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ALKOHOL, DROGY 

 
029897 - ANAL 030381 
ELLIS, Thomas - DENNEY, David - NEE, Claine - BARBERET, Rosemary 
Cocaine Markets and Drug Enforcement in Spain and the Netherlands [Obchody s kokainem 
a boj proti drogám ve Španělsku a Nizozemí].  
In: Police Journal. - 75, 2002, č. 2, s.101 - 110, lit. 13.  
Shrnutí hlavních poznatků z průzkumů OSN z let 1993 a 1996 zaměřeného na obchodování 
s kokainem a dalšími drogami, zejména na trzích ve Španělsku a Nizozemí. Struktura a 
fungování trhu. Strategie postupu proti ilegálnímu obchodu s drogami a problémy. Diskuze. 
GBR - eng: PA: bv/2003 
 
029813 - ANAL 031189 
HALAMA, P. 
Efekt terénnej terapie na vnímanie komunity a subjektívnej prežívanie závislých v 
resocializácii.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 261 - 268, lit. 11.  
Specifická metoda terapeutické intervence nazvané terénní terapie, která je založená na 
změně terapeutických podmínek po dobu pobytu v přírodě. Výzkumný soubor a metody. 
Výsledky, diskuse a závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2003 
 
029814 - ANAL 031190 
HEJDA, J. 
Opatření k potírání drog v rámci Evropské unie.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 275 - 279, lit. 2.  
Souhrn různých přístupů a postupů realizovaných na úseku drog na úrovni Evropské unie. 
Demonstrace různých technik, které mohou přispět k rozvoji přístupů ve středoevropském 
prostoru. Závěr. 
SLK - cze: PA: ká/2003 
 
029815 - ANAL 031191 
HEJDA, J. 
Některé přístupy Evropské unie v boji proti drogovému problému.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 281 - 285, lit. 2.  
Přehled některých přístupů a postupů realizovaných na úseku drog na úrovni Evropské unie. 
Je nutno připomenout, že doposud odvedly orgány EU velký díl metodické práce v této 
oblasti, který je také reflektován v Akčním plánu EU boje proti drogám (2001 - 2004). Některé 
užívané nástroje v boji proti drogovému problému.  
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029816 - ANAL 031192 
KACHLÍK, P. - PAZDERKOVÁ, J. 
Problematika zneužívání návykových látek a šikany u dětí na 1. Stupni ZŠ.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 233 - 260, 9 graf, 4 obr., 7 tab., 
lit. 33.   
Obecná charakteristika návykových látek, drogové závislosti a šikany. Protidrogová 
prevence, prevence sociálně patologických jevů a jejich zařazení do výchovně vzdělávacího 
působení na školách. Tvorba, aplikace a hodnocení efektivity minimálního preventivního 
programu. Pilotní výzkumný projekt, mapující zneužívání návykových látek, výskyt šikany a 
postoje k nim na vybraných školách na 1. stupni ZŠ v okrese Zlín. 
SLK - sla: PA: ká/2003 
 
029809 - ANAL 031185 
KUCEK, P. - NEMÉTHOVÁ, P. 
Alkoholici vo výsledkoch dopravno - psychologických vyšetrení.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 195 - 208, 7 tab., lit. 12.  
Analýza výkonové a osobnostní charakteristiky alkoholiků. Výsledky dokumentují významné 
snížení senzomotorických a performačně - kognitivních dispozicí alkoholiků. Faktorová 
analýza odhalila dva výkonové, dva osobnostní a jeden smíšený faktor. Osobnostní faktory 
potvrzují diferenciaci alkoholismu na esenciální a reaktivní typ. 
SLK - sla: PA: ká/2003 
 
029885 - ANAL 030376 
MASON, Mark - BUCKE, Tom 
Evaluating Actions Against Local Drug Markets: A "Systematic" Review of Research [K 
hodnocení boje proti místnímu obchodování s drogami. Přehled výsledků výzkumu].  
In: Police Journal. - 75, 2002, č. 1, s. 15 - 30, 2 tab., lit. 23.  
Vyhodnocení 15 dosud vypracovaných studií zaměřených na oblasti místních obchodů s 
drogami. Analýza podle 5 vybraných kritérií. K účinnosti protidrogové politiky a možnostem 
potírání obchodu s drogami. 
GBR - eng: PA: bv/2003 
 
029810 - ANAL 031186 
OKRUHLICA, Ľ. - KLEMPOVÁ, D. - BAJCÁROVÁ, Ľ. 
Depresie a skóre Beckovho dotazníka u pacientov so závislosťou od opioidov.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 209 - 218, 1 graf, 2 tab., lit. 29.  
Vysoký výskyt depresivních symptomů u pacientů vstupujících do léčby kvůli závislosti na 
opiátech. Beckův dotazník depresivity. Podrobná analýza zjištění. Cíl průzkumu, materiál, 
metodika, výsledky, diskuse. Závěr. 
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029924 - ANAL 031442 
OROSOVÁ, Oľga 
Efektívnosť rovesníckeho výcvikového programu prevence drogových závislostí.  
In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. - 37, 2002, č. 1, s. 65 - 74, 2 tab., lit. 15.  
Rovesnícký program prevence drogových závislostí. Zúčastnilo se ho 68 žáků ze 16 
základních a středních škol v Košicích ve školním roce 1999/2000. Složení skupin. Metoda, 
výsledky, závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2003 
 
029806 - ANAL 031184 
SPENCEROVÁ, Tereza 
Historie návyku.  
In: Mladý svět. - 45, 2003, č. 2, s. 6 - 11, 17 obr.  
Skoro každé lidské společenství má nějakou svou tradiční drogu a používá ji, a jak se zdá, 
na fungování té či oné komunity to výrazně negativní dopad nemá. Lidé žijí s drogami od 
nepaměti. Historie používání jednotlivých drog (tabák, alkohol, heroin a další opiáty, pervitin, 
kokain a další stimulacia, extáze, GHB, THC, LSD a jiné halucinogeny). 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029799 - ANAL 031232 
ŠULCOVÁ, Alexandra 
Jak marihuana působí na obratlovce : O endokanabinoidním systému, který je tělu vlastní.  
In: Vesmír. - 81, 2002, č. 12, s. 686 - 687.  
Kanabinoidy (marihuana, hašiš) a jejich vliv na psychiku a organismus obratlovců. Podobné 
účinky opioidů (morfin). Mechanismus účinku látek obsažených v konopí. Možnosti 
léčebného využití kanabinoidů a problém závislosti na nich. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029811 - ANAL 031187 
VANŽURA, M. - KOTLÁŘ, J. - VIŠŇOVSKÝ, P. 
Analýza předepisování léčiv obsahujících kodein ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové v 
letech 1995 - 2001.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 219 - 226, 3 grafy, lit. 16.  
Sledování výdeje léků a lékových kombinací obsahujících kodein ve Fakultní nemocnici v 
Hradci Králové v letech 1995 - 2001 s použitím DDD (denní definovaná dávka) jako 
standardu. Do roku 2001 poklesl výdej kodeinu vyjádřeného jako DDD na 42,1 procent 
hodnot roku 1998. Nejčastěji předepsané přípravky byly Alnagon a Korylan. 
SLK - cze: PA: ká/2003 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 
029840 - ANAL 030365 
FALK, Kay 
The right information to the right people on the right time [Ta pravá informace poskytnutá 
včas do správných rukou].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 11, s. 80 - 85, 3 obr. 
 Aktivity policejního oddělení v Minneapolis, Minnesota, USA v prevenci a potírání kriminality 
pomocí informačních zdrojů od veřejnosti a prostřednictvím dalších zdrojů, jako je internet, 
elektronická pošta, mobil a fax. Zavedený systém vytěžování informací přispívá prokazatelně 
k bezpečnosti veřejnosti a ochraně majetku firem. Podrobněji k organizaci práce 
specializovaného týmu VBC. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029895 - ANAL 029566 
HENNINGER, Markus 
"Importierte Kriminalität" und deren Etablierung : Am Beispiel der libanesischen, 
insbesondere "libanesich-kurdischen" Kriminalitätsszene Berlins [Importovaná kriminalita a 
její zdomácnění. Na příkladu libanonské, zejména libanonsko-kurdské kriminality v Berlíně].  
In: Kriminalistik. - 56, 2002, č. 12, s. 714 - 729, 8 obr.  
Libanonci a Kurdové v Německu, Rakousku a dalších zemích jako pachatelé organizované 
kriminaliity. Vzájemná rivalita těchto dvou etnických skupin. Jejich zbraně a taktika. 
Ohrožování veřejné bezpečnosti. Boj proti této kriminalitě a překážky, s kterými je takové 
trestní stíhání spojeno. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029758 - ANAL 031203 
KOUKAL, Milan 
Dovážené vraky slouží k fingování nehod.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 276, s. 1, 2.  
Pojišťovny v ČR čelí organizovaným podvodům v souvislosti s dopravními nehodami. 
Organizované skupiny, které mají napojení na dovozce a dopravce vozidel, zkorumpované 
dopravní policisty i pracovníky pojišťoven, využívají k předstírání dopravní nehody dovážené 
vraky aut ze zahraničí. Tyto podvody ulehčuje i nedokonalá  legislativa. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029792 - ANAL 031226 
KOŽUŠNÍK, Jan 
Jak najít jehlu v kupce sena.  
In: Ekonom. - 46, 2002, č. 50, s. 48 - 49.  
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Podvody ve finanční sféře nabývají nových rozměrů a ohrožují banky a telekomunikační 
operátory. Sbírání dat organizovanou kriminalitou a jejich zpětné využití pro vykrádání účtů. 
Hlavní zásady čelení této hrozbě. Metody detekce podezřelých transakcí. Trend vývoje této 
kriminality, prevence. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029756 - ANAL 031201 
Mafie loni v ČR vydělaly 418 mld.  
In: Právo. - 12, 2002, č. 231, s. 15.  
Odhadovaný zisk zločineckých organizací v ČR činil v roce 2001 celkem 418 miliard korun, 
což se rovná 19,5 procentu hrubého národního produktu. Z toho se vyšetřovalo a trestně 
stíhalo pouze 55,7 miliard, povětšinou se jednalo o hospodářskou trestnou činnost. Vlastní 
praní peněz nebylo v ČR stíháno. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029759 - ANAL 031204 
MICHORA, Zdeněk 
S partou za hranice zákona.  
In: Magazín Práva. - 2002, (27. 09.), s. 14 - 17, 3 fot.  
Dětské a mládežnické party jako kriminální skupiny. Parta jako sociální zázemí a jako 
kriminogenní faktor. Zneužívání dětí a dětských part ke kriminální činnosti dospělými. 
Prostituce dětí, krádeže, šikana. Možnosti postihu. Sestupná tendence kriminality dětí a 
mládeže, ale prudký růst šikany. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029875 - ANAL 031247 
STURZBECHER, Dietmar 
Wird es wirklich immer schlimmer? : Trends und Ursachen von Kindern-und Jugendgewalt 
[Bude to opravdu vždycky špatné? Trendy a příčiny násilí dětí a mládeže].  
In: Deutsche Polizei. - 2002, č. 10, s. 6 - 8, 3 obr.  
Některé výsledky kriminologického výzkumu v Dolním Sasku o násilí mezi mládeží. Bylo 
zjištěno, že až 60 procent dětí se stalo obětí některé formy násilí ze strany svých spolužáků 
a vrstevníků. Samotný pojem násilí, jeho mnohovrstevnatost. Příčiny násilí mezi mládeží. 
Výskyt zbraní mezi mládeží, zejména chlapci jsou stále častěji ozbrojeni. Reakce rodičů, 
učitelů, spolužáků - protestní akce. Vývoj připravenosti a ochoty dětí a mládeže k násilí a 
agresi. Možnosti a šance tento trend zastavit a zvrátit. 
BRD - ger: PA: bh/2003 

 6 



KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 
029881 - ANAL 029561 
BAUER, Martin - PATZELT, Dieter 
Evaluation of mRNA Markers for the Identification of Menstrual Blood [Vyhodnocení 
indikátorů informační kyseliny RNA při identifikaci menstruační krve].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 6, s. 1278 - 1282, 3 obr., 2 tab., lit. 22.  
Bylo vyhodnoceno 16 pitevních vzorků. Autoři podrobně popisují metodu, zkoumané vzorky 
a výsledky. Diskuse o další aplikaci této metody v soudních vědách. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029764 - ANAL 031208 
BÜCHLER, Heinz - HELD, Heiko - KOCH, Karl Friedrich 
Kriminalistische Diagnose und ihre Methoden : Kriminalpolizeiliche Auswertung im Umbruch 
[Kriminalistická diagnóza a její metody. kriminálněpolicejní vyhodnocování v procesu změny].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 5, s. 8 - 11, 1 tab.  
Proces analýzy a diagnostiky informací začíná u přípravy informací a jejich získávání. 
Metodika kriminalistické diagnostiky. Cíl, pro který je informace určena, rámcové podmínky. 
Vyhodnocení informací jako proces zpracovávání dat. Formy vyhodnocování a jejich 
výstupy. Realizace cílových výsledků. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029863 - ANAL 030371 
DOBOSZ, Tadeusz - JAWORSKI, Ryszard - KAWECKI, Jerzy - SEMICZEK, Wieslaw - 
TRNKA, Jakub 
Wzmacnianie ("rasowanie") amunicji kalibru 4 mm typu M 20 [Zvyšování účinnosti střeliva M 
20 ráže 4 mm].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 52, 2002, č. 3, s. 155 - 162, 3 obr., 2 tab., 
lit. 4.   
Balistické charakteristiky střely ráže 4 mm s nábojnicí M 20 se středovou zápalkou. 
Nebezpečí častých experimentů s doplňováním náplně. Změny balistiky a účinků střelby. 
Vzniklá poranění při střelbě s úpravou doplněním náplně. Poranění se podobá zraněním 
způsobeným zásahem z brokovnice. 
PL - pol: PA: bv/2003 
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029760 - ANAL 031205 
FRANZLOVÁ, Olga 
Genetika ve službách policie.  
In: Magazín Práva. - 2002, (29. 08.), s. 24 - 26, 3 fot., 1 graf.  
Genetická informace na bázi analýzy DNA jako kriminalistická stopa a důkaz. Průkaz 
totožnosti DNA-analýzou. Budování Národní databáze DNA v kriminalistickém ústavu Policie 
ČR. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029872 - ANAL 030374 
KALISZCZAK, Miroslaw 
Kryminalistyczno-identyfikacyjne aspekty diagnostyki obrazowej cech patologii koščca 
[Kriminalistické identifikační aspekty imaginární obrazové diagnózy].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 52, 2002, č. 3, s. 205 - 212, lit. 16.  
K využití soudobých možností lékařství k identifikaci osob na základě diagnóz kostí 
(osteopatoskopie). Praktické možnosti. Metoda se perspektivně může stát alternativou 
radiologie. 
PL - pol: PA: bv/2003 
 
029768 - ANAL 030349 
KANABLE, Rebecca 
The forensic dentist is in [Soudní dentista je potřebný].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 10, s. 80 - 87, 2 obr. 
 K významu soudního zubolékařství při identifikaci lidských ostatků ve značném stupni 
rozkladu. Analýzy stop po kousnutí, apod. Příprava a práce dentistů pro soudní lékařství. 
Dva studijní magisterské programy při státní univerzitě v Tulsa, Oklahoma. Perspektivy této 
profese. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029828 - ANAL 030360 
KANABLE, Rebecca 
Talk'n' trash [Odpadky].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 11, s. 32 - 37, 5 obr. 
 Důkazy násilné trestné činnosti na skládkách a v odpadcích. Ze zkušeností amerických 
pracovníků kriminální služby. Management systematického propátrávání skládek městských 
odpadů. Rizika práce na skládkách. Některé výsledky vedoucí k objasnění zločinů.  
USA - eng: PA: bv/2003 
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029880 - ANAL 029560 
KUK, Raymond J. 
Analysis of Artificial Fireplace Logs By High Temperature Gas 
Chromatography [Analýza umělých krbových polen pomocí vysokoteplotní chromatografie].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 6, s. 1288 - 1293, 8 obr., lit. 4.  
Výše uvedená metoda byla použita k analýze vosku umělých krbových polen. Tato umělá 
paliva se stala populární náhražkou dřeva. Zde byly studovány a porovnávány vzorky od 
několika různých výrobců. Vosk v polenech je homogenní. U různých značek je různé 
složení vosku. S těmito poznatky je možno identifikovat neznámé vzorky těchto výrobků, ale 
jejich původ nelze definitivně určit. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029861 - ANAL 030370 
KUNZ, Jerzy - BOLECHALA, Filip - KALISZCZAK, Pawel 
Sadowo-lekarska problematyka zabójstwa z samobójstwem sprawcy ("dyadic death") 
[Soudní lékařství a problematika vraždy s následnou sebevraždou. Tzv. dyadická smrt].  
In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 52, 2002, č. 3, s. 163 - 176, lit. 14.  
Katedra soudního lékařství v Krakově se zabývá studiem vražd s následnou sebevraždou 
pachatele. Podrobnější analýza 9 případů této tzv. dvojí smrti (dyadic death). Využití statistik 
a diskuze. 
PL - pol: PA: bv/2003 
 
029825 - ANAL 030357 
LEMAY, Jan 
Using scales in photography [Práce s měřítkem ve fotografii].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 10, s. 142 - 148, 5 obr.  
Význam správného nastavení měřítka ve fotodokumentaci stop, předmětů nebo místa činu. 
Pravidla pro získání maximálně vhodného snímku pro vyhodnocení celku, detailů a pro další 
zpracování. Soubor doporučovaných měřítek vypracovaný FBI. Příklady. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029919 - ANAL 029571 
LENERTZ, O. - SCHÖNBORN, S. - BOHNERT, M. 
Daktyloskopische Spuren auf menschlicher Haut - Ergebnisse einer praxisorientierten 
Versuchsreihe [Daktyloskopické stopy na lidské kůži. Výsledky řady praktických 
experimentů].  
In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 5-6, s. 129 - 138, 3 obr., lit. 20.  
Dosavadní metody zviditelnění daktyloskopických stop se nestaly běžnými v praxi, protože 
jsou příliš komplikované a časově náročné. Účelem této studie bylo zjistit, do jaké míry 
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mohou být otisky prstů na kůži mrtvých těl zviditelněny pomocí konvenčních metod, jako 
napařování jódem nebo použití Magna-Brush, a uchovány pomocí želatinové fólie nebo  
odlitku. Podrobný popis pokusů a výsledky. 
BRD - ger: PA: jv/2002 
 
029882 - ANAL 029562 
SCHWARZ, Lothar - FRERICHS, Inga 
Advanced Solvent-Free Application of Ninhydrin for Detection of Latent Fingerprints on 
Thermal Paper and Other Surfaces [Aplikace ninhydrinu při detekci skrytých otisků prstů na 
sublimačním papíře a jiných podkladech].  
In: Journal of Forensic Sciences. - 47, 2002, č. 6, s. 1274 - 1277, 3 obr., 1 tab., lit. 9.  
Sublimace ninhydrinu ve vakuu za účelem zjištění latentních otisků prstů. Otisky byly 
viditelné i v detailech, aniž by bylo nutno použít černé barvivo, které se při těchto 
experimentech obvykle používá. Podrobný popis celého experimentu. Tuto metodu lze 
úspěšně aplikovat také na nových bankovkách euro. 
USA - eng: PA: jv/2002 
 
029826 - ANAL 030358 
SIDER, Glen 
Investigating heavy equipment theft [Vyšetřování krádeží těžké techniky a zařízení].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 10, s. 190 - 193, 5 obr.  
Krádeže těžké dopravní a přepravní techniky, stavebních strojů a zařízení v USA. Ze statistik 
k tomuto druhu stále se rozmáhající kriminality. Systémy registrace a ochrany těžké techniky. 
Varianty klasických (obvyklých) způsobů krádeží a doporučované postupy pro policii. Využití 
registru NER.  
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029862 - ANAL 031241 
WRIEDT, Henning 
Im Dienst des Sternenbanners : Experten forschen exklusiv für die Sicherheit der Nation [Ve 
službách hvězdnaté vlajky USA. Bádání expertů vyhrazené zajištění bezpečnosti národa].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 10, s. 20 - 22, 4 obr.  
Kvalitní informace je podmínkou kvalitní práce bezpečnostních složek. V USA tyto informace 
také poskytuje i SNL (Sandia National Laboratories), která se specializuje na výzkum, vývoj 
a praktické uplatnění nejnovějších kriminalistických technik a technologií. Využívá při tom 
nejnovějších vědeckých poznatků a sama provádí i vlastní vědecká bádání. Některé 
konkrétní zkušenosti z poslední doby: sběr stop při ohledání místa činu, rychlé výsledky 
zkoumání stop a jejich identifikace, zkoumání bezpečnosti potravin, vyvinutí efektivní 
techniky pro zabránění braní rukojmí, využívání mikromechaniky apod. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
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POLICIE,  BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 
029782 - ANAL 030826 
BARTOŠOVÁ, Hana 
Policejní akademie ČR desetiletá a co předcházelo.  
In: Aula. - 10, 2002, č. 4, s. 11 - 16.  
Článek je věnován 10. výročí vzniku Policejní akademie ČR. Uvádí nejvýznamnější momenty 
desetileté historie a úvahy o budoucnosti.  
CZ - cze: PA: če/2003 
 
029771 - ANAL 031212 
BAUMBACH, Jörg 
Einsatznachberietung - ein Stück Kultur für Mitarbeiter und Führungskräfte : Nach dem 
Einsatz ist vor dem Einsatz [Příprava na zásah - kousek kultury pro policisty a velení. Zásah 
je takový, jaká byla příprava].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 5, s. 20 - 25, 1 obr.  
Problematika přípravy policejního zásahu především na ulicích. Podobnost se sportem, kde 
je výkon také závislý na kvalitě přípravy a tréninku. Příprava musí být komplexní, zahrnovat 
nejen fyzickou kondici, ale i psychickou a znalostní přípravu. Nutnost systematického 
výcviku, kvalitní analýzy situace, vyhodnocení informací a vyvození závěrů a jejich praktické 
použití. Základní struktura a metodika zásahu a jeho taktiky, úloha policejního 
managementu. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029884 - ANAL 030375 
DONNELY, Daniel - SCOTT, Kenneth B. 
Police Accountability in Scotland: [1] The "New" Tripartite System [Odpovědnost skotské 
policie v novém tripartitním systému. Část 1].  
In: Police Journal. - 75, 2002, č. 1, s. 3 - 14, lit. 25.  
Odpovědnosti skotské policie v rámci nové legislativy odrážející přechod k tzv. tripartitě se 
změnami ve fungování policie, státní správy a místní samosprávy. Dopady na činnost policie 
a změny všeobecně směřující k vyšší centralizaci. Hlavní důsledky změn pro policii. 
Asociace náčelníků skotské policie ACPOS. 
GBR - eng: PA: bv/2003 
 
029773 - ANAL 031213 
FREDERKING, Frank - ROGGE, Ingo 
Einsatznachbereitung - ein "ungeliebtes Kind"? : Anforderungen an eine professionelle 
Einsatznachbereitung [Příprava na zásah - nemilované dítě? Požadavky kladené na 
profesionalitu přípravy na zásah].  
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In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 5, s. 25 - 28, 1 obr, 1 schema.  
Výcvik a výchova policistů se musí podobat tréninku špičkových sportovců. Kvalita 
policejního zásahu určuje i postoj veřejnosti k němu. Základní metodologické problémy 
zásahu: stanovení cíle, jehož má být zásahem dosaženo, požadavky na profesionalitu, 
vlastní příprava, průběh zásahu, zhodnocení a poučení z něj.  
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029920 - ANAL 030385 
GUPTA, Nikhil Jaiprakash 
Analysing the motivational needs amongst policemen: Maslow's theory revitalised 
[Analyzování potřeb motivace policistů. Podpora teorie Maslowa].  
In: Police Journal. - 75, 2002, č. 3, s. 193 - 203, 2 obr., 1 tab.  
Teorie procesu motivace a hierarchie potřeb Abrahama Maslowa a její využitelnost 
policejním managementem. Motivace policistů jako profesionálních zaměstnanců. Hierarchie 
potřeb ( fyziologické, bezpečnostní, sociální, postavení a vážnost, seberealizace). Výsledky 
průzkumu s náměty pro management. 
GBR - eng: PA: bv/2003 
 
029765 - ANAL 031209 
LANGENBACH, Helmut 
Die Bund-Länder-Projektgruppe "Polizeiliche Auswertung und Information" (BLPG "PAI") : 
Arbeitsergebnisse und deren Umsetzung im Bundesgrenzschutz [Projektová skupina 
spolkových zemí "Policejní vyhodnocování a informace". Výsledky a jejich uplatnění u 
Spolkové pohraniční stráže].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 5, s. 11 - 13.  
V prosinci 1995 vyšlo nařízení ředitelství Spolkové pohraniční stráže o PAI = Policejní 
vyhodnocování a informace. Byla stanovena základní koncepce projektu a organizace jeho 
uvádění do praxe. Znamenalo to změnu podmínek policejní práce, výcviku a dalšího 
vzdělávání, změnily se i požadavky kladené na policisty a jejich práci apod. Cílem projektu je 
potírání kriminality a její prevence na základě komplexního získávání informací, jejich 
vyhodnocování a analýzy. Systematika projektu, jeho dosavadní praktické výsledky a 
koncepce rozvoje. Mezinárodní spolupráce v policejním vyhodnocování informací. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029822 - ANAL 031198 
LIŠKA, Přemysl 
Kanadská jízdní.  
In: Policista. - 9, 2003, č. 1, s. 26 - 27, 6 obr.  
Kanadská Královská jízdní policie (RCMP) má služebny po celé Kanadě, ale ve skutečnosti 
je to federální pocejní sbor, který se soustřeďuje pouze na vymezenou bezpečnostní 
problematiku. Činnost a úkoly RCMP. Historie vzniku RCMP. Struktura RCMP. Výběr 
uchazečů do RCMP. 
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029820 - ANAL 031196 
NOVÁK, František 
Příčiny růstu SBS ve vyspělých zemích.  
In: Policista. - 9, 2003, č. 1, s. 38 - 39.  
Chápání úlohy SBS ve vyspělých zemích. Spolupráce policie a SBS. Postupné prorůstání 
komerčních a veřejných bezpečnostních aktivit ve Velké Británii. Vědomí rizika, trauma a 
příležitost. Příčiny a souvislosti expanze SBS. "Randova" zpráva. Manažerská etika. 
Dokončení v čísle 2/2003. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029829 - ANAL 030361 
STRANDBERG, Keith 
Fitness after the academy [Zdraví a fyzická kondice po absolvování akademie].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 11, s. 38 - 43, 2 obr. 
Obecně význam tělesné kondice pro řádný výkon služby policisty. Důvody, které vedou k 
nutnosti zvláštní péče o fyzickou zdatnost v době po absolvování akademie. Kondiční 
trénink, programy a zařízení. Testování fyzické zdatnosti. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029936 - ANAL 031448 
ŠIFTAŘOVÁ, Taťjana 
Profesionálům i mládeži.  
In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 2, s. 7.  
IPA - mezinárodní policejní asociace. Vzdělávací programy mezinárodní policejní asociace 
pro policii, prezidium a ministerstvo vnitra a další orgány státní a veřejné správy. 
Nadstavbový vzdělávací systém mezinárodní policejní asociace. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029821 - ANAL 031197 
VANĚK, Jan J. 
Hra na život.  
In: Policista. - 9, 2003, č. 1, s. 30 - 31, 4 obr.  
Nácvik modelových situací na Střední policejní škole v Hrdlořezích. Jedná se o modelové 
situace, se kterými se mladí policisté mohou potkávat na policejních odděleních, kde budou v 
budoucnu pracovat. Předmět policejní psychologie. Zahrnuje vedle teoretické výuky i dvacet 
vyučovacích hodin praktických cvičení a modelových situací, v nichž se studenti naučí 
zvládnout i další momenty služby. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029774 - ANAL 031214 
WILMER, Rüdiger 
Das Fortbildungskonzept "Analyse und Auswertung Organisierte Kriminalität" : Methodische 
und didaktische Aspekte [Návrh vzdělávacího programu "Analýza a vyhodnocení 
organizované kriminality". Metodické a didaktické aspekty].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 5, s. 28 - 31, 1 schéma.  
Projekt vzdělávacího programu na téma organizované kriminality, její analýzy a hodnocení. 
Obsah základních modulů kurzu, metodika, přípravný management, cíle programu, 
dramaturgie seminářů apod. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029753 - ANAL 030346 
YEAGER, Dale 
Less lethal [Méně život ohrožující prostředky].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 10, s.52 - 56, 2 obr.  
K dosavadnímu vývoji a používání neusmrcujících prostředků používaných policií. Tyto 
prostředky nemají při zásazích proti útočníkovi nebo masám vést k vážnému poškození nebo 
usmrcení. Z poznatků amerického ministerstva spravedlnosti a IACP o poškození při použití 
těchto prostředků. Diskuze a možná řešení. Na str. 58 až 61 je přehled některých výrobků 
této kategorie prostředků k zastavení útočníka. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 

 
029838 - ANAL 031407 
BAČKOVSKÁ, Milena 
K výkladu některých ustanovení nového zákona o zbraních.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 5.  
Od 1.1.2003 nabyl účinnosti zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění č. 320/2002 Sb. 
Změny: nové dělení zbraní do čtyř kategorií, vydávání výjimek na podléhající povolení, 
způsob vydávání povolení k držení, nošení zbraní kategorie B je upraven v ustanovení 
paragrafu 12 zákona. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029786 - ANAL 031220 
KYSELA, Jan 
K dalším důsledkům přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR.  
In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 11, s. 525 - 534.  
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Procesní důsledky přijetí euronovely Ústavy ČR se v různých případech týkají orgánů 
veřejné moci různou měrou. Změna kompetencí a statusu soudců Ústavního soudu. 
Novelizace tzv. mezinárodního rozměru Ústavy v činnosti Parlamentu ČR (projednávání 
mezinárodních smluv, soulad s mezinárodními smlouvami jako kritérium hodnocení návrhu 
zákona). Integrace zmocnění k přistoupení státu k seskupení států vykonávajících část svých 
svrchovaných kompetencí (např. k EU) a jeho vnitrostátní dopad. Součinnost Parlamentu s 
vládou v tzv. evropské agendě. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029752 - ANAL 030598 
MAŠTALKA, Jiří 
Souhlas se zpracováním osobních údajů.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 11, s. 23 - 25.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů je jedním ze základních institutů zavedených 
zákonem č. 101/2000 Sb. Taxativně vymezené situace, kdy je připuštěno zpracování 
osobních údajů bez souhlasu dané osoby. Dva typy souhlasu se zpracováním osobních 
údajů. Účel zpracování, formulace souhlasu a jeho náležitosti. Odvolání souhlasu. 
Jednoznačné stanovení k vykonání jakého rozhodnutí mohou být osobní údaje použity, kdo 
a jak je zpracovává. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029807 - ANAL 031237 
MATEJKA, Ján 
K novele zákona o elektronickém podpisu.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 12, s. 7 - 9.  
Novela zákona č. 227/2000 Sb. zákonem č. 226/2002 Sb. doplňuje právní předpisy v oblasti 
trestního řádu, občanského soudního řádu, zákona o správě daní a poplatků, správní řád a 
zákon o elektronickém podpisu. Snaha o obecný princip legality a validity nejen 
elektronického podání jako právního úkonu, ale i možnosti dané orgánům státní správy a 
místní samosprávy právně účinně na takováto podání elektronicky reagovat. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029926 - ANAL 031250 
MATES, Pavel 
Postavení a úkoly obecní policie po novele.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 12, s. 357 - 359.  
Dvoukolejnost zákonných norem o obecní policii v zákonech o obcích a obecním zřízení 
(zákon č. 313/2002 Sb. a zákon č. 311/2002 Sb.). Nová formulace úkolů obecní policie, jejích 
oprávnění, kompetencí, působnosti. Veřejnoprávní smlouva mezi obecní policií a obcí, 
náležitosti a okolnosti této smlouvy. Podmínky pro vykonávání služby strážníka 
(bezúhonnost, spolehlivost). Přístup k informačním systémům, oprávnění požadovat 
prokázání totožnosti apod. 
029856 - ANAL 031419 
MOTTLOVÁ, Jana 
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Uplatnění speciálního pedagoga v justici.  
In: Speciální pedagogika. - 12, 2002, č. 4, s. 221 - 225, lit. 4.  
Probační a mediační služba (PMS). Úředníci a asistenti PMS. Poslání PMS. Pojem probace. 
Alternativní tresty. Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení s dohledem. Role a 
činnost probačního úředníka. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029795 - ANAL 031229 
PÁCAL, Jiří 
K možnosti vrátit věc státnímu zástupci k došetření.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 11, s. 16 - 18.  
Novela trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) zásadně změnila poměr a význam 
jednotlivých stádií trestního řízení. Problematika přenesení těžiště procesního dokazování z 
přípravného řízení do řízení před soudem a s ní související možnost vrátit věc zpět státnímu 
zástupci k došetření. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029789 - ANAL 031223 
SVOBODA, Rainer 
Ke vztahu mezinárodních závazků EU a jejích členských států.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 11, s. 6 - 10.  
Po vstupu do EU musí každá členská země upravit své mezinárodní  závazky tak, aby byly 
slučitelné s acquis communautaire, a to i přesto, že případná porušení těchto závazků jsou 
sankcionována. Právní povaha vnějších smluv (mezinárodní právo, komunitární právo) a 
jejich právní základ. Vnější smlouvy uzavřené členskými státy a jejich vztah ke 
komunitárnímu právu. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029925 - ANAL 031249 
ŠÁMAL, Pavel 
K úvodním ustanovením připravované rekodifikace trestního zákona.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 12, s. 349 - 357.  
Podrobná informace o připravovaném paragrafovém znění kodifikace trestního zákona. 
Stručné vysvětlení přístupů k řešení základních problémů, týkajících se působnosti trestního 
zákona, základů trestní odpovědnosti, okolností vylučujících protiprávnost a zániku trestní 
odpovědnosti. 
CZ - cze: PA: bh/2003 

 16 



029879 - ANAL 031423 
ŠTEFANOVÁ, Alexandra 
Soudní řízení ve věcech azylu: Několik krajských soudů odlehčí Praze. 
In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 3, s. 24 - 25, 2 obr.  
Zákonné předpisy pro udělování azylu prošly několika úpravami během dvou uplynulých let. 
Tou nejpodstatnější byla novela azylového zákona (zákon č. 2/2002 Sb.), která mimo jiné 
zrušila dvojinstanční řízení o udělení azylu na půdě MV s tím, že o opravném prostředku 
proti rozhodnutí MV ve věci azylu rozhoduje soud. Od ledna 2003 platí dvě další úpravy 
(zákon č. 217/2002 Sb., zákon č. 150/2002 Sb). Poslední novelizace azylového zákona 
specifikuje místní příslušnost soudů pro podávání těchto žalob. Rozhovor s vedoucím 
občanskoprávního oddělení legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti k této 
problematice. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029788 - ANAL 031222 
ŠTURMA, Pavel 
Implementace rozsudků Evropského soudu pro lidská práva.  
In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 11, s. 1 - 6.  
Deklaratorní charakter rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a jejich význam 
pro vnitrostátní soudy - závazek znějící na dosažení určitého výsledku. Přímá účinnost 
rozsudků ESLP. Obnova vnitrostátního soudního řízení. Vykonavatelnost rozsudků ESLP ve 
vnitrostátním právu. Nástin možných řešení. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029755 - ANAL 030600 
UTĚŠENÝ, Pavel 
Autorské ochranné organizace ve světle antimonopolního práva v komunitární a české 
právní úpravě.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 11, příl. s. 1 - 8.  
Autorské ochranné organizace jako tzv. dominanty (postavení soutěžního monopolisty). 
Soutěžně-právní postavení autorských ochranných organizací. jejich postavení v 
komunitárním právu ((Smlouva ES). Soutěžně-právní postavení autorských ochranných 
organizací, jeho zneužití, úprava v právu komunitárním a v právu českém. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029797 - ANAL 031231 
VANÍČEK, Zdeněk 
Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích.  
In: Právní zpravodaj. - 2002, č. 11, příl. s. 6 - 8.  
Soubor směrnic EU týkajících se elektronické komunikace z hlediska ochrany osobních dat,  
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důvěrných informací a ochrany soukromí. Elektronické zpracovávání dat a jeho bezpečnost. 
Klíčové prvky nové Směrnice (Směrnice Komise 2002/77/EC). 
CZ - cze: PA: bh/2003 
 
029751 - ANAL 030597 
VANTUCH, Pavel 
K sankci za křivé vysvětlení.  
In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 11, s. 19 - 21.  
Po novele trestního řádu (zákon č. 265/2001 Sb.) se výrazně zvýšil význam vysvětlení 
podávaných osobami. Vysvětlení osob jsou v praxi využívána v rámci postupu před 
zahájením trestního stíhání a v nepříliš častých případech i během standardního vyšetřování, 
při němž policie provádí výslechy svědků. Nové vymezení přípravného řízení a jeho formy. 
Pořízení tzv. úředního záznamu o obsahu vysvětlení podaného občanem před účinností 
novely a po nabytí její účinnosti. Křivé vysvětlení jako přestupek a sankce. Rozdíl mezi 
přestupkem křivého vysvětlení a trestným činem křivé výpovědi. Návrhy de lege ferenda. 
CZ - cze: PA: bh/2002 
 
029939 - ANAL 031450 
KLOUBEK, Martin 
Průvodce občana při styku s policií.  
In: Hlásí se policie. - 7, 2003, č. 2, s. 10.  
Pokračování z čísla 1/2003. Institut Narovnání - jedna z forem odklonu od trestního řízení. 
Vysvětlení institutu Narovnání. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029927 - ANAL 031251 
TOGNER, Michal 
Mimořádně vysoký počet poškozených úpadkovými delikty.  
In: Trestněprávní revue. - 1, 2002, č. 12, s. 359 - 362.  
Novela trestního práva procesního významně změnila postavení poškozeného, zejména jako 
strany v trestním řízení. Pojem"mimořádně vysoký počet poškozených". Škoda způsobená 
úpadkovými delikty. Rozhodnutí o náhradě škody způsobené úpadkovými delikty. 
Mimořádně vysoký počet poškozených úpadkovými delikty. 
CZ - cze: PA: bh/2003 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 
029908 - ANAL 031432 
BOUČEK, J. - DOHNAL, J. - BREIER, P. 
Účinnost a snášenlivost tianeptinu při léčbě depresivních poruch.  
In: Česka a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 8, s. 439 - 442, 14 graf, 4 tab., lit. 6.  
Otevřené multicentrické studie (4. fáze) se zúčastnilo v ČR a SR 47 psychiatrů, kteří podávali 
tianeptin 37,5 mg/den v průběhu 60 dní pacientům s převážně středně těžkou depresí. 
Metodika, studie, kritéria zařazení. Charakteristika souboru (demografická a depresivních 
epizod). Diskuse a závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029931 - ANAL 031445 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Odpůrce globalizace - nový problém v psychologii?.  
In: Psychologie v ekonomické praxi. - 37, 2002, č. 3 - 4, s. 173 - 179, lit. 17.  
Zamyšlení nad aktuálními otázkami vyvolanými násilnými protestními akcemi odpůrců 
globalizace. Čtyři tématické okruhy nazvaných - expozice problému, fenomenologie 
problému, teorie problému a empirie problému. Klasifikace a výklad násilných forem 
protestů. Pojem vandalismu a extremismu. Psychologické pokusy o jejich vysvětlení. Kritické 
hodnocení jejich aplikability na komplexní jevy odporu vůči globalizaci. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029818 - ANAL 031194 
DÓCI, I. - KOVANIČOVÁ, M. - KOVÁŘOVÁ, M. 
Diagnostika zneužívania psychotropných látok u pacientov so schizofréniou.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 269 - 274, lit. 20.  
Vysoký výskyt škodlivého užívání nebo závislosti na psychotropních látkách u pacientů se 
schizofrenií vyžaduje od klinických pracovníků, aby rozeznali a přesně diagnostikovali 
zneužívání psychotropních látek. Hlavní způsoby a zásady diagnostiky zneužívání 
psychotropních látek u pacientů se schizofrenií. Další možnosti diagnostiky. Závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2003 
 
029909 - ANAL 031433 
FORGÁČOVÁ, Ľ. - KONÍKOVÁ, M. - ZACHAROVÁ, Z. 
Problémy nozologickej špecifickosti psychopatologických syndrómov.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 8, s. 443 - 446, lit. 28.  
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Formulace, definice a klasifikace psychopatologických syndromů je nejednotná, závisí od 
názorů na patogenezi a nozologii duševních poruch. Klinické zkušenosti poukazují, že 
psychopatologické syndromy se v závislosti od různých faktorů můžou měnit, vymizet nebo  
kombinovat. Závěr. 
CZ - sla: PA: ká/2003 
 
029907 - ANAL 031431 
KITZLEROVÁ, E. - PACTL, I. - SLAVÍČEK, J. 
Antidepresiva a jejich účinky na kardiovaskulární aparát.  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 8, s. 429 - 433, lit. 43.  
Vztah mezi depresí a jejím vlivem na kardiovaskulární aparát. Porovnání kardiovaskulární 
bezpečnosti TCA a SSRI. Kardiotoxicita TCA a SSRI. Klinický dopad. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029804 - ANAL 031183 
MALÁ, Eva 
Posttraumatická stresová porucha.  
In: Remedia. - 12, 2002, č. 6, s. 381 - 396, 3 obr., 2 tab., lit. 80. 
 Posttraumatická stresová porucha (PTSP) je podle MKN - 10 řazená pod velkou kapitolu 
F43 - reakce na závažný stres a poruchy přizpůsobení. Vzniká jako zpožděná nebo 
protrahovaná reakce. Volba léčby vychází ze stanovení diagnózy. Důležité je včasné 
zahájení terapie, která zabrání vyvolání behaviorálních, biologických a morfologických změn. 
V léčbě je nutný komplexní přístup zahrnující jak psychoterapii, tak farmakoterapii. V 
dětském věku je třeba volit specifické přístupy. Desociativní poruchy identity. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029812 - ANAL 031188 
MARTINOVE, M. - KOPRDOVÁ, E. - MARTINOVE, O. 
Indikácia antidepresív u závislých.  
In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 37, 2002, č. 4 - 5, s. 227 - 232, 1 graf, 3 tab., lit. 2.  
Epidemiologický rozbor souboru 453 pacientů hospitalizovaných ve státním zdravotnickém 
zařízení OLÚP na Prednej Hore v období prvního pololetí 2000. Sleduje komorboditu 
především depresivní poruchy a indikace antidepresiv. Cíl, materiál, metodika, výsledky. 
Diskuse a závěr. 
SLK - sla: PA: ká/2003 
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029801 - ANAL 031182 
PACLT, Ivo 
Vývojové aspekty v psychiatrii s ohledem na léčbu psychofarmaky.  
In: Remedia. - 12, 2002, č. 6, s. 441 - 446, 3 tab., lit. 56.  
Nové poznatky vývojové psychopatologie a psychofarmakologie poskytují podklady pro 
využívání farmakoterapie u hyperkinetického syndromu, úzkostné, depresivní, tikové a 
schizofrenní poruchy. Podchycení všech vývojových fází uvedených onemocnění a jejich  
včasné léčení jednoznačně zlepšují prognózu u těchto závažných onemocnění, ale výrazně 
mění i prognózu sociální. Přehled současných psychofarmakoterapeutických možností. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029798 - ANAL 031181 
PACTL, Ivo 
Novější antidepresiva v léčbě depresivních poruch v ambulantní praxi. 
In: Remedia. - 12, 2002, č. 6, s. 466 - 474, 1 obr., 2 tab., lit. 19. 
 Deprese je stav související s deficitem neurotransmiterů v centrálním nervovém systému. 
Jedná se především o serotonin, noradrenalin a dopamín. Přehled novějších antidepresiv v 
ambulantní praxi a jejich farmakoterapeutických použití. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029911 - ANAL 031434 
RAMPÁČEK, J. - UHLÍŘ, F. - VAVŘÍK, P. 
Znovu k otázce "nezvládnutého aspektu".  
In: Česká a Slovenská psychiatrie. - 98, 2002, č. 8, s. 447 - 451, lit. 3.  
Na kazuistickém příkladu vraždy, které se dopustil 23 letý muž, publikují autoři svůj 
nesouhlas s termínem "nezvládnutelný afekt", který byl stanovený revizním ústavním 
znaleckým posudkem poté, co dva předcházející znalecké posudky znalců - psychiatrů a 
psychologů vyzněly diametrálně odlišně. Popis případu. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029947 - ANAL 031445 
ŠROM, Ivo 
Horská chata lehla popelem.  
In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 1, s. 4 - 5, 4 obr.  
V září 2002 byl ohlášen požár turistické chaty. Hasební zásah. Likvidace požáru. Zásah byl 
ztížen nesnadnou dopravou vody v horském terénu. Doprava vody. Popis místa zásahu. 
Příčiny vzniku požáru.  
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029930 - ANAL 031444 
WAGNEROVÁ, I. 
Hodnocení pracovníků jako významný nástroj řízení výkonnosti.  
In: Psychologie v ekonomické praxi. - 37, 2002, č. 3 - 4, s. 163 - 172, lit. 25.  
Problematika pracovní výkonnosti je v centru zájmu řídících pracovníků a je jedním z 
ústředních problémů naší současné ekonomiky. Je velmi těsně propojena s pracovním 
hodnocením. Současný přístup k pracovnímu hodnocení. Koncepce řízení výkonnosti. 
Řízení podle cílů v řízení výkonnosti a klasické pracovní hodnocení. Systémy hodnocení 
pracovní výkonnosti a řízení v ČR. Vývoj, zavádění a sledování řízení výkonnosti ve firmě 
Energizer Czech, s.r.o.. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 
029865 - ANAL 031243 
BOCKSLAFF, Klaus 
Der entscheidende Faktor Zeit : Notfall- und Krisen-Management aus Sicht der Internen 
Revision [Rozhodujícím faktor času. Záchranný a krizový management z pohledu vnitřní 
kontroly].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 10, s. 108 - 111, 2 obr.  
Letošní povodně na Labi, Vltavě a Dunaji ukázaly klady i nedostatky fungování dosavadních 
záchranných systémů a krizových managementů. Diskuse o příčinách a důsledcích se 
soustředily na možnosti předejití katastrofě takového rozsahu, vzrůstající vzájemnou 
závislost jednotlivých složek systému a vztah faktorů bezpečnosti a času. Vnitřní revize, její 
výsledky a závěry. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029931 - ANAL 031445 
ČÍRTKOVÁ, Ludmila 
Odpůrce globalizace - nový problém v psychologii?  
In: Psychologie v ekonomické praxi. - 37, 2002, č. 3 - 4, s. 173 - 179, lit. 17.  
Zamyšlení nad aktuálními otázkami vyvolanými násilnými protestními akcemi odpůrců 
globalizace. Čtyři tématické okruhy nazvaných - expozice problému, fenomenologie 
problému, teorie problému a empirie problému. Klasifikace a výklad násilných forem 
protestů. Pojem vandalismu a extremismu. Psychologické pokusy o jejich vysvětlení. Kritické 
hodnocení jejich aplikabilitu na komplexní jevy odporu vůči globalizaci. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029949 - ANAL 031457 
DVOŘÁK, Otto 
Klasifikace stavebních výrobků podle reakce na oheň.  
In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 1, s. 12 - 13, 2 obr., 2 tab., lit. 13.  
V současné době probíhá v zemích EU intenzivní tvorba harmonizovaných technických 
norem požární bezpečnosti staveb jako základ pro realizaci základních požadavků tzv. CPD 
směrnice. Cílem směrnice je harmonizovat národní legislativu zemí EU tak, aby pro stavby 
byly používány pouze výrobky, které by splňovaly ze základních požadavků též další 
požadavky požární bezpečnosti (např. zachování nosnosti a stability konstrukce pro určitou 
dobu, omezení vzniku a šíření požáru a jeho zplodin uvnitř stavby ...). Klasifikace stavebních 
výrobků do EUROTŘÍD podle reakce na oheň. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029858 - ANAL 031421 
Kde není spojení, tam není velení.  
In: Hasičská a záchranářská Alarm revue. - 13, 2003, č. 1, s. 20 - 21, 3 obr.  
Rozhovor s krajským ředitelem záchranného sboru Středočeského kraje. Mobilní 
komunikace při řešení krizových situací. Tým krizového centra. Nasazení profesionálů do 
záchranných akcí. Technické zabezpečení. Krizová čísla pro integrovaný záchranný systém 
(IZS). Vybavení člena IZS. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029947 - ANAL 031445 
ŠROM, Ivo 
Horská chata lehla popelem.  
In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 1, s. 4 - 5, 4 obr.  
V září 2002 byl ohlášen požár turistické chaty. Hasební zásah. Likvidace požáru. Zásah byl 
ztížen nesnadnou dopravou vody v horském terénu. Doprava vody. Popis místa zásahu. 
Příčiny vzniku požáru. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029948 - ANAL 031456 
VONÁSEK, Vladimír 
Náklady na požární ochranu v některých zemích světa a v ČR.  
In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 1, s. 7 - 10, 9 tab., lit. 6.  
WFSC - Světové středisko požární statistiky, poskytuje informace, týkající se ztrát v 
souvislosti s požáry. Výsledky z mnoha zemí jsou zveřejňovány na internetové adrese. 
Výsledky - náklady jednotlivých ukazatelů v průměrech HDP v letech 1987 a 1997 - 1999. 
Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 

 
029841 - ANAL 031408 
CHLUDIL, Ivan 
Pistole - zkamenělina.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 10 - 11, 4 obr.  
Popis a charakteristika pistole s označením Semmerling, Soemmerling nebo Simmerling. 
Tato pistole je jedinou dodnes vyráběnou obrannou pistolí, která není samonabíjecí, ale je to 
opakovačka. technicko - taktická data pistole. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029847 - ANAL 031414 
CHLUDIL, Ivan 
Automatické pojistky. Revolvery.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 58, 2 obr.  
Vývoj automatických pojistek revolverů. Systém Smith & Wesson, systém s přenosovou 
pákou. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029848 - ANAL 031415 
CHLUDIL, Ivan 
6,35 mm pistole Mann.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 62 - 63, 5 obr., 1 tab.  
Charakteristika a popis nejmenší, nejlehčí automatické obranné zbraně - pistole Mann. 
Technicko - taktická data pistole Mann. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029914 - ANAL 031437 
DOLEŽAL, P. 
Afghánské potíže s pistolemi M9.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 2, s. 6 - 7, 6 obr.  
Zkušenosti s pistolí M9 - shrnutí. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029846 - ANAL 031413 
FENCL, Jiří 
Vzduchovky s rotačním zásobníkem.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, příloha.  
Přehled vzduchovek s rotačním zásobníkem. Crosman Corporation, Daisy Outdoor Products, 
Diana, Dynamit Nobel GmbH, Gamo, Sig Sauer, Umarex Sportwaffen GmbH - popis, 
charakteristika, druhy, ceny zbraní těchto firem, vyrábějící zbraně s rotačním zásobníkem. 
Nabíjení. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
 
029915 - ANAL 031438 
HAAS, Jan 
Neznámý náboj 8 mm RAPID.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 2, s. 14 - 16, 1 graf, 3 obr., 3 schéma, 3 tab.  
Sestava náboje 8 mm RAPID. Střela, nábojnice, náboj. Testy. Zbraně v ráži 8 mm RAPID. 
Technicko - taktická data zbraní ZK 412 a ZK 423. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029842 - ANAL 031409 
KLOZÍK, Pavel 
Smith & Wesson 3913.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 12 - 13, 2 obr., 1 tab.  
Technicko - taktická data "manažerské pistole" S & W 3913. Popis a charakteristika pistole. 
Praktické testy pistole. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029843 - ANAL 031410 
KLOZÍK, Pavel 
SIG - Sauer P 232 SL.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 15, 3 obr., 1 tab.  
Technicko - taktická data pistole SIG - Sauer P 232 SL. Popis a charakteristika pistole, jako 
obranné zbraně. Orientační testy. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029917 - ANAL 031440 
KNEUBÜHL, Beat 
Mezi účinností a nebezpečností ; Přel. Petr Tůma.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 2, s. 44 - 45, 1 obr.  
Pokračování z č. 1/2003. Kritéria účinnosti střely. Hledání náhradních materiálů, 
umožňujících realistické zkoumání účinnosti a nebezpečnosti projektilů. Výpočetní vzorec 
"Power Index Rating" (PIR). Ohodnocovací tabulka střel podle hodnoty PIR. Spencerovo 
pojetí účinnosti. Střely ve vodě. Pokračování příště. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029823 - ANAL 031199 
LIŠKA, Přemysl 
Modernizace samopalu.  
In: Policista. - 9, 2003, č. 1, s. 25, 2 obr.  
Historie vývoje samopalu vzor 58. Účinnost palby. Základní vybavení samopalu. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029845 - ANAL 031412 
LIŠKA, Přemysl 
Bullpup SM - 1.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 29, 5 obr., 1 tab.  
Seznámení s moderní puškou SM-1. Technicko - taktická data zbraně M1 a SM-1. Užitné 
vlastnosti zbraně. Příslušenství zbraně. Závěr. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 
029916 - ANAL 031439 
Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  
In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 2, s. 33, 3 obr.  
Pokračování z čísla 1/2003. Minomet. Miquelet. Míření. Mířidla, mířidla elektrooptická, 
mířidla mechanická, mířidla optická. Misericordia. Miltrailleuse. Mohutnost. Pokračování v 
příštím čísle. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029844 - ANAL 031411 
MALIMÁNEK, Václav 
44 S & W Special.  
In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 1, s. 20 - 21, 2 obr., 4 tab.  
Vývoj náboje 44 S & W Special. Výrobce, střela, rychlost, energie, délka hlavně, převýšení, 
vzdálenost. Tlaky - metoda piezo. Maximální rozměry náboje (mm). Vhodné typy prachu pro 
přebíjení. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝSTROJ, VÝZBROJ 

 
029853 - ANAL 030367 
Buyer's Guide: Manufacturers and Distributors [Průvodce nákupčího. Výrobci a distributoři].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 12, s. 28 - 182.  
Adresy a inzerce výrobců, obchodních společností a distributorů materiálu pro policejní a 
bezpečnostní složky. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
 
029854 - ANAL 030368 
Buyer's Guide: Products and Services [Příručka pro nákupčí. Výrobky a služby].  
In: Law Enforcement Technology. - 29 , 2002, č. 12, s. 184 - 234.  
Kontaktní adresy na poskytovatele služeb a produktů pro policii a bezpečnostní agentury. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029770 - ANAL 030350 
Duty Gear Showcase [Ukázka součástí služebního vybavení policistů].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 10, s. 88 - 94, 15 obr.  
 Výběr z nových výstrojních součástek, holsterů, svítilen a dalšího příslušenství pro policisty 
ve službě. Stručná charakteristika s foto. Výrobky jsou již dostupné na trhu. 
USA - eng: PA: bv/2003 
 
029932 - ANAL 031253 
EGEN-GÖDDE, Ludger 
Gute Aussichten : Home-Security als Markt für elektromechanische Schliesstechnik? [Dobrá 
vyhlídka. Domácí bezpečnost jako odbytiště elektromechanických zámků].  
In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 2002, č. 11 - 12, s. 42 - 43, 3 obr.  
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Autor zkoumá význam elektromechanických zámků pro zajištění bezpečnosti domů a bytů. 
Hlavní požadavky kladené na tyto zámky, jejich základní verze, použití. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029852 - ANAL 030366 
IACP Product Showcase [Ukázka produktů od IACP].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 12, s. 20 - 25, 14 obr.  
 Výběr z výstavy Mezinárodní asociace policejních náčelníků IACP prezentující úspěšné 
výrobky (výstroj, výzbroj, vybavení a různé příslušenství pro policisty). Zbraně, ochranné 
oděvy, testery, počítače a další komponenty. 
USA - eng: PA: bv/2002 
 
029775 - ANAL 031215 
KNECHT, Wolfgang 
Modernisierung der technischen Ausstattung der Polizei Baden-Württemberg : Technik-
Zukunftsprogramm für die Polizei Baden-Württemberg [Modernizace technického vybavení 
policie Baden-Württemberska. Program budoucího technického vybavení policie Baden-
Württembergu].  
In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 5, s. 32 - 35.  
Od roku 1999 probíhá v Baden-Württembersku program modernizace technického vybavení 
policejních sil. Týká se nejen výzbroje a výstroje, ochranných prostředků, vybavení 
motorových vozidel, lodí a vrtulníků, ale i digitalizací informačních systémů. Do roku 2005  je 
pak připravena další fáze modernizace, zaměřená především na kriminalistickou techniku, 
vytvoření národní databáze DNA apod. 
BRD - ger: PA: bh/2003 
 
029832 - ANAL 031401 
KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš 
Bezpečný dům a samozamykací zámek.  
In: Policista. - 9, 2003, č. 1, s. 17, 2 obr.  
Bezpečný dům je možno docílit jedině tam, kde občané (majitelé a nájemníci) věnují 
dostatečnou pozornost otázkám bezpečnosti a zabezpečení a mají mezi sebou dobré 
vztahy. Popis a charakteristika samozamykacího zámku. Závěr o firmách, zapojených do 
tohoto programu. 
CZ - cze: PA: ká/2003 
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029767 - ANAL 030348 
PAGE, Douglas 
New eyes of the law [Nové detektory pro policii].  
In: Law Enforcement Technology. - 29, 2002, č. 10, s. 74 - 79, 1 obr. 
 Nové detekční zařízení pro policii a bezpečnostní služby vyvinuté americkým institutem pro 
standardy a technologii NIST na bázi odrazu mm vln. Detekční zařízení instalované ve 
vozidle odhalí pod oděvem osob nošené části kovů, umělých hmot, tekutiny, drogy a např. i 
keramiku na vzdálenosti 15 m a větší. Výzkum v Pacifické národní severozápadní laboratoři 
PNNL k holografické detekci (v pásmech 1 až 30 GHz a 30 až 300 GHz). Možnosti 
praktického uplatnění.  
USA - eng: PA: bv/2003 
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