Rituál násilí].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 6, s. 13 - 14, 2 obr.  
Eskalace násilí mezi mládeží. Demonstrace extremistických skupin často přerůstají v 
pouliční násilí, party mládeže pod různými záminkami demolují obchody, objevují se tzv. 
šílení střelci. Častá "přítomnost" alkoholu, drog a profesionálních cestujících "kravalistů". 
Policejní zásahy proti pouličnímu násilí. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028938 - ANAL 030439 
LANGHEIN, Peter 
Rififi in Ratingen ["Rififi" v Ratingenu].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 7, s. 28, 2 obr.  
V německém Ratingenu byla odhalena série velmi drzých vloupání, jejichž pachatel sám 
musel být vybaven kvalitní diverzní technikou. Odhalení pachatele bylo umožněno digitálním 
monitorovacím a poplašným systémem. Význam tohoto případu tkví právě ve faktu, že 
pachatel musel překonat právě velmi kvalitní bezpečnostní zařízení. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028946 - ANAL 030261 
MILLER, Christa 
The numbers behind the maps [Analýza čísel z map].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2000, č. 7, s. 94 - 99, 3 obr.  
Americký analyticko-informační systém vyhodnocování trestné činnosti CAIS. CAIS je 
zaměřen na analýzu kriminální situace pro potřeby operativního řízení policejní činnosti. 
Bližší údaje k uplatnění a úrovním a rozsahu analýz trestné činnosti. Stručně k dalším 
používaným analytickým systémům (ATAC, TimeScan, Trend Tracker, CADMine, 
CrimeSTAT). 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
029001 - ANAL 030467 
MORITZ, Marko 
Gesprüht wird, bis der Finger glüht [Bude se sprejovat, až se prst rozžhaví] ; Das Gespräch 
führte: Marion Tetzner.  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 6, s. 7 - 10, 2 schémata, 3 obr. 
Sprejeři, jejich činnost, napáchané škody. Struktura kreseb graffiti - viz též schéma - a 
základní sprejerská terminologie. Spojení sprejerů s tzv. adrenalinovou činností - malování 
graffiti na prostředky hromadné dopravy i za jízdy, na výškové budovy apod. Časté tragické 
nehody. Možnosti policie trestně stíhat sprejery je omezená a komplikovaná i z hlediska 
složitosti dokazování. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
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028999 - ANAL 029508 
NUHN-NABER, Carmen - REHDER, Ulrich - WISCHKA, Bernd 
Behandlung von Sexualstraftätern mit kognitiv-behavioralen Methoden: Möglichkeiten und 
Grenzen [Výkon trestu a rehabilitační program pro pachatele sexuální kriminality, založený 
na kognitivně behaviorální metodě. Možnosti a hranice].  
In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 4, s. 271 - 281, 1 tab., 
lit. 51.   
Programy využívající kognitivně behaviorální metodu mohou výrazně snížit recidivu u 
pachatelů sexuální kriminality. Program, vyvinutý v dolním Sasku. Struktura tohoto programu, 
jeho možnosti. Nevztahuje se na vysoce rizikové delikventy. Závěr a perspektivy. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029002 - ANAL 030467 
Polizeiliche Kriminalstatistik : Kein Grund zur Entwarnung [Policejní kriminální statistika. 
Žádný důvod k radosti].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 6, s. 11 - 12, 1 obr.  
Vybraná statistická data o vývoji kriminality v Německu v letech 1995 - 2000. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
028961 - ANAL 029506 
SPOHN, Cassia - HOLLERAN, David 
The Effect of Imprisonment on Recidivism Rates of Felony Offenders: A Focus on Drug 
Offenders [Účinek uvěznění na míru recidivy u závažných trestných činů se zřetelem na 
drogovou kriminalitu].  
In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 40, 2002, č. 2, s. 329 - 358, 2 obr., 3 tab., lit. 
64.   
Studie zkoumá odstrašující účinek vězení na odsouzeného. Porovnává tyto účinky u 
nepodmíněných a podmíněných trestů v Jackson County (Kansas City), Missouri v roce 
1993. Vězení rozhodně nesnižuje pravděpodobnost recidivy, naopak je zřejmé, že u 
uvězněných pachatelů je recidiva vyšší než u pachatelů s podmíněnými a alternativními 
tresty. Jestliže vězení působí jako kriminogenní faktor, pak to platí zejména o drogové 
kriminalitě. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
028962 - ANAL 030263 
TRUNKO, Michael 
Patrol car theft: an ounce of prevention [K prevenci proti krádežím hlídkových vozidel].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 7, s. 130 - 134, 2 obr.  
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Případy krádeží policejních hlídkových vozidel a zabezpečovací systémy. Některé konkrétní 
případy krádeží. Výrobci specializovaní na zařízení proti odcizování služebních vozidel a 
specifika podmínek pro tyto krádeže. Produkty a stručně k jejich funkcím (Safe-T-Loc, aj.). 
Spolehlivost, instruktáž k jejich obsluze, instalace. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
029005 - ANAL 030468 
Zugang zu Waffen wird deutlich erschwert [Přístup ke zbraním bude znatelně obtížnější].  
In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 6, s. 28 - 31, 2 obr.  
Případ erfurtského střelce R.Steinhäusera, který zastřelil na erfurtském gymnáziu 19 lidí a 
pak spáchal sebevraždu, oživil v Německu diskusi o nutnosti omezit volný přístup ke 
zbraním, především střelným. Nová zákonná úprava. Druhy zbraní a střeliva, jejich používání 
a rizika. Definice sportovní střelné zbraně. kritéria pro soukromé držení zbraní. Používání 
plynových zbraní, poplašných pistolí apod. 
BRD - ger: PA: bh/2002 
 
 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 
028930 - ANAL 029502 
DE VOS, Betty-Jayne - FRONEMAN, M. - ROHWER, E. - SUTHERLAND, D.A. 
Detection of Petrol (Gasoline) in Fire Debris by Gas Chromatography/Mass 
Spectrometry/Mass Spectrometry (GC/MS/MS) [ Detekce benzinu na spáleništi metodou 
chromatografie a spektrometrie]  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 4, s. 736 - 756, 11 obr., lit. 15.  
Dosavadní zkušenosti s touto metodou, její výhody a nevýhody. Iontová preparační metoda 
(IPM). Výsledky, diskuse a další perspektiva této úspěšné metody, která umožňuje vyšetřit 
eventuelní úmyslné založení požáru. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029013 - ANAL 030270 
LASKA, Paul 
New directions in forensic light sources [Nové směry ve forenzní iluminační technice].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 8, s. 32 - 35, 4 obr.  
Soudobá technika zjišťování a identifikace stop na místě činu používaná americkými 
kriminalisty. Význam dostatku světla a zařízení pro přisvícení stop v různých pásmech 
spektra. Výrobci, použití jejich produkce a nové možnosti. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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029019 - ANAL 030271 
LASKA, Paul 
Colorful latent processing [Dopracovávání latentních barev].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 8, s. 36 - 40, 5 obr.  
Pokroky v technologiích snímkování otisků a stop pachatelů z místa činu. Postupy a zařízení 
zavedená v USA. Výhody úplného barevného zobrazení otisku a technologie obnovování 
původních barev. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
028915 - ANAL 029501 
MIGEOT, Gérard - DE KINDER, Jan 
Gunshot Residue Deposits on the Gas Pistons of Assault Rifles [Zbytky střelného prachu na 
pístech samonabíjecích pušek].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 4, s. 808 - 810, 3 obr., lit. 4.  
Autoři popisují novou techniku, jejíž pomocí je možno zjistit, jestli bylo ze samonabíjecí pušky 
vystřeleno od posledního vyčištění. Podle zbytků střelného prachu na pístu je možno určit, 
kolikrát bylo vystřeleno. Byly zkoumány též různé druhy munice. Množství zbytků střelného 
prachu je přímo úměrné počtu výstřelů. Výsledky a diskuse.  
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029042 - ANAL 029510 
MÖBUS, U. - DEMMLER, G. - SCHULZ, K. 
Ertrinkungsunfall bei Tropanalkaloidbeeinflussung [Utonutí pod vlivem tropanalkaloidů].  
In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 1-2, s. 16 - 21, 3 obr., 2 tab., lit. 14.  
Autoři popisují tragický případ utonutí pod vlivem tropanalkaloidů, ke kterému došlo po 
konzumaci odvaru květů brugmansie. Pitevní nálezy. Chemicko-toxikologická analýza. Popis 
rostliny Brugmansia (angel's trumpet). Závěr a diskuse. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
028965 - ANAL 030265 
Pictometry: aerial photography on steroids [Piktometrie a letecká fotografie po částech].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 7, s. 114 - 116, 3 obr.  
Technologie piktometrického zobrazování leteckých snímků částí území, komplexů budov a 
detailů. Význam piktometrie v kriminalistice při objasňování trestné činnosti, pro prevenci a 
vypracování policejních opatření. Principy a možnosti využití. Dosažitelnost fotosnímků a 
další využití, např. proti opakované tr. činnosti. 
USA - eng: PA: bv/2002 
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029072 - ANAL 030604 
ŠTEFAN, Jiří - HLADÍK, Jiří 
Mutilace mrtvoly z pohledu soudního lékaře.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 3, s. 42 - 44, lit. 6.  
Motivace a způsoby, proč a jak pachatel tělo oběti rozřeže nebo mu odejme některé části či 
je jinak znetvoří. Pojem mutilace. Čtyři typy mutilace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028969 - ANAL 030267 
WENDORF, Jeannine 
Two images are better than one [Dvoje zobrazení lepší jednoho].  
In: Law enforcement Technology. - 29, 2002, č. 7, s. 144 - 149, 3 obr.  
Kufříkový videosystém pro pohotové zkvalitnění záznamů podezřelých osob pořízených při 
zjištění trestné činnosti. Zařízení VideoDetective a jeho modifikace umožňuje pořízené 
videofoto nebo klip dále zpracovávat a zkvalitnit mj. mozaikovou metodou. Vyvinuté 
technologie zkvalitňují nestabilizovaný a rozvrstvený obraz pořízený i za nepříznivých 
světelných podmínek. Video pro kriminalisty bylo vyvinuto v Princeton, New Jersey, USA. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 
029074 - ANAL 030606 
GRÉGR, Vratislav 
Europol a Česká republika.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 3, s. 53 - 55.  
Vznik, zaměření a činnost Europolu. Spolupráce Interpolu a Europolu. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029079 - ANAL 030611 
MAREK, Vladimír 
Nepříliš viditelné síly.  
In: Střelecká revue. - 34, 2002, č. 8, s. 74 - 75, 3 obr.  
Americké elitní jednotky zvláštního určení. Delta Force. Special Forces ("Zelený barety"). 75. 
Pěší pluk Rangerů, Velitelství zvláštních operací USAF. 82. Výsadková divize. Námořní 
pěchota. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029024 - ANAL 030181 
NOVÁK, František 
Komerční bezpečnost v Itálii.  
In: Policista. - 2002, č. 8, s. 38 - 39, 2 obr.  
Bezpečnostní systém v Itálii. Italské soukromé bezpečnostní služby. Právní postavení italské 
SBS. Zaměstnanci SBS. Postavení SBS v italském bezpečnostním systému. Společensko - 
politický kontext činnosti SBS v Itálii. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028974 - ANAL 029330 
PROTIVÍNSKÝ, Miroslav 
Řízení orientované na účinnost policejní práce.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, srpen, s. 23 - 25.  
Výňatek z článku M. Protivínského s názvem: "Řízení policejní činnosti", v němž se dotýká tří 
aspektů řídící činnosti v německé, švýcarské a americké policii. Tato část materiálu je 
věnována podstatě a významu řízení ve správních orgánech, jež je orientováno na účinnost 
práce a prvním zkušenostem s ním ve Švýcarsku.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029035 - ANAL 030273 
ROGERS, Donna 
Linking communications for interoperability [Budování interoperabilní komunikační sítě].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 8, s. 48 - 53, 2 obr.  
Aktivity newyorské a dalších státních policií ke zlepšení komunikativnosti při ohrožení. 
Uspořádání a přístupnost radiopásem a frekvencí pro situace katastrof a obecného ohrožení. 
Příklady na státní a federální úrovni. Návaznost na digitalizaci. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 
028928 - ANAL 030430 
ARNOLD, Rainer 
Německo a evropská integrace.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 7, s. 6 - 11.  
Pokrač. z EP 6/2002. Připravované rozšíření EU o východní státy a s tím související reformy 
EU. Postoj Německo k reformám: klíčovou otázkou zůstává problematika rozdělení 
kompetencí mezi Společenství a členské státy. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028929 - ANAL 030431 
ARNOLD, Rainer 
Soudní kontrola správních rozhodnutí v Německu.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 7, s. 14 - 16.  
Tři základní principy německého správního soudnictví: nezávislé správní soudy oddělené od 
řádných soudů; komplexní právní ochrana vztahující se na veškeré spory v oblasti veřejného 
práva a zvláště na porušení práv jednotlivce veřejnou mocí; subjektivizace správní ochrany 
práv, tj. správní soudnictví je především prostředkem ochrany individuálních práv, nikoli 
prostředkem kontroly správy. Základní formy správních žalob (jednostranný právní akt). 
Pokrač. v č. 8. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028997 - ANAL 029341 
CHUDÁČKOVÁ, Markéta 
Evropský advokát.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 8, s. 17 - 29.  
V úvodu se autorka pozastavuje nad obsahem pojmu "evropský advokát", nad obsahem jeho 
činnosti a tím v podstatě i nad tím, jak došlo k tomu, že výkon advokacie se nyní stává 
předmětem poměrně liberální harmonizace v rámci evropské integrace. Dále se zabývá 
právní úpravou výkonu advokacie v EU obecně, svobodou usazovat se a volně poskytovat 
služby advokáty. Záměrem článku bylo stručně a přehledně zmapovat, kam by se mohl a 
pravděpodobně bude ubírat i český advokát, nastínit meze možného uvážení v případě 
očekávané harmonizace a poukázat na stabilní právní základ, který je nutno respektovat a 
ze kterého je třeba vycházet, aby byl harmonizační proces úspěšný a přínosný pro všechny 
zúčastněné. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028966 - ANAL 029324 
Domácí násilí [Rakousko - Spolkový zákon na ochranu proti násilí v rodině.].  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červenec, s. 13 - 16.  
Seznámení s novým Spolkovým zákonem na ochranu proti násilí v rodině, jehož vznik 
představuje pro různé oblasti "revoluční" změnu. Uvedeny podstatné znaky nového zákona. 
Výsledky čtyřletých zkušeností s novým zákonem. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028943 - ANAL 030442 
KOLMAN, Petr 
Evropské soutěžní právo a práva duševního vlastnictví.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 8, s. 1 - 3.  
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Ochrana volné hospodářské soutěže jako jeden z principů evropského práva. Evropské 
soutěžní právo pak ovlivňuje i sektor práv duševního vlastnictví. Účinky evropského 
soutěžního práva v oblasti patentů, ochranných známek, designu a průmyslovýých vzorů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028918 - ANAL 030420 
LUKÁŠKOVÁ, Lenka 
Česká legislativa krizového managementu.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 7, s. 5 - 6.  
Od roku 2001 má ČR celý balík zákonů týkajících se krizového řízení nevojenského 
charakteru. Jeho obecný legislativní rámec je založen na právní normě nejvyšší právní síly, 
tj. Ústavě ČR. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR a krizový zákon. Krizové stavy (válečný, 
nouzový, ohrožení státu, nebezpečí) a odpovědná úroveň veřejné správy a státních orgánů. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028941 - ANAL 030440 
MATES, Pavel 
K některým otázkám ochrany soukromí ve správním právu.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 8, s. 367 - 371.  
Správní právo vymezuje rozsah, způsob a formy, kterými mohou být jednotlivé sféry 
soukromí dotčeny, vymezuje i prostředky, jimiž je soukromí chráněno. Z historie práva na 
soukromí. Pojem právo na soukromí, jeho místo v českém právním řádu, především v oblasti 
veřejného práva (jednotlivec versus veřejná správa, policie apod.).  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028906 - ANAL 030415 
MATOUŠEK, Jiří - STŘEDA, Ladislav 
Mezinárodněprávní aspekty boje proti terorismu.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 8, s. 13 - 15, lit. 7.  
Vytvoření mezinárodní sítě teroristických skupin často propojených s organizovanou 
kriminalitou (obchod s drogami, zbraněmi a lidmi, praní špinavých peněz, korupce). Tyto 
skupiny disponují mohutnou materiálně technickou silou, finančními fondy, lidskými zdroji, 
dokonalou organizací, výzbrojí a komunikačními prostředky.K účinným národním zájmům 
prevence, represe, ochrany, záchrany a obnovení stavu po teroristickém útoku je proto nutné 
koordinované úsilí mezinárodních společenství. Soustava právních norem pro účinný boj 
proti terorismu. Globální mezinárodní dohody. Významné globální, regionální a subregionální 
politické iniciativy a dokumenty o potlačování terorismu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028902 - ANAL 030413 
PIPKOVÁ, Hana 
K návrhu Evropského zatýkacího rozkazu (European Arrest Warrant).  
In: Justiční praxe. - 50, 2002, č. 4, s. 218 - 225.  
Úprava extradičního řízení v dokumentech EU v souvislosti s vytvářením společného 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Některé změny a doporučení Evropské rady po 11. 
září 2001. Evropský zatýkací rozkaz, jeho podstata, podmínky uplatnění, jeho technická a 
formální stránka. ČR a právní úprava extradičního řízení. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028927 - ANAL 030429 
PIPKOVÁ, Hana 
K výkonu konzulárních funkcí s přihlédnutím k právu Evropských společenství.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 7, s. 1 - 5.  
Konzulární úřady a jejich postavení a poslání. Konzulární právo a jeho prameny 
(mezinárodní smlouvy). Konzulární funkce, ochrana občanů vysílajícího státu, vybraná práva 
konzulárních úředníků. Právo ES/EU ve vztahu k výkonu konzulárních funkcí (Maastrichtská 
a Amsterodamská dohoda): vnější ochrana občanů vysílajícího státu, vybrané konzulární 
funkce. 
CZ - cze: PA: 2002 
 
028942 - ANAL 030441 
SLÁDEČEK, Vladimír 
Může "nové" správní soudnictví nahradit Veřejného ochránce práv?  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 8, s. 371 - 375.  
Nová úprava správního soudnictví a spor o ombudsmana. Historický  exkurs. Srovnání 
činnosti ombudsmana a výkonu správního soudnictví. Veřejný ochránce práv a stížnosti na 
veřejnou správu. Nová úprava správního soudnictví a vztah k ombudsmanovi. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028931 - ANAL 030432 
ŠÁMAL, Pavel 
K aktuálním otázkám rozhodování o trvání vazby (§ 71 TrŘ).  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 7, s. 193 - 198.  
Novela trestního řádu zaměnila model rozhodování o prodloužení vazby za pravidelné 
obligatorní rozhodování o dalším trvání vazby, přičemž působnost v přípravném řízení svěřila 
státnímu zástupci a rozhodovací pravomoc o trvání vazby nad dva roky na státního 
zástupce, který vede řízení. Do trestního řádu byl i zaveden princip, podle kterého se délka 
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přípustného trvání vazby v přípravném řízení odvíjí od typové závažnosti trestného činu. Byla 
i výrazně omezena nejvyšší přípustná celková doba trvání vazby. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028908 - ANAL 030417 
TOMÁŠ, Radek 
USA versus Mezinárodní trestní soud.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 7, s. 20 - 22.  
Zápas o ustavení Mezinárodního trestního soudu a jeho pravomoci a kompetence. Nátlak 
USA na jejich co největší omezení ve prospěch amerických občanů a Spojených států. 
Základní požadavky USA a jejich kompromisní zakotvení ve Smlouvě o Mezinárodním 
trestním soudu. Vítězství republikánů (Bushova administrativa) v USA však situaci 
zkomplikovalo, protože USA odvolaly svůj podpis pod Smlouvou. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028919 - ANAL 030421 
VANÍČEK, Jiří 
Pojetí krizových stavů.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 7, s. 6 - 9.  
Vytvoření uceleného systému branně-bezpečnostní legislativy, která by měla zajistit 
fungování státu a společnosti v mimořádných (krizových) podmínkách v důsledku 
vojenského nebo nevojenského ohrožení. Mimořádné situace a krizové situace. Druhy 
krizových stavů. Územní a časová působnost krizových stavů, včetně branné pohotovosti 
státu. Zveřejňování krizového stavu a přijatých krizových opatření. Nařízení kraje a nařízení 
okresního (místního) úřadu. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028998 - ANAL 029342 
VANÍČEK, Jiří 
Krizová opatření za krizových stavů.  
In: Správní právo. - 35, 2002, č. 2, s. 95 - 126.  
Charakteristika a zásady pro ukládání krizových opatření, publikace a časová účinnost 
krizových opatření. Krizová opatření vojenského charakteru. Krizová opatření nevojenského 
charakteru. Krizová opatření hospodářského charakteru. Krizová opatření finančního a 
měnového charakteru. Krizová opatření informačního charakteru.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028944 - ANAL 030443 
ARNOLD, Rainer 
Soudní kontrola správního rozhodnutí v Německu : Pokračování.  
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In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 8, s. 6 - 10.  
Pokrač. z EP 7/2002. Doplňkové formy správních žalob: obecná žaloba na plnění, žaloba na 
zjištění práva, zvláštní případy na zjištění práva, kontrola norem, rozšíření právní ochrany o 
spory mezi správními orgány, žaloba třetí osoby jako prostředek ochrany, předběžná soudní 
ochrana. Správní soudnictví jako výraz právního státu: akty vlády a správních soudů, správní 
uvážení a neurčité právní pojmy, odstraňování vad procesních a vad formy). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028992 - ANAL 030462 
HAVLAN, Petr 
Český stát si zřídil Úřad pro zastupování ve věcech majetkových.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 8, s. 8 - 10.  
Dnem 1. července 2002 nabyl účinnosti zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), dříve navrhovaný jako finanční prokuratura. 
Charakter právní úpravy a úkoly Úřadu. Podmínky jeho fungování. Vztah zákona č. 201/2002 
Sb. k Občanskému soudnímu řádu, zákonům o Ústavním soudu, Státní statistické službě, 
majetku ČR, rozpočtovým organizacím a zákoníku práce. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028979 - ANAL 029335 
PIPKOVÁ, Hana 
Nezletilé osoby bez doprovodu jako žadatelé o udělení azylu.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 5, s. 45 - 53.  
Definice uprchlíka podle Ženevské úmluvy z r. 1951. Problematika nezletilého žadatele o 
azyl podle Úmluvy o právech dítěte z r. 1989. Minimální záruky pro azylové řízení podle čl. 3 
Dublinské úmluvy z r. 1995. Judikatura k problematice žádostí o azyl nezletilých osob bez 
doprovodu. Česká právní úprava této problematiky.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028986 - ANAL 030457 
SALÁK, Pavel 
Nově o zbraních a střelivu.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 8, s. 22 - 24.  
Důvodem novely zákona o zbraních a střelivu (zákon č. 119/2002 Sb.) byly nejen otázky 
bezpečnosti, ale i především nekompatibilita dosavadní právní úpravy s právem 
komunitárním. Rozdělení zbraní, kategorie zbrojních průkazů, zbrojní licence. Tzv. evropský 
zbrojní pas. Institut zadržení. Informační systémy, držení a nošení zbraně, vydávání 
zbrojních průkazů cizincům. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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028984 - ANAL 030456 
STRNADOVÁ, Lucie 
Odpor jako specifický opravný prostředek trestního práva.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 8, s. 17 - 21.  
Institut trestního příkazu jako specifický způsob zjednodušení trestního řízení. Podobně má 
specifické znaky i účinky opravný prostředek s ním spojený, tj. odpor. Kdo může podat 
odpor, lhůta pro podání odporu, vzdání se odporu, účinky odporu, uplatnění zásady zákazu 
reformace in peius, zpětvzetí obžaloby a souhlasu poškozeného s trestním stíháním. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028980 - ANAL 029336 
ŠTĚPÁN, Jan 
V řízení o vazbě doplňuje Evropská úmluva náš trestní řád.  
In: Bulletin advokacie. - 2002, č. 6 - 7, s. 57 - 62.  
Autor článku se zabývá stadiem přípravného řízení, kde soud rozhoduje o důvodnosti 
pokračování trvající vazby, zejména o žádosti obviněného o propuštění na svobodu podle 
§72 odst. 3 trestního řádu. Názory několika obhájců na otázku, může-li obhájci přes odepření 
státním zástupcem umožnit nahlédnutí do spisu soudce, který rozhoduje o vazbě. Závěr. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028945 - ANAL 030444 
ŠTURMA, Pavel 
Rada Evropy přijala první mezinárodní dokument o lidských právech a boji proti terorismu.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 8, s. 12 - 14.  
Terorismus vážně ohrožuje lidská práva a demokratická zřízení a směřuje k destabilizaci 
legálně vytvořených vlád a pluralistické občanské společnosti. Je proto nutné proti němu 
bojovat dostatečně účinnými prostředky, ale zároveň je nutné, aby v rámci boje proti 
terorismu nebyla omezována a porušována lidská a občanská práva. Rada Evropy přijala 
první mezinárodní dokument o vztahu mezi lidskými právy a protiteroristickými opatřeními - 
Směrnice Výboru ministrů Rady Evropy o lidských právech a boji proti terorismu, 15. 7. 2002. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028982 - ANAL 030455 
TERYNGEL, Jiří 
Těžištěm novely je ekologie : Novela trestního zákona.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 8, s. 5 - 11.  
Novelizovaná ustanovení trestního zákona o skutkových podstatách různých trestných činů 
nebo nově zavedené skutkové podstaty. Často se však jedná o příliš obecné formulace, což 
v praxi může přinést aplikační problémy. Těžištěm novely byly trestné činy v souvislosti s 
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ekologií a poškozováním životního prostředí. Nové trestné činy proti pořádku ve věcech 
veřejných - např. křivá výpověď, padělání lékařských zpráv. Některé nové úpravy v oblasti 
potírání toxikomanie nebo praní špinavých peněz. Změny v obecné části trestního zákona - 
nová úprava problematiky zločinného spolčení.  
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028991 - ANAL 030461 
VEDRAL, Josef 
Poznámky k novele zákona o obcích.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 8, s. 5 - 8.  
Změny zákona o obcích podle zákona č. 313/2002 Sb. v souvislosti s ukončením činnosti 
okresních úřadů. Hlavní oblasti změn: vydávání nařízení obcí, přenesená působnost obcí, 
dozor nad působností obcí. Některé další změny - právní postavení uvolněných členů 
zastupitelstva, změna postavení obecní policie. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 
029025 - ANAL 030182 
BLATNÝ, Marek - KOHOUTEK, Tomáš 
Situační kognitivní a osobnostní determinanty chování v zátěžové situaci.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 97 - 108, 8 tab., lit. 21.  
Výzkum mládeže, který se zabýval situačně kognitivními a osobnostními faktory výběru 
strategií zvládání v situaci zátěže. Postup výzkumu (soubor, metody, výsledky). Diskuse a 
závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029071 - ANAL 030603 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Psychologické aspekty situace rukojmích.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 3, s. 37 - 41, 1 tab., lit. 6.  
Problematika zadržování rukojmích. Dva typy zadržování rukojmích. Prožívání rukojmích 
Stockholmský syndrom. Komunikace pachatelů s rukojmím. Celkový styl zacházení 
pachatelů s rukojmím. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028970 - ANAL 029326 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila - SPURNÝ, J. 
Péče o policisty po extrémních stresových situacích.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, srpen, s. 1 - 10.  
Autoři se v článku zabývají problematikou poskytování psychologické péče policistům po 
extrémních stresových situacích. Strategie psychologické pomoci, pojem posttraumatická 
stresová porucha, její nejdůležitější projevy a potíže. Tři základní typy pokrizové pomoci: 
defusing, debriefing a krizová intervence. Objasnění pojmů. Komu jsou služby krizové 
intervence určeny, kdo může služby krizové intervence poskytovat. Základní typy policejních 
stresů.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028973 - ANAL 029329 
Děti a záplavy.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, srpen, s. 19 - 22.  
Výňatky z publikovaných materiálů dětských psychologů, týkajících se přístupu k dětem, 
které prožily záplavy. Rady rodičům, jak se mají chovat ke svým dětem v situaci, kdy se i ony 
musí vyrovnat s přírodní katastrofou. Odlišné prožívání krizových situací dětmi. Jak pomáhali 
psychologové při povodních v Rychnově před čtyřmi lety. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
029070 - ANAL 030602 
HOFMANOVÁ, Jiřina 
Psychologické profilování.  
In: Kriminalistický sborník. - 46, 2002, č. 3, s. 33 - 36, 1 obr., lit. 1.  
Psychologické profilování pachatele. Dějiny vzniku této metody. Základní informace k 
analitickému systému ViCLAS. Pojem videografie, profilování, ViCLAS. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029027 - ANAL 030184 
PORTEŠOVÁ, Šárka 
Psychologické aspekty perfekcionismu v americkém pojetí.  
In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 2, s. 150 - 157, lit. 23.  
Přehled amerických empirických výzkumů, týkajících se perfekcionismu. Vztah 
perfekcionismu k psychopatologii. Psychodynamika normálního a neurotického 
perfekcionismu. Behaviorální symptomy neurotické formy perfekcionismu. Multidimenzionální 
podstata perfekcionismu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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028972 - ANAL 029328 
Povodně a psychika.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, srpen, s. 16 - 18.  
Popsány zdánlivě "nenormální" reakce v chování člověka po prožití povodňové situace. Jde 
o tzv. normální reakci na nenormální situaci. Psychické a tělesné příznaky vyvolané otřesem 
z povodňové situace. Zásady, které platí ve vztahu mezi záchranářem a zachraňovaným. 
Návod, jak přemoci povodňový stres.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028971 - ANAL 029327 
Psychologie v záchranářství.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, srpen, s. 11 - 15.  
Výňatek z publikace "Medicína katastrof a hromadných neštěstí" autora J. Štětiny a kol., 
vydané Gradou Publishing s.r.o., 2000. Psychologie v záchranářství, při katastrofách a 
hromadných neštěstích. Posttraumatická stresová porucha. Klasifikace tzv. skrytých obětí, tj. 
osob, které se podílely na likvidaci katastrof a hromadných neštěstí a které mohou v 
důsledku této činnosti trpět různými obtížemi způsobenými extrémním emočním stresem. 
Psychologicko-psychoterapeutické zásahy. Čtyři typy reakce postižených zachránců. 
Psychologie reakce záchranářů. Sedm kategorií traumatické neurózy. 
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028968 - ANAL 029325 
SMOLÍK, Josef 
Chuligánství nejen na fotbalových stadionech.  
In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, červenec, s. 17 - 20.  
Kořeny fotbalového chuligánství. Skupinová dynamika chuligánské tlupy. Faktory, ovlivňující 
chování chuligánů. Obtížnost předcházení a zabraňování střetům mezi jednotlivými 
chuligánskými skupinami, které se odehrávají mimo fotbalové dění.  
CZ - cze: PA: če/2002 
 
028903 - ANAL 030163 
SPURNÝ, Joža 
Komunikačně emergenční situace v policejní praxi.  
In: Psychologie v ekonomické praxi. - 37, 2002, č. 1 - 2, s. 91 - 98.  
Praktická a teoretická východiska institucionálního výzkumu katedry společenských věd PA 
ČR v Praze na léta 1999 - 2003. Výzkumný úkol vychází z praktické potřeby zvýšit sociální 
kompetenci policistů při jednání s občany. Jeho cílem je zmapovat a analyzovat příčiny 
vzniku tzv. komunikačně emergenčních situací. Praktický problém. Východiska. Výzkumy. 
Dotazník komunikačně náročných situací. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 
028912 - ANAL 030166 
DOČKAL, Petr 
Vznik a vývoj střelného prachu.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 9, s. 82 - 85, 8 obr.  
Vznik střelného prachu. Vývoj střelného prachu. Historický vývoj střelivin. Bezdýmné prachy. 
Druhy prachu. Závěr. Anglicko-český slovníček souvisejících pojmů. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029030 - ANAL 030187 
DUŠEK, Ondřej 
Accuracy International AWM .338 Lapua Magnum.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 8, s. 68 - 71, 5 obr.  
Technické údaje a vlastnosti Accuracy International AWM - opakovací kulovnice pro 
odstřelovačské účely. Výzbroj speciálních jednotek a armády. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029061 - ANAL 030193 
FENCL, Jiří 
Malorážková odstřelovačka SV - 99.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 8, s. 12 - 13, 4 obr.  
Charakteristika a popis malorážkové odstřelovací zbraně SV - 99. Technická data zbraně. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029062 - ANAL 030194 
HELEBRANT, Martin 
Vývoj pušky M16.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 8, s. 22 - 23, 3 obr.  
Pokračování z čísla 7/2002. Další vývoj pušky M16 A1 a M16 A2. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028911 - ANAL 030165 
HUBATKA, Pavel 
Speciální jednotky USA v akci.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 9, s. 43 - 46, 6 obr.  
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Mise speciálních jednotek ozbrojených sil USA. Průběh jednotlivých operací. Osobní 
zkušenosti účastníků mise. Škola Ranger ve Fort Benninger. Škola Zelených baretů ve Fort 
Bragger. "Žabí muži" z Navy Seals. Průzkumníci námořní pěchoty. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029064 - ANAL 030196 
KNEUBÜHL, Beat 
Krátké hlavně a střelba na dlouhé vzdálenosti ; přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 8, s. 42 - 43, 4 obr., 2 tab.   
Pokračování z čísla 7/2002. Závislost výšky dráhy střely, citlivost na vítr a energie střely na 
dálce střelby. Průřezové zatížení jako určující veličina. Zůstatková energie střely při velké 
dálce střelby. Dokončení příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028913 - ANAL 030167 
KNOTEK, Jiří 
Odstřelavací puška Steyr Tactical Elite.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 9, s. 90 - 91.  
Charakteristika a popis odstřelovačské pušky Steyr - Tactical Elite. Technicko - taktická data 
pušky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029063 - ANAL 030195 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 8, s. 33, 5 obr.  
Pokračování z čísla 7/2002. Kulomet letecký, kulomet velkorážový. Kulovnice, kulovnice 
tropická. Kulovnička. Kumija. Kusarigama. Kuše. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
028914 - ANAL 030168 
MARGOLIUS, Richard 
Historie vzduchovek.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 9, s. 96 - 97, 19 obr.  
Historie vzniku vzduchovek. Větrovky a mechovky. Giffardova puška. Vzduchovky. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
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029031 - ANAL 030188 
MARGOLIUS, Richard 
Zbraně ve službách teroristů.  
In: Zbraně a náboje. - 4, 2002, č. 8, s. 76, 7 obr.  
Historie terorismu. Současný terorismus. Střelné zbraně teroristů - charakteristika. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029060 - ANAL 030192 
První sériová čtyřicítka.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 8, s. 9, 1 obr.  
Charakteristika a popis pistole Smith & Wesson Model 4006. Výzbroj FBI, ozbrojených sil a 
bezpečnostních složek USA.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029065 - ANAL 030197 
Základní demontáže krátkých palných zbraní.  
In: Střelecký magazín. - 7, 2002, č. 8, s. 54, 5 obr.  
Demontáž maďarské pistole M29 7,65 mm Browning. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 
029091 - ANAL 030619 
HODNÝ, Jiří 
Média a vztahy s veřejností ve válce v Perském zálivu.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 127 - 134, lit. 8.  
Národní mediální svaz (vznik 1985). Zpravodajové na bojišti. Společný informační úřad. 
Zásady válečného zpravodajství. Nové principy vztahů mezi armádou a sdělovacími 
prostředky. Závěr.  
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029094 - ANAL 030621 
KOMÁR, Aleš - ŘEHÁK, David 
Matice vlivů vojenského výcviku na životní prostředí.  
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In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 142 - 149, lit. 5.  
Matice vlivů vojenského výcviku na životní prostředí. Vlivy na životní prostředí. 
Socioekonomické vlivy. Struktura environmentálních a socioekonomických kategorií s popisy 
vlivů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029084 - ANAL 030615 
Koncepce výstavby profesionální Armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 14 - 55.  
Analýza současného stavu. Základní vývojové tendence v uplynulém období a jejich 
vyhodnocení. Silné a slabé stránky současných ozbrojených sil. Koncepce výstavby 
profesionální armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR. Strategické úkoly a schopnosti 
ozbrojených sil ČR. Definice požadovaných schopností ozbrojených sil, hlavní úkoly a 
metody jejich dosažení. Cíle a priority reformy ozbrojených sil ČR. Příprava štábů a výcvik. 
Logistika. Podpůrné procesy. Vývoj vojenského zpravodajství. Mobilizace ozbrojených sil 
ČR. Mezirezortní souvislosti. Legislativní a nelegislativní opatření k realizaci koncepcí. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029087 - ANAL 030617 
MRVKA, Stanislav 
Úkoly AČR při zabezpečování požadavků krizového plánování na regionální úrovni.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 81 - 88, lit. 11.  
Postavení a úkoly AČR v krizovém plánování. Úkoly AČR v oblasti krizového plánování na 
regionální úrovni. Struktura orgánů krizového plánování na okrese (v kraji). Zabezpečení sil a 
prostředků AČR pro potřeby krizového plánování. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029097 - ANAL 030623 
NEDOROST, Libor - SOVÁK, Zdeněk 
Strážní služba v rozhodovací praxi trestních soudů.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 178 - 184.  
Výkon strážní služby při střežení a obraně objektů. Význam strážní služby. Porušení 
povinností ve strážní službě. Použití střelné zbraně vojákem - jeho povinnosti. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029086 - ANAL 030616 
RAŠEK, Antonín 
Předpoklady tvorby bezpečnostní politiky po vstupu České republiky do Evropské unie.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 69 - 80, lit. 111.  
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Situace ČR po vstupu do Severoatlantické aliance. Kritická analýza vybraných strategických 
dokumentů. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029088 - ANAL 030618 
ŠEFČÍK, Vladimír 
Ekonomická válka - staronový fenomén mezinárodní bezpečnosti.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 89 - 97, lit. 3.  
Globální civilizace. Teoretická východiska ekonomické války. Ekonomická válka - původní 
faktor mezinárodní ekonomické soutěže. Ekonomická válka a obchodní válka. Ekonomická 
válka jako nástroj mezinárodní politiky. Metody a prostředky ekonomické války. Závody ve 
zbrojení - nový nástroj ekonomické války. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029082 - ANAL 030614 
Vojenská strategie České republiky.  
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 3 - 13.  
Vojenská strategie ČR je výchozím dokumentem pro výstavbu a použití ozbrojených sil ČR. 
Hodnocení bezpečnostní situace. Poslání a úkoly ozbrojených sil ČR. Strategie vojenské 
obrany ČR. Zásady výstavby ozbrojených sil ČR. Obranné prostředky a zdroje. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
029092 - ANAL 030620 
Význam speciálních operací se soustavně zvyšuje. Zprac. Josef Nastoupil 
In: Vojenské rozhledy. - 43, 2002, č. 3, s. 135 - 141.  
Speciální operace. Úkoly sil pro speciální operace. Síly pro speciální operace USA. Personál 
sil pro speciální operace. Speciální síly v operaci Trvalá svoboda. Účast spojeneckých sil pro 
speciální operace. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2002 
 
 

POLITIKA, POLITOLOGIE 
 
029039 - ANAL 030474 
BÍLKOVÁ, Veronika 
Islám a terorismus na Blízkém východě.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 3, s. 27 - 44, lit. 27.  
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Vztah mezi islámem a terorismem v oblasti Blízkého východu. Nejednotný přístup šaríi k 
terorismu. Projevy terorismu v historii muslimského světa. Dva základní směry novodobého 
terorismu: vypjatý nacionalismus a radikálně fundamentalistický islamismus. Souvislosti 
motivace radikálních fundamentalistických směrů s mezinárodním vývojem. Aktivity 
muslimských států v boji proti terorismu. Některé regionální a univerzální právní dokumenty. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029038 - ANAL 030473 
BUREŠ, Jaroslav 
Státoprávní koncepce v programech islamistických hnutí na Blízkém východě.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 3, s. 5 - 26.  
Analýza vztahu islamistických hnutí k instituci národního státu. Islámský řád - šíité a sunnité. 
Rozdíly mezi západním demokratickým modelem a současnými představami islamistů o 
fungování státu. Problém uplatňování tradičního islámského práva (šaría), jeho historický 
vývoj a současnost. Radikální islamistické směry. Příčiny současné krize národního státu v 
souvislosti s globalizací a možný dopad na situaci v regionu i v mezinárodních vztazích. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028910 - ANAL 030419 
EICHLER, Jan 
Kritické hodnocení amerického přístupu k bezpečnostním hrozbám.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 7, s. 35 - 37.  
Rec. na : Improbable dangers [monografie] : U.S. Conceptions of Threats in the Cold War 
and After / Robert H. Johnson. - London, 1997 . - 317 s. 
Kritická publikace na téma dlouhodobých sklonů americké politiky přehánět bezpečnostní 
hrozby, jimž USA čelí. Zahrnuje období od studené války do současnosti. Psychologická 
stránka amerického přístupu k hrozbám a nadsazování v bezpečnostní politice. Teorie 
hrozeb. Hodnocení americké koncepce politiky a vojenských hrozeb v Evropě. Kritika 
jaderné strategie USA a NATO. Americký přístup k bezpečnostním hrozbám v třetím světě. 
Varování před eskalací hrozeb a jejich inflací. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029044 - ANAL 030478 
EICHLER, Jan 
Kritika exkluzivního paradigmatu globální bezpečnosti.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 3, s. 114 - 126.  
Rec. na : Losing Control [monografie] : Global Security in the Twenty-first Century / Paul 
Rogers. - London : Pluto Press, 2000. - 164 s.. The Paradigma that lost its way [článek] / 
Michal Mcc Gwire, 2001. - s. 777 - 803 // International Affairs, vol. 77, No. 4.  
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Základní charakteristika bezpečnostních studií, předmět jejich zkoumání a základní přístupy. 
Historicko-analytická rovina kritiky exkluzivního paradigmatu globální bezpečnosti (studená 
válka, "technické války", postkonfrontační období) a kritická rovina přístupu k exkluzivnímu 
paradigmatu globální bezpečnosti (důvody ke kritice, NATO, jaderné zbraně, vztah 
marginalizovaných a elit, hrozba ztráty kontroly a hrozba politického násilí). Nástin nového 
bezpečnostního paradigmatu v recenzovaných teoriích. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029045 - ANAL 030479 
GEDLU, Mesfin 
Komparativní studie současného náboženského terorismu.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 3, s. 127 - 146.  
Rec. na : Terror in the Mind of God [monografie] : The Global Rise of Religious Violence / 
Mark Juergsmeyer. - Berkeley : University of California, 2000. - 316 s.. 
Náboženský terorismus jako fenomén moderní doby. Jeho kořeny, projevy, vývoj. Definice 
náboženského terorismu, fakty ovlivňující jeho vznik a šíření. Vazby mezi náboženstvím a 
náboženským terorismem. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029041 - ANAL 030476 
GOMBÁR, Eduard 
Islamistické organizace v Sýrii, v Jordánsku a v Libanonu.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 3, s. 84 - 97.  
Islamismus, jeho vznik a vývoj v jednotlivých zemích Středního východu. Vztah ke státu a 
vztah státu k islamistickým organizacím a hnutím. Spojení islamistických radikálních 
organizací s terorismem (Hizballáh). 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028909 - ANAL 030418 
JORDÁK, Ivan - NEDOROST, Libor 
Ozbrojené síly a ozbrojené sbory jako složky bezpečnostního systému ČR.  
In: Mezinárodní politika. - 26, 2002, č. 7, s. 32 - 34.  
Bezpečnostní systém ČR a jeho struktura. Vztah mezi armádou a společností. Civilní 
kontrola armády. Vstup ČR do NATO a změna bezpečnostní situace. Bezpečnostní rizika a 
prognóza vývoje bezpečnostního prostředí ČR do roku 2015. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
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029056 - ANAL 030488 
KREJČÍ, Oskar 
Rok poté : Boj s terorismem je dnes prioritou politiky mocností. Není jasné, jak bude 
pokračovat.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 36, s. 34 - 35, 1 graf.  
Po útoku z 11. září 2001 začal být terorismus konečně vnímán jako bezprostřední globální 
nebezpečí. Vznik antiteroristické koalice a legitimizace odvetných protiteroristických akcí. 
Stále však zůstává součástí pohledu na terorismus jednostrannost a zjednodušenost, 
tendence ke "známkování" států podle jejich okamžité "užitečnosti" pro prosazování 
mocenských zájmů apod. Nutnost rozšířit boj proti terorismu z čistě vojensko-bezpečnostní 
oblasti na vytváření takových sociálních a ekonomických podmínek, které podporu 
politického terorismu sníží nebo jí dokonce zamezí. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029043 - ANAL 030477 
RADĚJ, Tomáš 
Islamistické organizace v Egyptě.  
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002., č. 3, s. 98 - 113.  
Analýza vývoje islámského fundamentalismu v Egyptě. Ozbrojená islámská opozice a její 
vazby na celosvětový terorismus. Stát a jeho vztah k těmto hnutím, pokusy o řešení. Sociální 
otázky, kultura, ekonomika a jejich souvislosti s islamistickými hnutími. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
028926 - ANAL 030428 
ŠKVRNDA, František 
Vybrané sociologické aspekty bezpečnostných rizík.   
In: Mezinárodní vztahy. - 37, 2002, č. 2, s. 81 - 88.  
Pojem bezpečnostní riziko a jeho teorie. Sociologický aspekt rizika je v jeho chápání jako 
sociálního fenoménu - bezpečnostní rizika jsou specifickým druhem rizika sociálního. 
Některé praktické problémy analýzy bezpečnostních rizik, např. rozdíl mezi objektivními a 
subjektivními stránkami rizika. 
CZ - sla: PA: bh/2002 
 


