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ALKOHOL, DROGY 

 

030189 - ANAL 031490 

BUDINSKÁ, Martina 

Prevence - nadstandardní služba školy.  

In: Závislosti a my. - 2003, únor, s. 13 - 14, 1 foto, 1 graf.  

 Projekty prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže vyhlášených 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vyhodnocení projektu realizovaných 
v roce 2001. Výsledky projektů realizovaných v roce 2001. Vyhodnocení projektů  
realizovaných v roce 2002. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030191 - ANAL 031491 

Dynamika drogové scény a sociálního klimatu dětí a mládeže za období 1997 - 2000.  

In: Závislosti a my. - 2003, únor, s. 27 - 30, 1 graf, 2 tab.  

 Pokračování z minulého čísla - závěrečná část. Motivační a okolnostní faktory, které 
vedou ke konzumaci návykových látek, zejména drog. Nežádoucí dětská sexualita a 
rizikové faktory sexuality. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030037 - ANAL 030835 

KOCOURKOVÁ, Jana - KOUTEK, Jiří 

Agresivní projevy v rámci drogových závislostí.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, září, s. 20 - 22.  

 Zamyšlení nad důležitým aspektem zneužívání drog, kterým jsou agresivní projevy, 
které mohou provázet zneužívání drog a ve svých důsledcích mohou být velmi 
závažné. Různé podoby a stupně agresivního chování. Abstinenční syndrom a jeho 
charakteristika. Fáze a stadia, ve kterých se může osoba dopustit agresivního chování. 
Autoagresivní jednání a jeho charakter. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030065 - ANAL 030845 

MLLEROVÁ, Eva 

Informace o minimálních standardech prevence drogových závislostí a vytvoření 
systému akreditací a licencí v oblasti drogové prevence.  

In: Tiskový servis odboru prevence kriminality MV. - 2002, listopad, s. 15 - 17.  

 Koncepce vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže 
v působnosti resortu MŠMT a její význam.  
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030171 - ANAL 031478 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav - PROKEŠ, B. - MATANELLI, O. - 
MRÁČKOVÁ, E. 

Alkohol, drogy, hazardní hra a život ohrožující události.  

In: Česká a Slovenská  psychiatrie. - 99, 2003, č. 1, s. 16 - 22, 4 tab., 2 přílohy, lit. 36.  

 Život ohrožující událost v souvislosti s alkoholem, drogami a hazardní hrou - studie. 
Metody a soubor. Výsledky, diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030183 - ANAL 030855 

Nová droga?  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, prosinec, s. 12.  

 V poslední době proběhla médii zpráva o nové droze na české drogové scéně - o 
Subtextu. Jedná se o lék, který je oficiálně používán k substituční terapii osob 
závislých na opiátech, podobně jako Metadon. V současné době je zneužíván až 50ti 
procenty klientů závislých na opiátech pro svou dostupnost a nízkou cenu na černém 
trhu. Rizika jeho užívání.  
CZ - cze: PA: če/2003 

 

030188 - ANAL 031489 

ŠEJVL - MARTINEC 

Drogová mortalita.  

In: Závislosti a my. - 2003, únor, s. 8 - 10.  

 Drogová kriminalita. Drogová kriminalita a trestní zákon. Represe. Prevence obecně. 
Primární, sekundární a terciální prevence. Situace v ČR v oblasti nelegálních 
omamných a psychotropních látek. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030164 - ANAL 030854 

VRBKOVÁ, Helena 

Omyly a paradoxy primární prevence návykových látek.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, prosinec, s. 7 - 11.  

 Primární prevence návykových látek na našich školách. Úkoly osvěty. Rozdíl mezi 
prevencí a osvětou. Kategorie poskytovatelů prevence v současnosti. Rizika 
studentských programů, které patří v naší zemi k nejoblíbenějším. Reálné cíle. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

030001 - ANAL 031298 

BKA - Herbsttagung [Podzimní zasedání BKA (Bundeskriminalamt)].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 1, s. 22 - 23, 1 fot., 1 graf.  

Akce: Wirtschaftskriminalität und Korruption [zasedání BKA]. Wiessbaden  
NĚMECKO), 19.11.2002-21.11.2002. BKA (Bundeskriminalamt) (NĚMECKO).  

 Zpráva o zasedání Spolkového kriminálního úřadu, na němž byla projednávána 
problematika hospodářské kriminality a korupce v Německu. Témata hlavních 
referátů: stav hospodářské kriminality, materiální škody, nebezpečnost spojení 
korupce a organizované kriminality, úloha policie. Pokr. v čísle 2/2003. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

029988 - ANAL 029578 

FELSON, Richard B. - HAYNIE, Dana L. 

Pubertal Development, Social Factors, and Delinquency Among Adolescent Boys 
[Pubertální vývoj, sociální faktory a kriminalita mezi dospívajícími chlapci].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 40, 2002, č. 4, s. 967 - 988, 5 tab., 2 
grafy, lit. 41.  

 Vztah mezi pubertálním vývojem a kriminalitou u dospívajících chlapců. Nacházíme 
vztah mezi pubertálním vývojem a násilnou kriminalitou a rovněž vztah mezi 
majetkovou kriminalitou, užíváním drog a předčasnou sexualitou. Je zkoumán též 
vztah mezi těmito jevy a typickým chováním v pubertě, tzn. chutí riskovat, 
psychickou nevyrovnaností, adaptabilitou a dominantním chováním. Dalšími faktory 
jsou úspěšnost nebo neúspěšnost ve škole nebo v zaměstnání, vliv delikventů v 
bezprostředním okolí, apod. 

USA - eng: PA: jv/2002 

 

029986 - ANAL 031284 

Die Grossen Parteien und die Themen der Rechtsradikalen [Velké politické strany a 
téma pravicového radikalismu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 6, s. 176.  

 Bezpečnostní rizika pravicového radikalismu a extremismu. Boj proti pravicovému 
extremismu se stal i námětem jednání a programů velkých politických stran. Situace v 
Německu, Nizozemí, Itálii, Dánsku a Francii. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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029976 - ANAL 030389 

LOWENSTEIN, L.F. 

Parental child abduction: A literature review [Únos dítěte jedním z rodičů. Násilí. 
Přehled literatury].  

In: Police Journal. - 75, 2002, č. 3, s. 234 - 244, lit. 35.  

 K případům únosu dítěte jedním z rodičů, i s použitím násilí. K tomu existující studie 
a přehled literatury. Číselné údaje k případům, jejich příčiny a motivace. Tento 
způsob řešení manželských konfliktů. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

029979 - ANAL 031277 

MÜLLER, Herbert Landolin 

Islamismus in Deutschland : Religiöse Enklave abseits von Politik und Terrorismus? 
[Islamismus v Německu. Náboženská enkláva stojí mimo politiku a terorismus?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 6, s. 6 - 11, 2 schémata.  

 Islámská menšina v Německu jako potenciální rizikový bezpečnostní faktor. 
Islamistické organizace působící v Německu, jejich charakteristika a vazby na zemi 
původu. Extremistické směry, rizika teroristických útoků, islamistická rétorika. 
Nutnost diferenciace islamistických organizací, problematika náboženské a politické 
tolerance a integrace muslimské menšiny do německé společnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

029957 - ANAL 031263 

PAULUS, Manfred 

"Ware" aus Weissrussland : Frauenhandel ["Zboží" z Běloruska. Obchod se ženami].  

In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 11, s. 31 - 32, 34 - 36, 6 fot.  

 Problematika rostoucí emigrace z východoevropských zemích a její příčiny. Situace v 
Bělorusku. Znanou část této emigrační vlny tvoří mladé ženy, které z větší části pak 
končí jako prostitutky. Zapojení mezinárodní organizované kriminality a obchod se 
ženami a dětmi. Metody získávání "zájemkyň" a metody převaděčství u nelegální 
emigrace. Strategie potírání tohoto moderního otrokářství, preventivní a osvětové 
programy, pomoc obětem apod. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

029978 - ANAL 031276 

PRODZINSKI, Peter von 

Neue Kreuzzüge : Angst von neuem Terror durch religöse Fundamentalisten [Nová 
křížová výprava. Strach z nového teroru náboženských fundamentalistů].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 6, s. 2 - 6, 1 mp.  
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 V Německu žijí odhadem asi 3 miliony muslimů. Po útocích z 11. září 2001 se na 
muslimskou menšinu upřela pozornost veřejnosti spojená s různými obavami. Článek 
se zabývá podstatou a vývojem islámu, objasňuje jeho některé základní pojmy. 
Fundamentalistické hnutí v islámu, islámský extremismus a jeho spojení s terorismem 
a teroristickými organizacemi. Nebezpečnost tohoto spojení. Muslimové a příslušníci 
náboženských sekt v Německu. Sledování extremistických směrů a organizací 
zpravodajskými službami a policií. Úkoly policie a základní strategie prevence 
terorismu a zajištění veřejné a státní bezpečnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

029981 - ANAL 031279 

PRODZINSKI, Peter von 

Rasterfahndung : Gedanken und Erfahrungen zu einer selten genutzen Anti-Terror-
Massnahme [Rastrové pátrání. Problematika použití výjimečných antiteroristických 
prostředků - úvahy a zkušenosti].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 6, s. 15 - 18.  

 Šok z teroristického útoku 11. září 2001 a jeho ohlas v Německu, kde žije početná 
muslimská menšina a které má s teroristickými organizacemi své zkušenosti (RAF). 
Aktivizace všech prostředků sloužících k pátrání po teroristech a k odhalování 
teroristických organizací na zemské i spolkové úrovni. Vytváření pátrací sítě, která by 
podchytila potenciální rizikové osoby a organizace. Zvláštní metoda pátrání 
(Rastefahndung) založená na shromažďování, vyhodnocování a analýzu všech 
možných dostupných dat a informací z nejrůznějších zdrojů, včetně informačních 
systémů veřejné správy. Základní kroky k vytvoření takovéto informační základny, 
její organizace, software, logistika, stanovení kritérií důležitosti informací, právní 
zakotvení atd. Zkušenosti z praxe, reakce veřejnosti, eventuální potíže a nedostatky. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

029985 - ANAL 031283 

SCHLANSTEIN, Peter 

Kernpunkte des Sicherheitspakets für die polizeiliche Gefahrenabwehr ind NRW 
[Hlavní policejní bezpečnostní opatření zajišťující obranu před nebezpečím v 
Severním Porýní - Vestfálsku].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 47, 2002, č. 6, s. 169 - 170.  

 V souvislosti s nebezpečím teroristických útoků a potíráním kriminality a jejich 
prevencí autor rozebírá hlavní bezpečnostní opatření, která policie spolkové země 
Severní Porýní – Vestfálsko uplatňuje v poslední době: rastrové pátrání, využívání 
videotechniky při kontrole a sledování veřejných prostor, policejní kontroly na 
silnicích a hraničních přechodech apod. Uvádí zároveň právní normy, o něž se tato 
policejní činnost opírá. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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029975 - ANAL 029576 

STEWART, E.A. - SIMONS, R.L. - CONGER, R.D. 

Assessing Neighborhood and Social Psychological Influences on Childhood Violence 
in an African-American Sample [Vliv sousedství a sociálněpsychologických faktorů 
na agresivitu v dětském věku u Afroameričanů].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 40, 2002, č. 4, s. 801 - 830, 4 tab., lit. 
94.  

 Průzkum proveden u 867 mladých Afroameričanů. Sociální a psychologické faktory 
a jejich vliv na agresivitu v dětství. Byl zkoumán i vliv rodinného prostředí, zvláště 
násilí ze strany rodičů. Výsledky ukázaly, že samotný pobyt mezi agresivními 
sousedy nevychovává k agresivitě, naopak velkou roli v tomto procesu hraje rodina, 
styk s osobami stejného sociálního postavení a individuelní dispozice. Diskuse a 
závěr. 

USA - eng: PA: jv/2002 

 

029987 - ANAL 031285 

THAMM, Berndt Georg 

Deutschland - Anschlasziel der al Qa'ida [Německo - cíl úderu al Kaidá].  

In: Deutsche Polizei. - 51, 2002, č. 12, s. 30 - 32, 2 obr.  

 Bezpečnostní situace a její rizika po teroristickém útoku 11. září 2001. Změna 
postoje k terorismu, široká mezinárodní spolupráce. Německo jako možný cíl 
teroristického útoku, zejména ze strany organizace al-Kaidá. Německé ozbrojené síly 
a jejich zvláštní a speciální jednotky operující v zahraničí proti terorismu. Vojenská a 
politická mezinárodní spolupráce. Boj proti terorismu uvnitř Německa, bezpečnostní 
hrozby a základní bezpečnostní opatření (speciální úkoly policie, podchycení 
podezřelých osob a organizací, sledování informačních sítí). Volné pokr. v DP 
2003/1. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030003 - ANAL 031300 

THAMM, Berndt Georg 

Franchising - Terrorismus [Franchisingový terorismus].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 1, s. 30 - 31, 4 obr.  

 Vzhledem k narůstajícímu riziku teroristických útoků (i z hlediska jejich 
nebezpečnosti - používání bojových plynů, digitální teror, biologické zbraně atd.) 
roste i význam připravenosti civilního obyvatelstva k ochraně před následky útoku. 
Proto se i konalo první evropské cvičení civilní ochrany Euratox 2002. Důležitost tzv.  
medicíny katastrof, vytypování rizikových objektů a použitých prostředků 
teroristického útoku, odhad počtu obětí atd. Zvláštní typ terorismu, který je založen na 
podobných vztazích jako francising v podnikání = propůjčení "licence" k útoku 
některou teroristickou organizací jiné skupině či nájemným pachatelům apod. 
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030000 - ANAL 031297 

WOLMERATH, Martin 

Angrif auf die Seele : Mobbing - ein Problem auch bei Polizei [Útok na duši. 
Mobbing - problém i u policie].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 1, s. 6 - 14, 4 tab., lit. 8.  

 Šikanování na pracovišti - mobbing - je velkým problémem současnosti. Podstata a 
definice mobbingu, jeho projevy a důsledky. Mobbing v řadách policie. Pachatelé a 
oběti mobbingu. Prevence a potírání mobbingu. Statistické údaje. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

029980 - ANAL 031278 

ZERR, Norbert 

Religiöser Extremismus und Terrorismus : Kriminologisch-kriminalistische Gedanken 
zur Sicherheitslage [ Náboženský extremismus a terorismus. Kriminologicko-
kriminalistická úvaha o bezpečnostní situaci].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 20, 2002, č. 6, s. 11 - 15.  

 Nábožensky motivovaný extremismus a terorismus a základní kriminologicko-
kriminalistické aspekty jeho odhalování a potírání. Struktura organizací, konkrétní 
motivace, logistika teroristických a extremistických organizací, finanční zdroje atd. 
Kult mučedníků "svaté války", sektářství, výchova k nenávisti. Vývoj od poloviny 90. 
let 20. století. Fenomén islámu v Německu, třetí islamistická generace a její integrace 
do společnosti. Bezpečnostní situace, vznik nového typu terorismu na konci 90. let 
spojeného s organizovanou kriminalitou. Základní koncepce potírání a prevence 
terorismu. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030010 - ANAL 031304 

MACHE, Wolfgang - REICHL, Georg 

Projekt Videoüberwachung der Polizeidirektion Regensburg : Entstehung und 
Umsetzung eines Videoüberwachungsprojekts [Videosledování - projekt policejního 
prezídia v Řezně. Vývoj a realizace projektu videosledování].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 1, s. 16 - 19, 5 obr.  

 Vývoj kriminality, zejména pouliční, v Řezně. Použití videotechniky jako součásti 
celkové bezpečnostní strategie a prevence kriminality. Diskuse o tomto problému, 
průzkumy veřejného mínění o vnímání a pocitu bezpečnosti. Legislativa problému. 
Realizace pilotního projektu, výsledky a zkušenosti. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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030025 - ANAL 029582 

NAPLAVA, Thomas - OBERWITTLER, Dietrich 

Methodeneffekte bei der Messung selbstrichteter Delinquenz von männlichen 
Jugendlichen : Ein Vergleich zwischen shriftlicher Befragung in der Schule und 
mündlicher Befragung im Haushalt [Použití různých metod při zjišťování přiznané 
kriminality u dospívajících chlapců. Rozdíl mezi písemným dotazováním ve škole a 
ústním dotazováním v domácnosti].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und   Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 6, s. 401 - 
423, 8 tab., lit. 121.  

 Porovnání obou výše uvedených metod. Výsledky byly velmi rozdílné. Míra přiznané 
kriminality při dotazování v domácnosti byla o 20 až 25 procent nižší než při 
průzkumu ve škole. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030024 - ANAL 029581 

PASSAS, Nikos 

Cross-border Crime and the Interface between Legal and Illegal Actors [Mezinárodní 
kriminalita a styčné plochy mezi zákonnými a nezákonnými činiteli].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 1, s. 19 - 37, lit. 70.  

 Úvod. Rozlišení mezinárodní a nadnárodní kriminality. Analýza styčných ploch, cíle 
pachatelů mezinárodní kriminality. Trestné činy pro zisk, politické trestné činy a 
kombinace obojího, neboli hybridní trestné činy. Roste mezinárodní kriminalita ? 
Perspektivy dalšího vývoje. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

030011 - ANAL 030393 

SOOTHILL, Keith 

Murder and Maugham: A Neglected Subversive? [Maugham a skutek vraždy a 
otazníky opomíjení a rozvratnictví].  

In: Police Journal. - 75, 2002, č. 4, s. 330 - 339, 3 tab., lit. 8.  

 Vliv, popularita a polemika k literálním pracem Somerseta Maughama z 
anglosaského prostředí. K jeho vlivu na politiku a na hodnocení policie. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030026 - ANAL 029583 

VON OPPELN-BRONIKOWSKI, Constanze 

Viktimisierung in Konfliktgebieten - Der Fall des ehemaligen  Jugoslawien : 
Internationaler Workshop "War - Victimization - Security: The Case of the Former 
Yugoslavia" vom 2. bis 4.November in Berlin [Viktimizace v oblastech vojenského 
konfliktu. Případ bývalé Jugoslávie].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 85, 2002, č. 6, s. 445 - 
447, lit. 4.  

Akce: War - Victimization - Security: The Case of the Former Yugoslavia 
[konference]. Berlín (BRD), 02.11.2001-04.11.2001.  

 Na konferenci byli přítomni odborníci z 19 zemí. Bylo tedy možno porovnat 
teoretické výzkumy se zkušenostmi přímých účastníků vojenského konfliktu. 
Atmosféra v bývalé Jugoslávii v době války v 90.letech. Pojmy jako viktimizace, 
oběti, pachatelé, nabývají v takové situaci zcela nového významu. Výsledky 
konference. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

030053 - ANAL 029586 

INHÜLSEN, Dietrich 

Kriminaltechnik auf neuen Wegen? [Kriminalistická technika na nových  cestách ?].  

In: Kriminalistik. - 55, 2001, č. 10, s. 667 - 669, 2 obr., lit. 12.  

 Moderní metody analýzy DNA dokážou vždy novým a jedinečným způsobem přispět 
k usvědčení pachatele. Klasické kriminalistické disciplíny si však bez ohledu na to 
zachovávají svůj význam v plném rozsahu, což dokazuje zde popsaný případ analýzy 
mikrovlákna. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030179 - ANAL 029595 

KENNEDY, R.B. - PRESSMAN, I.S. - CHEN, S. - PETERSEN, P.H. – PRESSMAN 
A.E. 

Statistical Analysis of Barefoot Impressions [Statistická analýza otisků bosých 
nohou].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 1, s. 55 - 63, 7 

obr., 4 tab., lit. 33.  

 Tato studie dokazuje, že otisky bosých nohou jsou velice individuelní, což lze 
dokázat s vysokou statistickou přesností. Vzájemné porovnání těchto otisků, nebo 
jejich porovnání se vzorky obuvi může být užitečné při vyšetřování, zda jedinec byl či 
nebyl na místě činu. Existuje značná variabilita mezi otisky bosých nohou různých 
osob a zároveň velká podobnost mezi četnými otisky téže osoby. Studie je podnětem 
pro další statistický výzkum. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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030054 - ANAL 029587 

MAIER, Bernhard 

Verbrechensaufklärung durch Privatdetektive [Objasňování zločinů soukromými 
detektivy]. 

In: Kriminalistik. - 55, 2001, č. 10, s. 670 - 672, lit. 3.  

 Porovnání vyšetřovacích metod policie a soukromých detektivů, zvláště v Rakousku 
a Německu. Výhody a nevýhody obou metod. Je vyšetřování v rámci trestního řízení 
výsostným úkolem státních orgánů ? Autor dokazuje, že nikoliv. Právní a finanční 
problémy. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030181 - ANAL 029597 

PETERSON, J.L. - LIN, G. - HO, Monica - CHEN, Yingyu - GAENSSLEN, R.E. 

The Feasibility of External Blind DNA Proficiency Testing. I. Background and 
Findings [Realizace externích namátkových testů spolehlivoti DNA. I. Příprava a 
výsledky].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 1, s. 21 - 31, 3 tab., lit. 73.  

 Popisujeme původ, účel a výsledky národní studie, která měla určit, zda je v USA 
proveditelný a prakticky využitelný rozsáhlý program testů spolehlivosti DNA. Jsou 
zde definovány a diskutovány čtyři modely testování, jejich výhody, nevýhody a 
finanční náklady na celý výzkumný program. Názory zastánců a odpůrců tohoto 
testování. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

029966 - ANAL 029573 

SCHMIDT, P. - ORLOPP, K. - DETTMEYER, R. - MADEA, B. 

Zur praktischen Anwendung des Injury Severity Scores (ISS) in der forensischen 
Begutachtung [Praktické využití systému ISS v soudním dobrozdání].  

In: Archiv für Kriminologie. - 210, 2002, č. 5-6, s. 172 - 177, lit. 13.  

 Retrospektivní analýza pitevních záznamů u 50 případů zabití ukázala, že systém 
vyhodnocení vážnosti zranění (ISS) se dá s úspěchem použít i v soudních vědách. 
Systém byl původně vyvinut pro vyhodnocení úrazů při dopravních nehodách 
matematickou metodou. Nyní se osvědčil při vyšetřování trestného činu zabití, na 
kterém se podílelo několik pachatelů. 

BRD - ger: PA: jv/2002 

 

030094 - ANAL 029592 

STRAUB, Ursula - WITT, Rainer 

Polizeiliche Vorerkenntnisse von Vergewaltigern [Předběžné poznatky vyšetřovatelů 
o pachatelích sexuální kriminality].  
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In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 1, s. 19 - 30, 23 obr., lit. 50.  

 Objasňování trestných činů sexuální kriminality vypracováním profilu pachatele a 
uložením všech informací o jeho předchozích  deliktech do příslušné databáze. 
Problémy při získávání údajů o pachateli. Vyhodnocení údajů. Kritéria. Vztah mezi 
pachatelem a obětí. Věk pachatele. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

030180 - ANAL 029596 

THOMPSON, W.C. - TARONI, F. - AITKEN, C.G.G. 

How the Probability of a False Positive Affects the Value of DNA Evidence 
[Pravděpodobnost omylu a její vliv na hodnotu důkazního řízení pomocí DNA].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 1, s. 47 - 54, 1 tab., lit. 44.  

 Chyby při zacházení se vzorkem nebo při interpretaci testu mohou mít za následek 
další omyly při soudním řízení. Pomocí Bayesova modelu ukazují autoři do jaké míry 
může být svědectví DNA zpochybněno. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

030004 - ANAL 030390 

DONNELLY, Daniel - SCOTT, Kenneth B. - WILKIE, Roy 

A National Police Service: Any Day Now? [Každodenní výkon služby státní policie a 
změny].  

In: Police Journal. - 75, 2002, č. 4, s. 287 - 300, lit. 37.  

 Ke stavu a trendu centralizace řízení státní policie ve Velké Británii (Anglie, Wales, 
Skotsko) v rámci zavádění tzv. tripartitního systému. Uvedení do problematiky a 
vývoj systému řízení policie v návaznosti na státní a místní správu v Británii v letech 
1962 až 1998. Systémy po r. 1998, zvlášť v Británii a Skotsku. Závěry. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

029974 - ANAL 029575 

HAFNER, Mark R. 

Changing Organizational Culture to Adapt to a Community Policing Philosophy 
[Změnit organizační kulturu a přijmout novou filozofii community policing].  

In: Police Chief. - 69, 2002, č. 12, s. 50 - 53.  

 Potíže při prosazování nové filozofie, zvané community policing. Jak motivovat 
policejní důstojníky i řadové policisty, aby tuto filozofii přijali. Autorovy zkušenosti z  
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místní policie v Texasu. Hlavní faktory, které ovlivňují motivaci policistů. Vztahy 
mezi policií a veřejností, vzájemné osobní vztahy mezi policisty. Závěry. 

USA - eng: PA: jv/2002 

 

030008 - ANAL 030392 

HAYES, Colin 

A Consideration of the Need for Ethics Training for Police [Úvahy nad potřebou 
etické přípravy policistů].  

In: Police Journal. - 75, 2002, č. 4, s. 322 - 329, lit. 5.  

 Nedostatečná příprava v oblasti etické přípravy kanadských policistů. Podnět k vyšší 
efektivnosti teorie i praxe etických přístupů policie. Skutečnost stále větší citlivosti 
veřejnosti k zákrokům policie, zvláště v některých situacích. K reakcím veřejnosti na 
chování policistů ve službě, mimo službu, na jejich profesionalitu a dodržování 
Kanadské listiny lidských práv a svobod. Perspektivy nápravy nedostatků. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

029977 - ANAL 029577 

KANE, Robert J. 

The Social Ecology of Police Misconduct [Sociální ekologie a zneužití pravomoci u 
policistů].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 40, 2002, č. 4, s. 867 - 896, 6 tab., lit. 
58.  

 Tato studie zkoumá, zda změny v sociálním prostředí policejních obvodů v New 
Yorku ovlivnily zneužívání policejní pravomoci v letech 1975 až 1996. Pod tento 
pojem bylo zahrnuto např. úplatkářství, vydírání, nepřiměřené použití síly a různé 
rozpory v policejní administrativě. Byl též zkoumán vliv stěhování obyvatelstva, 
národnostních menšin, rasových problémů apod. Výsledky, diskuse, možnosti dalšího 
výzkumu. 

USA - eng: PA: jv/2002 

 

030002 - ANAL 031299 

Polizeiliche Fahndung - neue Wege zum Erfolg [Policejní pátrání - nová cesta k 
úspěchu].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 1, s. 24 - 27, 1 mp., 1 schéma, 2 obr.  

 Využívání moderních technologií pro policejní pátrání po osobách a věcech. Pátrání 
pomocí internetu, využívání elektronické pošty, mobilních telefonů, SMS zpráv, 
teletextů a videozpráv, geografického informačního systému a geografické 
elektronické mapy, satelitních sledovacích systémů apod. Problematika osobních dat a 
jejich ochrany soukromí v této souvislosti. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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030066 - ANAL 029589 

Proactive Policing: Strategies That Work [Aktivní policejní práce. Strategie, které se 
osvědčují].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 1, s. 20 - 25, 1 obr.  

 V několika amerických státech byla vypracována nová koncepce spolupráce policie s 
občany. Jednalo se např. o nedovolené skládky, vraky starých aut, vykrádání 
automobilů, bezpečnost v obchodních centrech, a zvláště pak o způsob, jakým policie 
získává od občanů důležité informace. Jak dokazují statistiky, nový program výrazně 
přispěl ke snížení kriminality. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

030006 - ANAL 031301 

ROLL, Winfried 

Videoüberwachung im öffentlichen Raum zur Kriminalitätsbekämpfung : Diskussion 
um Videoüberwachung [Videosledování veřejných prostor jako prostředek k potírání 
kriminality. Diskuse o videosledování].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 1, s. 2 - 8, 5 grafů.  

 Použití videotechniky při nepřetržitém monitorování a hlídání různých prostor 
přístupných veřejnosti, kde hrozí nebo se vyskytuje velká míra kriminality. 
Zkušenosti z Velké Británie – celková koncepce, příklad Newcastlu a Birminghamu. 
Výsledky z hlediska prevence a potírání kriminality, zejména pouliční a krádeže a 
vykrádání automobilů. Nedůvěra veřejnosti, obavy z narušení soukromí. 
Přesvědčovací a vysvětlovací policejní kampaně. Instalace kamerového  systému 
(příklad Londýna). Stav v Německu, průzkum veřejného mínění o používání 
videosledování veřejných míst policií, legislativní základ ve spolkovém a zemském 
právu. Očekávaný vývoj videotechniky používané pro sledování veřejných míst. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030073 - ANAL 029590 

Special Focus: Ethics. Interpol Chiefs Adopt Global Standards to Combat Corruption 
[Středem pozornosti je etika. Představitelé Interpolu přijali základní normy boje proti 
korupci].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 1, s. 26 - 29.  

Akce: Global Standards to Combat Corruption in Police Forces/Services [konference]. 
Yaoundé (KAMERUN), 21.10.2002-24.10.2002. Interpol.   

 Normy, přijaté na konferenci Interpolu v Yaoundé (Kamerun). Boj proti korupci v 
policejním sboru, v policejních službách. Základní rezoluce, která byla na konferenci 
schválena. Přehled základních norem a směrnic, rozdělených do pěti článků. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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030005 - ANAL 030391 

VRIES, M.S. De 

Legitimacy and Public-Sector Quality: How Citizens Judge the Quality of the Police 
[Legitimnost policie a kritika kvality její práce veřejností].  

In: Police Journal. - 75, 2002, č. 4, s. 301 - 321, 1 obr., lit. 24.  

 Nizozemská policie v současnosti. Kritika veřejnosti na nedostatečnost až 
neschopnost policie a příslušných státních orgánů v úkolu zajistit bezpečnost. Kritéria 
z teorie i praktického hodnocení činnosti policie veřejností. Koncepční model. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ 
 

029964 - ANAL 031270 

ARNOLD, Rainer 

Nový zákon o přistěhovalectví v Německu : Pokračování z minulého čísla.  

In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 12, s. 17 - 18.  

 Pokr. z č. 11/2002. Přestěhování dítěte za účelem sloučení rodiny. pobyt z důvodů 
politických, humanitárních a mezinárodněprávních. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029969 - ANAL 031274 

CHADIMA, Radim 

Abstraktnost směnečné pohledávky.  

In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 12, s. 25 - 30.  

 Pohledávka vtělená do jakékoliv směnky je pohledávkou abstraktní. Abstraktnost se 
projevuje tak, že věřitel nemusí ani tvrdit ani prokazovat důvod vzniku jeho 
pohledávky. Směnečný věřitel má tedy při soudním vymáhání směnečné pohledávky 
právo volby, zda si informaci o důvodu vzniku pohledávky ponechá pro sebe, nebo  
zda je zahrne do svých skutkových zjištění. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029960 - ANAL 031266 

FENYK, Jaroslav 

Některé úvahy o postižitelnosti "domácího násilí" z hlediska současného trestního 
práva i záměrů de lege ferenda.  

In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 12, s. 630 - 632.  
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Návrh novelizace 215 TrZ mění skutkovou podstatu trestného činu týrání svěřené 
osoby rozšířením trestnosti tohoto činu výslovně i ve vztahu k osobám blízkým. 
Návrh i nového výkladového pravidla a návrh oznamovací povinnosti a povinnosti 
překažení trestného jednání vůči osobám blízkým. Hmotněprávní úprava a 
procesněprávní úprava.  

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029958 - ANAL 031264 

HANUŠ, Libor 

Trvající omezení osobní svobody na základě právního důvodu, který pominul.  

In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 12, s. 602 - 607.  

 Na základě rozboru konkrétního případu autor demonstruje z hlediska usnesení 
Ústavního soudu ČR problematiku uvalení vazby. Vymezení předmětu ústavní 
stížnosti, zásadní sporné aspekty interpretace 314k odst. 1 TrŘ a závěry z toho 
vyplývající. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029968 - ANAL 031273 

JORDÁK, Ivan - NEDOROST, Libor 

Vztah nadřízeného a podřízeného v ozbrojených silách a sborech.  

In: Právní rádce. -  10, 2002, č. 12, s. 17 - 20.  

 Z hlediska teorie řízení představují ozbrojené síly a sbory zvláštní organizační celky 
veřejné správy, vyznačující se zvláštním druhem vztahů nadřízenosti a podřízenosti, 
organizační strukturou a způsoby řízení. Problematika nadřízenosti a podřízenosti je 
v článku podrobněji rozebrána: vydávání rozkazu, autorita velitele, plnění rozkazu, 
neuposlechnutí rozkazu, jednání s nad- a podřízeným, útok na veřejného činitele, 
vojenské hodnosti, trestné činy vojenské. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029967 - ANAL 031272 

KOLMAN, Petr 

Rejstřík trestů.  

In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 12, s. 12 - 13.  

 Zřízení Rejstříku trestů na zákonném podkladě. Rejstřík trestů jako instituce veřejné 
správy spadající pod ministerstvo spravedlnosti. Evidence odsouzení, evidence 
podmíněného zastavení trestního stíhání, opisy a výpisy z evidence Rejstříku trestů. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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029959 - ANAL 031265 

MATES, Pavel 

Zjišťování totožnosti ve správním právu. 

In: Právní rozhledy. - 10, 2002, č. 12, s. 607 - 609.  

 Zjišťování totožnosti představuje zásah do základního práva na nedotknutelnost 
osoby a jejího soukromí, proto by mělo být tam, kde je provádí orgán veřejné moci, 
zásadně opřeno o výslovné a konkretizované zákonné zmocnění. Oprávnění orgánů 
policie, správních orgánů, veřejných stráží a jiných orgánů veřejné moci. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029961 - ANAL 031267 

SVOBODA, Pavel 

K přezkumu mezinárodních smluv Evropským soudním dvorem.  

In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 12, s. 5 - 8.  

 Mezinárodněprávní závazky EU a jejích členských států ve vztahu k platnosti 
primárního komunitárního práva. Kompetence Evropského soudního dvora k 
přezkumu těchto závazků. Nástroje a předmět přezkumu, jeho rozsah. Důvody 
protiprávnosti. Účinky vnějších smluv uzavřených Společenstvím při porušení 
komunitárního práva (účinky v mezinárodním právu a účinky v komunitárním právu). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029962 - ANAL 031268 

ŠIŠKOVÁ, Naděžda 

Výkon rozsudku Soudu pro lidská práva a dohled nad ním ze strany Výboru ministrů.  

In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 12, s. 10 - 13.  

 Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) představuje konečný a právně 
závazný způsob meritorního vyřízení stížnosti. Má zároveň i deklaratorní povahu a 
ponechává samotný výkon rozhodnutí smluvním stranám. Obsah rozsudku ESLP. 
Vnitrostátní prostředky nápravy. Procedura dohledu ze strany Výboru ministrů. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029965 - ANAL 031271 

VANTUCH, Pavel 

Obhajoba obviněného více obhájci.  

In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 12, s. 9 - 11.  

 Až do novely trestního řádu zákonem č. 265/2001 Sb. byla práva obviněného 
upravena v hlavě druhé oddílu čtvrtém a práva a povinnosti obhájce v oddílu pátém. 
Vždy se tam zmiňoval pouze jeden obhájce. Úprava po novele s účinností od 1.1.2002 
umožnila obviněnému zvolit si v téže věci více obhájců. Oprávnění těchto obhájců,  
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lhůty. Obhájce přejímající písemnosti. Práva obhájců. Neexistence institutu hlavního 
obhájce. Návrh de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029963 - ANAL 031269 

VIGGRIA, Arnaud 

Belgické správní soudnictví.  

In: Evropské právo. - 6, 2002, č. 12, s. 14 - 17.  

Zvláštností belgické organizace správního soudnictví je, že správní věci jsou řešeny 
jak speciálními správními soudy, tak i soudy obecnými. Orgány rozhodující ve 
správním soudnictví. Způsoby předcházení sporům a zažehnávání konfliktů. Aktivní 
správní stížnost. Instituty v rámci soudnictví obecného a speciální pravomoci 
správního soudnictví. Státní rada. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029973 - ANAL 030828 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar - ČÍŽKOVÁ, Johana 

Úvahy o účinnosti nové skutkové podstaty 175a trestního zákona "Křivé tlumočení" v 
praxi.  

In: Soudce. - 4, 2002, č 10, s. 3 - 5.  

 Zavedení nové skutkové podstaty trestného činu křivého tlumočení podle 175a TZ. 
Obtížnost posuzování kvality tlumočení v trestním (i jiném) procesu. Obavy 
tlumočníků a překladatelů z možného postihu za křivé tlumočení. Problematičnost 
ověřování schopnosti k posouzení nesprávnosti, neúplnosti nebo zkreslenosti 
tlumočnického úkonu nebo překladu. Autorky si kladou otázku, proč byla činnost 
tlumočníka takto kriminalizována a jaký přínos ke zlepšení činnosti orgánů justice a 
jiných státních orgánů tato trestní represe přinese. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

029972 - ANAL 030827 

EICHLER, Jiří 

Křivé tlumočení - suché namočení.  

In: Soudce. - 4, 2002, č. 10, s. 2 - 3.  

 Zařazení změny úpravy křivé výpovědi do zákona č. 134/2002 Sb., kterým se mění a 
doplňuje zákon č. 140/1961 Sb.(trestní zákon). Nový 175a - křivé tlumočení, jeho 
kritika a pro své vady praktická nepoužitelnost. Nepřijatelnost předefinování skutkové 
podstaty trestného činu a dalších závad. 

CZ - cze: PA: če/2003 
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029991 - ANAL 031288 

FRUMAROVÁ, Kateřina 

Nový prostředek obrany proti nečinnosti veřejné správy.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 1, s. 38 - 41.  

 Správní žaloba proti nečinnosti správního orgánu je v našem právním řádu novým 
prostředkem ochrany před nezákonnou nečinností veřejné správy. Smysl a účel tohoto 
institutu, Vlastní principy právní úpravy žaloby proti nečinnosti veřejné správy. 
Žaloba na nečinnost v zahraniční právní úpravě (Německo). 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029992 - ANAL 031289 

KOUDELKA, Zdeněk 

Působnost právních předpisů územní samosprávy.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 1, s. 51 - 88.  

 Vydávání právních předpisů je součástí obecné působnosti územní samosprávy. 
Realizace a hranice této působnosti: věcná působnost (samostatná a přenesená a její 
pojetí ústavním soudem, obecně závazné vyhlášky, změna věcné působnosti); územní 
působnost (změna hranic územní samosprávy, obce, výlučná územní působnost); 
osobní působnost; časová působnost. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029990 - ANAL 031287 

LISSE, Luděk 

Jednání s odbornou péčí a trestněprávní odpovědnost.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 1, s. 22 - 24.  

 Právní úprava jednání statutárních orgánů obchodních společností  a družstev 
rozeznává několik kritérií kvality. Článek se zabývá jednáním s tzv. odbornou péčí a 
jednáním s péčí řádného hospodáře. Porušení těchto kritérií z hlediska trestněprávního 
a z hlediska trestní odpovědnosti za eventuální trestné činy hospodářské kriminality. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029995 - ANAL 031292 

MALÍŘ, Jan 

Recenze.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 1, s. 39 - 40.  

Rec. na : Le systeme juridique communautaire [monografie] / Denys Simon. - Paris : 
Presses Université de France, 2001. - 779 s..  
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 Učebnice komunitárního právního řádu. Základní rysy ústavního komunitárního 
práva, prameny komunitárního práva, soudní systém Společenství. Vždy na konci 
pilířové kapitoly je obsáhlá bibliografie daného tématu. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029970 - ANAL 031275 

MOŽNÝ, Petr 

Obhajoba obviněného.  

In: Právní rádce. - 10, 2002, č. 12, s. 45.  

Rec. na : Obhajoba obviněného [monografie] / Pavel Vantuch. - Praha : C.H.Beck, 
[2002]. 

 Legislativní změny, k nimž došlo od 1. vydání publikace, po novele trestního řádu 
zákonem č. 265/2001 Sb. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029994 - ANAL 031291 

RADA, Ivan 

Tři zákazy uložené členům statutárních orgánů.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 1, s. 6 - 15.  

 Členové statutárních orgánů kapitálových obchodních společností mají kromě jiného 
povinnost dodržovat zákaz konkurence, zdržet se nekalosoutěžního jednání vůči 
společnosti a respektovat zákaz vnitřního obchodování. Rozbor těchto povinností s 
důrazem na sporná ustanovení či ustanovení umožňující různý výklad. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

029993 - ANAL 031290 

SALAČ, Jaroslav 

Nad platností smluv v mezinárodním srovnání.  

In: Právní rozhledy. - 11, 2003, č. 1, s. 1 - 6.  

 Obsah Zásad evropského smluvního práva a UNIDROIT principů mezinárodních 
obchodních smluv: omezení úpravy obsahové platnosti smluv, platnost smlouvy při 
jejím vzniku, problematika omylu, problematika svobody a vážnosti projevu vůle, 
ochrana slabší smluvní strany, uplatnění neplatnosti (relativní neplatnost) versus 
absolutní platnost smlouvy. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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029989 - ANAL 031286 

SOKOL, Tomáš 

Deset let práva ČR.  

In: Právní rádce. - 11, 2003, č. 1, s. 4 - 9.  

 Vývoj českého právního systému v posledních deseti letech. Význam ústavy, 
podstata právního státu. Právní systém a jeho praktické uplatňování. Novelizace, stav 
justice, připravované rekodifikace zákoníků. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

030192 - ANAL 030857 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Pracovníci v ohrožení (2. část).  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, prosinec, s. 21 - 22.  

 Pokračování z minulého čísla. Psychologové my měli umět srozumitelně a dostatečně 
jednoznačně odpovědět na otázku, jak se chovat při setkání se silnějším útočníkem 
nebo jak se chovat jako rukojmí. Dále by měli potenciálně ohrožené pracovníky 
trénovat na jejich možné setkání s vysoce riskantní situací. Člověk jako 
nejdokonalejší bezpečnostní systém.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

030178 - ANAL 031484 

Fobie.  

In: 100 + 1 ZZ. - 40, 2003, č. 4, s. 24 - 25, 3 obr., 1 tab.  

 Přehled některých fobií a příčiny jejich vyvolání. Pohled do historie. Tři kategorie 
fobií podle psychologů. Léčení fobií. Sociální fobie. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030096 - ANAL 030848 

Pracovníci v ohrožení.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2002, listopad, s. 28 - 29.  

 Psychologická příprava na krizové situace obecně. Psychologická příprava 
pracovníků bank, pošt a všech, kteří se zdržují na místech s většími finančními 
prostředky, která je naprosto jiná než těch, kteří mají krizovou situaci skutečně řešit.  

CZ - cze: PA: če/2003 
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030177 - ANAL 031483 

ŠLECHTA, Petr 

Účinnost skríningu psychických poruch pomocí testu slovních asociací.  

In: Československá psychologie. - 46, 2002, č. 6, s. 509 - 519, 2 grafy, 6 tab., lit. 8.  

 Ověření diagnostické validity WAT za použití standardních proměnných a 
testovacích fenoménů a parametrů kožního odporu na vzorcích 108 psychiatrických 
pacientů a 36 normálních probandů. Skríning psychických poruch. Výzkumné cíle. 
Metoda. Vzorek. Výsledek a diskuse. Identifikace psychických poruch pomocí fuzzy 
systému. Identifikace psychických poruch pomocí logické regrese. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

030251 - ANAL 031535 

HLADÍK, Václav 

Stav projektu PEGAS.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Nová softwarová verze a výstavba regionálních sítí. Pilotní projekt. Fáze pilotního 
projektu. Montáže vozidlových terminálů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030247 - ANAL 031531 

KÁRNÍK, Jiří 

Požár výrobní haly v Rýžovišti.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 4 - 5, 2 obr., 1 tab.  

 Požár výrobní haly. Popis objektu. Hasební zásah. Rozvoj požáru. Nasazení dalších 
sil požárních jednotek a prostředků. Příčina vzniku požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030248 - ANAL 031532 

KŘEPEL, Eduard - HAVLATA, Petr 

Oheň zničil granulační sušárnu.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 6 - 7, 2 obr.  

 Popis požáru provozu na výrobu chloridu vápenatého. Popis objektu. Hasební zásah. 
Bahno v hydrantu. Lokalizace požáru. Likvidace požáru. Hodnocení zásahu. Příčina 
vzniku požáru. 
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030249 - ANAL 031533 

NĚMČÍK, Rostislav 

Odborně způsobilé osoby a technici požární ochrany.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 2, s. 8.  

 Prevence v oblasti požární ochrany. Podmínky vydávání osvědčení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030173 - ANAL 031481 

SVOBODA, Miloš 

Krizová legislativa se osvědčila.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 9, 1 obr.  

 Při řešení mimořádných situací, které vznikly v souvislosti s povodněmi v srpnu roku 
2002, byl poprvé v širším měřítku uplatněn zákon č. 320/2002 Sb., a související 
právní předpisy. Vymezení kompetencí na centrální, krajské i obecní úrovni. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030174 - ANAL 031481 

SVOBODA, Miloš 

Rozsah základních funkcí státu za krizových situací.  

In: 112. - 2, 2003, č. 1, s. 8, 1 obr.  

 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 
rozpracovává projekt "Rozsah základních funkcí státu za krizových situací". Systém 
opatření. Druhy ohrožení. Preventivní opatření. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

030193 - ANAL 031492 

CHLUDIL, Ivan 

Automatické pojistky. Samonabíjecí pistole : 3. část.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 2, s. 60, 3 obr.  

 V 80. letech 20. století se podařilo vyřešit problém automatických pojistek pistolí. 
Dvojčinný spoušťový a bicí mechanismus samonabíjecí pistole Walther P99 - schéma 
a popis. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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030033 - ANAL 031460 

Evakuace vzduchem.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 2, s. 68 - 69, 3 obr.  

 Vývoj evakuace pro splnění zpravodajských, průzkumných nebo sabotážních úkolů. 
Systém Fulton. Schéma evakuačního systému STAR/Fulton. Systémy String, 
STABO, SPIE. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030195 - ANAL 031494 

MALIMÁNEK, Václav 

454 Casull.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 2, s. 20, 2 obr., 4 tab.  

 Vznik a vývoj náboje 454 Casull. Popis a charakteristika náboje 454 Casull. Vhodné 
typy prachu pro přebíjení. Výrobce, střela, rychlost, energie, délka hlavně, převýšení, 
vzdálenost. Tlaky - metoda piezo. Maximální rozměry náboje (mm). 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030194 - ANAL 031493 

NOVÁK, Jindřich - ŠPIČKA, Ivan 

Nutná obrana a její počátek.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 2, s. 56 - 57, 1 obr., lit. 3.  

 Tři postuláty reálně možné obrany. Definice obrany. Sebeobranné situace. Druhy 
identifikací. Čas a řešení sebeobranných situací. Identifikace sebeobranné situace 
prováděná Defem nebo soudem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

 

BEZPEČNOSTNÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA 
 

030018 - ANAL 030396 

Alarm Signalling [Signalizace alarmu].  

In: Global Security Review. - 2002, březen/duben, s. 13 - 16, 3 obr.  

 Elektronická ochrana objektu a význam okamžitého přenesení signálů o narušení a 
pro zajištění akceschopné reakce na právě hlášené překonání systému ochrany v 
některém úseku. Výhody digitalizace na pevné lince. Systémy ISDN, DSL, GSM 
nahrazující zastarávající telefonní spojovací systém PSNT. 

GBR - eng: PA: bv/2003 
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030030 - ANAL 030398 

Biometric Technology [Biometrie].  

In: Global Security Review. - 2002, březen/duben, s. 8 - 12, 5 obr.  

 Využití a aplikace biometrie - výrobky, metody a použití. Biometrické vstupní a 
identifikační karty, přístupové snímače, hlasové analyzátory, aj. Znak vysoké 
spolehlivosti a také vyšší cena. Některá zařízení a kontaktní adresa. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030015 - ANAL 031308 

BÜCKING, Hans Jörg 

Videoschutz Ravensberger Park : Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen 
[Videoochrana parku Ravensberger. Videosledování v Severním Porýní - Vestfálsku].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 1, s. 32 - 34.  

 Projekt videoochrany parku v Bielefeldu jako studijní projekt videoochrany 
veřejných prostor v Severním Porýní - Vestfálsku. Obsah projektu, jeho cíle a 
zaměření, výsledky dosavadní praxe, výhled do budoucna. Viz též str.20 (Kubera, 
Videoschutz Ravensberger Park). 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030017 - ANAL 030395 

The Face of Security Today [Bezpečnost dnes].  

In: Global Security Review. - 2002, březen/duben, s. 11.  

 K činnosti ASIS - Americké společnosti pro průmysl a bezpečnost. ASIS má více než 
35 tis. členů, převážně profesně zainteresovaných v produkci bezpečnostních zařízení 
a souvisejících oblastí. Informace k mezinárodní konferenci z dubna 2002. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

030016 - ANAL 030394 

FREITAG, Matthias 

Managing CCTV [Využití systému CCTV].  

In: Global Security Review. - 2002, březen/duben, s. 6 - 8, 3 obr.  

 Monitorování videosystémy CCTV a statistika o zahlcení při sledování záznamů 
službou. Nedostatečnost ochrany v důsledku zpoždění vyhodnocení záznamů v 
případech narušení objektu. Systémové řešení s tzv. nárazníkovou kamerou v 
případech narušení některého sektoru v monitorovaném pásmu. 

GBR - eng: PA: bv/2003 
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030013 - ANAL 031306 

GOLDENSTEIN, Oliver 

Die 3-S-Zentralen : Zusammenwirken Deutsche Bahn AG und BGS [Centrála 3-S. 
Součinnost Deutsche Bahn a Spolkové pohraniční stráže].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 1, s. 24 - 27, 1 obr.  

 Mobilní bezpečnostní kamerový systém 3-S (Service, Sauberkeit, Sicherheit = 
Služby, čistota, bezpečnost) a jeho použití v německé železniční přepravě pro 
zajištění bezpečnosti, prevenci vandalismu a kriminality apod. Technická data, 
praktické využití, legislativní základy nasazení kamarových systémů. Spolupráce 
německé železnice a pohraniční policie a jejich součinnost. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030014 - ANAL 031307 

HEMPEL, Leon - BITTNER, Peter 

Zur Evaluation von Videoüberwachung : Probleme der Evaluation [K vyhodnocování 
videosledování. Problémy evaluace].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 1, s. 27 - 32, 1 schéma.  

 Při vyhodnocování účinnosti a vhodnosti použití videotechniky při policejním 
sledování a monitorování je třeba především v rámci interní policejní evaluace 
přihlížet k praktickým výsledkům. Jednoznačně stanovit a vyhodnotit jak úspěšnost, 
tak i různé potíže a nedostatky a kriticky je vyhodnotit. Určitou alternativou je 
koncepce tzv. "realistické evaluace" - její podstata, technické a personální zajištění, 
organizace projektu, právní zakotvení. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

030023 - ANAL 029580 

MARSH, Jacqueline A. - MOOHAN, J.A.John 

Small Firms in Rural Areas: Experiences of Victimisation [Malé firmy ve 
venkovských oblastech. Zkušenosti s viktimizací].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 1, s. 39 - 49, 1 obr., 4 tab., lit. 31.  

 Malé firmy na britském venkově, zvláště ve střední Anglii, v kontextu britské 
ekonomiky. Charakteristika těchto firem a jejich problémů se zabezpečovací 
technikou. Osobní zkušenosti zaměstnanců s viktimizací. Jak zlepšit bezpečnost 
malých firem. 

GBR - eng: PA: jv/2003 
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VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

030228 - ANAL 031513 

EICHLER, Jan 

Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 3 - 12, lit. 8.  

 Klady a přínosy nové koncepce výstavby profesionální armády České republiky. 
Vymezení základních pojmů. Základní rozdíly mezi hrozbami a riziky. Dějové 
charakteristiky rizik. Riziko jako opak zájmu. Tématické vymezení hrozeb a rizik na 
počátku 21. století. Nástin hrozeb nevojského charakteru. Terorismus jako dominantní 
hrozba počátku 21. století. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030231 - ANAL 031516 

HORÁK, Oldřich 

Některé otazníky kolem taktického zpravodajství, HUMINT a CI.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 31 - 34, lit. 2.  

 Taktické zpravodajství. Jeho úkoly a vztah ke strategickému zpravodajství. Nová 
úloha taktického zpravodajství v nebojových (mimoválečných) operacích. Získávání 
informací v širším rozsahu. Zpravodajství z lidských zdrojů. Způsoby činnosti, 
možnosti spolupráce a využití získaných informací. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030150 - ANAL 031368 

MÜLLER, Zdeněk 

Nová strategie leteckých válek.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 2, s. 12 - 15.  

 Vzdušné síly jsou dominující formou vojenské síly v současném světě. Všechny 
konflikty posledních desetiletí použily leteckou sílu jako rozhodujícího prvku. 
Budování vzdušné nadvlády, základní typy vzdušných operací. Tzv. vysoce přesné 
zbraně a jejich použití ve výzbroji letadel. Problémy a rizika použití přesných zbraní, 
vlivy počasí na jejich účinnost a spolehlivost. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030234 - ANAL 031518 

NASTOUPIL, Josef 

Kosmické operace.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 62 - 68.  
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 Definice kosmického prostoru. Kosmické operace. Kontrola kosmického prostoru. 
Význam ovládnutí kosmického prostoru. Vedení operací pro ovládnutí kosmického 
prostoru. Velení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030229 - ANAL 031514 

SEVERA, Pavel 

Průmyslový popis - šance, nebo povinnost? 

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 13 - 16, 3 obr.  

Akce: Průmyslový popis - šance, nebo povinnost [seminář]. Praha (ČR), 11.2002.   

 Na ČVUT Fakulty strojní uspořádalo v listopadu 2002 České centrum průmyslového 
popisu (ČCPP) seminář s názvem "Průmyslový popis - šance, nebo povinnost?" Cílem 
bylo prezentovat problematiku průmyslového podpisu v jejich konkrétních 
podmínkách. Vývoj legislativy týkající se označení zbraní a střeliva a s významem 
popisu produktů pro logistiku NATO. Principy vhodných popisovacích technologií s 
důrazem na popis laserem a mikrobodem a jejich možnosti i omezení. Příklady řešení 
konkrétních problémů v praxi i s ukázkami vzorků. Diskuse. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030230 - ANAL 031515 

ŠEFČÍK, Vladimír 

Teorie a politika nákupu zařazení pro ozbrojené síly.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 1, s. 17 - 30, lit. 11.  

 Akvizice obranného zařízení a materiálu se stala velkým obchodem. Charakteristika 
trhu. Metody a postupy akvizice. Konkurence a firemní chování. Výběr dodavatele a 
rozsah trhu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

030232 - ANAL 031517 

Získávání zpravodajských údajů o asymetrických ohrožení.  

In: Vojenské rozhledy. - 12(44), 2003, č. 1, s. 35 - 50.  

 Bezpečnostní problémy a vznik nových ohrožení po skončení studené války. Povaha 
asymetrických ohrožení. Vývoj v posledním desetiletí. Přeměna starých ohrožení. 
Definice asymetrických ohrožení. Prostředky asymetrického vedení války. Metody a 
prostředky. Informační operace. Nekonvenční operace. Zbraně hromadného ničení. 
Zpravodajské řešení. Technický průzkum a elektronický průzkum. Zpravodajství z 
otevřených zdrojů (OSINT). Nové aplikace zpravodajství prostřednictvím osob. 
Kooperativní zpravodajství.Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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POLITIKA 

 

030108 - ANAL 031338 

JELÍNEK, Petr 

Rozvojová pomoc a boj proti mezinárodnímu terorismu.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 1, s. 9 - 10.  

 Otázka příčin terorismu a její zkoumání. Účinným nástrojem v boji proti 
mezinárodnímu terorismu ale může být i pomoc rozvojovému světu na snižování 
bídy. Důležité v tomto smyslu je, jakým způsobem bude humanitární pomoc 
poskytována a kdo na ní bude participovat. Součástí boje proti mezinárodnímu 
terorismu je především posilování státních kapacit v rozvojovém světě, jejichž 
dosavadní slabost je vážným problémem. Význam loajality státních zaměstnanců a 
politiků vůči společnosti, potírání korupce a organizovaného zločinu apod. jako 
faktory stabilizace společnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030149 - ANAL 031367 

KRATOCHVÍL, Petr 

Recenze.  

In: Mezinárodní vztahy. - 2003, č. 1, s. 91 - 94.  

Rec. na : Demokratie und Interessenausgleich in der Europäischen Union 
[monografie] / Claus Giering. - Gütersloh : Bertelsmann Stiftung, 1999. - 87 s., Josef 
Janning, Wolfgang Merkel, Michael Stabenow. 

 Projekt Systémová změna v Evropě, který se zabývá reformou EU a problematikou 
budoucnosti a směřování EU. Proměny pojetí demokratičnosti a legitimity evropské 
integrace. Struktura knihy a charakteristiky jejích částí. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

030109 - ANAL 031339 

KUŘÍKOVÁ, Marie 

Postavení Řádu maltézských rytířů v rámci mezinárodního práva.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 1, s. 20 - 21, lit. 6.  

 Založení řádu a jeho statut. Úsilí o uznání suverenity. Dnešní postavení Řádu, 
oprávněnost názorů na jeho suverenitu - vztah k církvi, vládám a EU. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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030107 - ANAL 031337 

SVIATKO, Martin 

Samovražedný terorismus ako extrémna forma politickej participácie.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 1, s. 7 - 9.  

 Jedním z nejaktuálnějších problémů současných mezinárodních vztahů je terorismus 
ve všech jeho formách. Sebevražedný terorismus a jeho podstata, typy 
sebevražedných operací. Sebevražedný terorismus jako specifická forma politické 
spoluúčasti na společensko-politických procesech v dané zemi nebo regionu. 
Motivace takového útoku, "užitek", který z něj má teroristická organizace a někdy i 
atentátník. Sebevražedné teroristické útoky jsou mimořádně závažným způsobem 
politické aktivity už i tak nebezpečných subjektů mezinárodní politiky, jako jsou 
teroristické organizace. 

CZ - sla: PA: bh/2003 


