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ALKOHOL, DROGY 

 

031362 - ANAL 032843 

CHVÍLA, L. 

Hypnotika - závislost všedního dne.  

In: Závislosti a my. - 2003, září, s. 16 - 17, lit. 3.  

 Problematika nespavosti a poruchy spánku. Příčiny poruchy spánku dle Shneersona. 
Charakteristika a popis hypnotik. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031387 - ANAL 031884 

DORN, N. - BUCKE, T. - GOULDEN, C. 

Traffick, Transit and Transaction: A Conceptual Framework for Action Against Drug 
Supply [Obchodování, přeprava a transakce. Základní strategie boje proti 
obchodování s drogami].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 42, 2003, č. 4, s. 348 - 365, 1 obr., 2 tab., lit. 
31.  

 Efektivita a perspektivy boje proti obchodování s drogami. Tři základní kritéria: 1) 
specifická rizikovost a zranitelnost jednotlivých zločineckých organizací, 2) 
příležitost k trestnému činu a možnost ji redukovat, 3) nezákonná transakce z 
finančního hlediska. Další nevyřešené problémy. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

031310 - ANAL 031867 

GIBBS, Landon S. - HADDOX, J.David 

Diversion of Prescribed Drugs [Zneužívání předepsaných drog].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 6, s. 18 - 32, 1 obr., lit. 6.  

 Zákonné předpisování léků, které jsou zařazeny do seznamu drog. Různé způsoby 
zneužívání těchto předpisů pomocí fotokopií, padělků apod. Pacienti a jejich metody, 
jak získat od praktického lékaře příslušný předpis, předstírání zdravotních potíží, 
simulantství. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

031360 - ANAL 032842 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Informace o akčním plánu Ministerstva vnitra a Policie ČR k realizaci Národní 
strategie protidrogové politiky na období let 2001 - 2004.  
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In: Závislosti a my. - 2003, září, s. 10 - 12, 1 obr.  

Protidrogová politika ve Velké Británii a Rakousku. Usnesení č. 1045 "Národní 
strategie protidrogové politiky na období let 2001 - 2004". Vytvoření pracovní 
skupiny. Cíle pracovní skupiny. Východisko ke zpracování Akčního plánu. Akční 
plán a návrhy konkrétních opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031410 - ANAL 032715 

KUBITZKI, Jörg 

Verkehrpsychologie im Allianz Zentrum für Technik : Vom denkenden und 
lenkenden Menschen [Dopravní psychologie v Technickém středisku Allianz. O 
lidech přemýšlejících a řídících].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 4, s. 103 - 106, 3 obr., 4 grafy.  

 Psychologické faktory řízení motorových vozidel. Chápání rizik, vliv biorytmu, 
zkušenost řidiče, jeho psychologický typ. Odlišnost reakcí řidičů na stejné situace, 
okolnosti cesty, zvuky, barvy apod. Vlivy drog, alkoholu na psychofyziologické 
reakce. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031391 - ANAL 032707 

LEMAITRE, André - SIMON, Julie 

Le profil de l'usager de méthadone entrant en prison [Profil uživatele metadonu 
nastupujícího do vězení].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 4, s. 507 - 516.  

 Substituční léčba drogově závislých metadonem v případě, kdy toxikoman 
procházející touto substituční léčbou nebo přímo závislý na metadonu nastupuje trest 
odnětí svobody a dostává se do nápravného zařízení. Drogy ve věznicích. Výzkum 
této problematiky, jeho metodologie a výsledky. Uživatelé metadonu, jejich sociálně 
psychologický profil. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

031363 - ANAL 032844 

SOUČKOVÁ, Marie 

Protidrogová politika ministryně zdravotnictví ČR.  

In: Závislosti a my. - 2003, září, s. 20 - 24, 8 graf., 5 tab.  

 Determinanty a strategie protidrogové politiky ministryně zdravotnictví. Vývoj 
postojů k návykovým látkám se odráží v chování společnosti, a to především 
nejmladší generace. Grafy: Kouření cigaret mezi mládeží - srovnání s ostatními 
evropskými změnami, konzumace alkoholu, prevalence užívání marihuany mezi 
mládeží, užívání jiných drog než marihuana, snadný přístup k drogám. Povědomí  
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mládeže o riziku spojením s užíváním drog. Preventivní programy - Databáze 2002. 
Protidrogové léčebné programy - Databáze 2002. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031409 - ANAL 032714 

STEINMEYER, Stefan - MAURER, Hans Jürgen - MÖLLER, Manfred 

Der Einsatz von Drogenvortest im europäischen Strassenverkehr – das EU-Projekt 
ROSITA [Používání předběžných testů na zjišťování drog v evropské silniční dopravě 
- projekt ROSITA (EU)].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 4, s. 98 - 102, 2 schémata, 1 obr.  

 V silniční dopravě je velkým problémem rozpoznat, zda řidič užil před jízdou drogu, 
nějakou psychotropní látku nebo lék. Proto EU připravila projekt pod názvem 
ROSITA (Roadside Testing Assessment), který by měl ověřit testování užívání drog a 
podobných látek účastníky silniční dopravy. Organizace a provádění těchto testů v 
Německu, oprávnění dopravní policie tyto testy provádět a zákonné normy postihu. 
Výsledky projektu podle jednotlivých skupin drog a jejich účinků. Příprava projektu 
ROSITA 2. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031400 - ANAL 032847 

VACEK, Jiří 

Druhá konference protinarkotických sil v Moskvě.  

In: Závislosti a my. - 2003, září, s. 25, 1 obr.  

Akce: Protinarkotické síly [konference]. Moskva (RUSKO), 26.06.2003- 27.06.2003.  

 Dne 26.-27.6.2003 se v Moskvě konala 2. světová konference protinarkotických sil. 
Zasedání bylo pod záštitou vlády a církve. Bylo to politické jednání o celosvětovém 
problému, který především obchod s narkotiky je. V Rusku vznikl státní výbor pro 
potírání obchodu s narkotiky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031380 - ANAL 031881 

WINTERBERG, Carsten 

Drogenkonsum bestrafen? : Argumente für eine Änderung der Rechtssituation in 
Deutschland [Trestat konzumaci drog ? Argumenty pro změnu právní situace v 
Německu].  

In: Kriminalistik. - 57, 2003, č. 8-9, s. 493 - 496, lit. 43.  

 V Německu není úředně zakázána konzumace drog, na rozdíl např. od Švýcarska a 
Lucemburska. Autor podporuje změnu tohoto právního stavu v německém prostředí. 

BRD - ger: PA: jv/2003 
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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

031354 - ANAL 031872 

BAUMER, E. - HORNEY, J. - FELSON, R. - LAURITSEN, J.L. 

Neighborhood Disadvantage and the Nature of Violence [Sousedství, lokalita a různé 
druhy násilí].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 41, 2003, č. 1, s. 39 - 72, 6 tab., lit. 
43.  

 Sociálně-ekonomická situace v různých amerických lokalitách. Kriminalita, zvláště 
násilná, v těchto oblastech. Vliv městského a venkovského prostředí. Různé typy 
pachatelů. Problém zkoumán též z etnického hlediska. Závěr a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

031352 - ANAL 031870 

BOMAR, Guy 

Responsive Tactics: Police Methods Used to Prevent Non-stranger Violence in the 
Workplace [Přiměřená taktika. Policejní metody, používané při prevenci násilné 
kriminality na pracovišti].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 3, s. 19 - 35, 1 tab., lit. 81.   

Násilí a násilná kriminalita na pracovišti. Účelem této studie je identifikovat metody, 
které používá policie, je-li přizvána k asistenci. Rozhovory s 15 policejními 
specialisty v různých amerických státech. Zpracování a analýza dat. Perspektivy další 
činnosti v tomto oboru. Diskuse a závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

031341 - ANAL 032828 

CHMELÍK, Jan 

Prostituce, její charakteristika a právní aspekty.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 205 - 210, lit. 5.  

 Aktuální problematika prostituce a její dopady ve společnosti. Aspekty jejího vztahu 
k organizovanému zločinu. Pět základních forem prostituce. Prostituce a 
organizovaný zločin. Právní aspekty prostituce. Úvahy de lege lata o možném 
zákonném řešení problému.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031374 - ANAL 031875 

GRIMES, Dick 

How to Reduce the Potential of Workplace Violence [Jak snížit pravděpodobnost 
vzniku násilí na pracovišti].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 9, s. 32 - 34.  

 Násilí na policejním pracovišti. Vymezení tohoto pojmu. Vzájemné vztahy mezi 
policisty, diskriminace nových členů, šikanování. Příčiny těchto jevů. Jakým 
způsobem je možno těmto problémům předcházet, nebo je alespoň zredukovat. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

031372 - ANAL 030937 

KACAFÍRKOVÁ, Marcela 

Incest.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 20 - 23.  

 Incestní tabu u různých etnik, odlišnosti v některých společnostech. Existují nové 
teorie, podle nichž zdraví dětí nezávisí na příbuzenství rodičů, ale na genetickém 
materiálu, který si oba s sebou přinášejí. Závěry těchto teorií jsou podloženy poznatky 
z výzkumu genetiky savců a také z přímého zkoumání dětí narozených z incestních 
vztahů. Pohled do historie však ukazuje, že svazky mezi blízkými příbuznými 
rozhodně nevedly k "ozdravění" rodu, ale právě naopak. Pohled na problém incestu v 
současné době v ČR. Trestněprávní praxe. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031371 - ANAL 030936 

KUČERA, Jiří 

Motivace vražd novorozených dětí matkami.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 16 - 20.  

 Článek se snaží načrtnout předmětnou problematiku z pozice motivace vražd 
novorozených dětí matkami. Uvedeny skupiny a podskupiny některých nejčastějších 
pohnutek vražd dětí páchaných ženami. Patří k nim pohnutky plynoucí z defektů v 
partnerských a rodinných vztazích, vraždy motivované vztahem k dítěti, vraždy 
motivované sociálněekonomickou situací, obavou z veřejného mínění, z ostudy. Dále 
jsou to psychotické pohnutky, vraždy ze soucitu, z náboženského a jiného fanatismu. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031316 - ANAL 032811 

MATES, Jan 

Tesáky opět zabíjely.  

In: Týden. - 10, 2003, č. 38, s. 25, 2 obr.  
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Případy napadení psy. V řadě států regulují chov nebezpečných plemen. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031376 - ANAL 031877 

MEYER, Frank 

Strafbarkeit und Strafwürdigkeit von "Stalking" im deutschen Recht [ Stalking. 
Trestnost a trestuhodnost v německém právu].  

In: Zeitschrift für die gesamte  Strafrechtswissenschaft. - 115, 2003, č. 2, s. 249 - 293, 
lit. 239.  

 Úvod. Vymezení pojmu. Různé formy a kategorie stalkingu. Statistické údaje z USA, 
oběti stalkingu, jejich věk, pohlaví. Následky pro oběť. Trestnost stalkingu podle 
stávajících zákonů. Trestní politika v současném Německu. Skutková podstata 
stalkingu podle navrhovaných zákonů. Perspektivy. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031351 - ANAL 031869 

NEE, Claire 

Research on Burglary at the End of the Millenium: A Grounded Approach to 
Understanding Crime [Výzkum případů vloupání na konci tisíciletí. Nová 
kriminologická výzkumná metoda zvaná grounded theory].  

In: Security Journal. - 16, 2003, č. 3, s. 37 - 44, 2 tab., lit. 32.  

 Stručná historie výzkumu v tomto oboru v Británii, Irsku a Spojených státech. Nová 
metoda grounded approach a její aplikace ve výzkumu. Pachatelé bytových vloupání, 
jakožto odborníci, byli přizváni do výzkumného týmu. Konzultace s pachateli se 
osvědčila lépe než izolovaný výzkum. To je podstatou nového výzkumu grounded 
approach. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

031375 - ANAL 031876 

PITCAVAGE, Mark 

2003 Status Update: Domestic Extremism - Still a Potent Threat [ Bilance 2003. 
Tuzemský extremismus. Stále potenciální hrozba].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 8, s. 32 - 35.  

 Po 11.září 2001 se pozornost soustředila na zahraniční terorismus, ale bylo by 
chybou podceňovat terorismus čistě americký. Američtí teroristé, extremisté a rasisté 
jsou stálou hrozbou pro každodenní život v USA, jak je patrné z konkrétních příkladů 
z posledních dvou let. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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031344 - ANAL 032831 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Důsledná nedůslednost.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 228 - 231, lit. 1.  

 Stručné vyjádření podstaty článku citovaného německého autora, který líčí formování 
kriminální kariéry mladistvého intenzivního násilníka Mahmouda, Palestince žijícího 
v Německu. Příspěvek je poučný jak z hlediska prevence a represe kriminality, práce 
policie, státního zastupitelství a soudců, tak z hlediska azylové politiky a praxe. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031361 - ANAL 030929 

VYMĚTAL, Petr 

Korupce.  

In: Politologická revue. - 9, 2003, č. 1, s. 3 - 33, 3 schémata.  

 Základní přístupy k pojmu korupce. Sociální rozměr korupce. Faktory ovlivňující 
korupci. Některé náklady a důsledky korupce. Druhy, modely, typy a syndromy 
korupce. Stadia korupce. Boj proti korupci, antikorupční reformy.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031343 - ANAL 032830 

ZÁHORA, Jozef 

Účast niektorých osôb pri obhliadke miesta činu.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 223 - 227, lit. 16.  

 Prohlídky na místě činu. Právní základ při prohlídce místa činu vychází ve slovenské 
i v české úpravě z paragrafu 113 Trestního řádu. Přítomnost některých osob, zejména 
konzultanta a osoby na věci nezúčastněné při výkonu prohlídky místa činu. Klady a 
nedostatky, které jsou v trestněprocesních úpravách. 

CZ - sla: PA: ká/2003 

 

031337 - ANAL 032824 

ZAPLETAL, Josef 

Zločin jako volba.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 161 - 177, lit. 106.  

 Neobvyklé kriminologické teorie podstaty a souvislosti zločinu a nalezení cest k jeho 
omezování. Neoklasické kriminologické teorie navazují na Beccariovy a Benthamovy 
myšlenky o kriminalitě formulované v 18. století. Klasicismus a pozitivismus v 
kriminologii. Nástup neoklasicismu v kriminologii. Teorie racionální volby. Teorie 
běžných činností. Kriminálně politické vyústění. Závěr. 
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031356 - ANAL 032839 

ZEMAN, Petr 

Vývoj registrované drogové kriminality a jejího postihu v České republice v letech 
1996 - 2001.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 188 - 195, 12 tab., lit. 5.  

 Statistický přehled vybraných ukazatelů drogové kriminality v užším smyslu, tj. 
trestných činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů 
dle paragrafu 187, 187a, 188 Trestního zákona a trestného činu šíření toxikomanie dle 
paragrafu 188a Trestního zákona. Údaje o počtu zjištěných trestných činů a jejich 
objasněnosti, o počtu stíhaných, obžalovaných a odsouzených osob, a o uložených 
trestech. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031435 - ANAL 032733 

Průzkum hospodářské kriminality.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 9, s. 18, 3 schémata.  

 Počet odhalených případů závažné hospodářské kriminality v českých společnostech 
v posledních dvou letech vzrostl. Nejčastější formy hospodářské kriminality, objem 
škod, význam firemních systémů řízení rizik. Prognóza dalšího růstu počtu 
odhalených případů vzhledem k efektivnější prevenci a kvalifikovanější metodice 
odhalování. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031444 - ANAL 032862 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Jak odlišit platnou výhrůžku od nebezpečného vyhrožování.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 12, 2003, č. 3, s. 29 - 33.  

 Vyhodnocování vážnosti hrozby. Informace a praktická doporučení, která může 
využít obět vyhrožování pro posouzení své situace. Obecná východiska odhalování 
nebezpečného vyhrožování. Tři faktory, z jejichž interakce konkrétní výbuch násilí 
vzniká. Rozhovor s agresorem. Tři stupně pravděpodobného rizika na základě rozboru 
obsahu sdělení: Nízké, střední, vysoké. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031378 - ANAL 031879 

KANIA, H. - BRAND, T. - ZIMMERMANN, S. - WALTER, M. 

Die Einschätzung von Gewaltdelikten im europäischen Vergleich [ Vyhodnocení 
násilných deliktů v evropském měřítku].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 4, s. 247 - 
264, 8 obr., 4 tab., lit. 67.  
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 Průzkum byl proveden formou dotazníků u 2992 studentů právních věd v devíti 
evropských zemích, včetně ČR, a jedné jihoamerické univerzitě. Otázky byly 
zaměřeny na shodné a rozdílné rysy u deseti vybraných typů násilných a sexuálních 
deliktů. Vyhodnocení a analýza výsledků. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031390 - ANAL 032706 

LANGENAKEN, Evelyne 

A propos de l'intervention du droit pénal dans les pratiques sexuelles minoritaires par 
dela le consentement des partenaires [ Příspěvek k trestněprávním úpravám v oblasti 
sexuálních zvyklostí menšin v případě souhlasu partnerů s těmito zvyklostmi].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 4, s. 474 - 506.  

 Různost sexuálních zvyklostí a praktik a problematika trestního práva vztahující se k 
hodnocení těchto menšinových záležitostí jako společensky a právně nepřípustných. 
První část se zabývá právní analýzou různých sexuálních praktik menšin mezi 
souhlasícími partnery (sexuální perverze, rituální sexuální praktiky, sexuální 
menšiny). Druhá část se zabývá spíše teoretickými úvahami nad sexuální svobodou, 
nutností či zbytečností právních úprav apod. Vždy je ovšem přepokládán souhlas 
partnera s těmito menšinovými sexuálními zvyklostmi. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

031422 - ANAL 032722 

PAULUS, Manfred 

Sklaverei in Deutschland [Otroctví v Německu] ; Das Gespräch führte: Marion  
Tetzner.  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 9, s. 20 - 23.  

 Obchod s lidmi za účelem ilegálních adopcí, obchodu s lidskými orgány a nucené 
prostituce nabyl v Evropě gigantických a krutých rozměrů. Je velmi lukrativním a stal 
se předmětem podnikání struktur organizované kriminality. Zásobárnou je především 
východní Evropa (Bělorusko, Moldávie, Ukrajina) a cílovou zemí Německo. některá 
čísla (zisky, oběti). Situace v Německu - veřejnost tyto formy kriminality často 
bagatelizuje např. ve srovnání s bankovními loupežemi. Německá policie, Europol a 
EU v boji proti všem formám obchodování s lidmi - pozornost je věnována především 
ochraně hranic. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031379 - ANAL 031880 

RAITHEL, Jürgen 

Medien, Familie und Gewalt im Jugendalter [Média, rodina a násilná kriminalita v 
mladém věku].  
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In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 4, s. 287 - 
298, 3 obr., 2 tab., lit. 56.  

 Stále diskutované téma souvislostí mezi násilnou kriminalitou na straně jedné a 
konzumací současných módních filmů a počítačových her na straně druhé. 
Nezanedbatelný je rovněž vliv rodinného prostředí a výchovy. Databázi tvoří 
záznamy o 436 mladistvých ve věku od 15 do 18 let. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031443 - ANAL 032861 

SMITH, Martha - STRAUS, Murray A. 

Primární prevence násilí mezi partnery ; Přel. Alice Marková.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 12, 2003, č. 3, s. 18 - 27.  

Koncept násilí v intimních vztazích a primární prevence. Definice násilí v intimních 
vztazích. Primární prevence. Preventivní aktivity a programy. Primární prevence 
zaměřená na společnost. Systém trestního práva. Pracoviště, školství. Technologie a 
masová média. Komunitní programy. Zdravotnické programy. Náboženské instituce. 
Vojsko. Společenský stres. Primární prevence zaměřená na rodinu. Rodinné 
poradenství, terapie, mediace. Fyzické týrání dětí. Tělesné tresty. Prevence zaměřená 
na jednotlivce. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031396 - ANAL 032712 

Statistik zeigt Schwächen : Sicherheitspolitik nur ereignisorientiert - weniger 
Ermittler in Bereich Organisierte Kriminalität [Statistika ukazuje pokles. 
Bezpečnostní politika se poučila z událostí – méně vyšetřování v oblasti organizované 
kriminality].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 8, s. 18 - 19, 1 text. příl.  

 Ze zprávy spolkového ministra vnitra o stavu vnitřní bezpečnosti a organizované 
kriminalitě vyplývá, že došlo k poklesu kriminality, organizované zvlášť. Tato tvrzení 
pak byla podpořena zveřejněním kriminální statistiky. Článek informuje o některých 
údajích kriminální statistiky s důrazem na oblast organizované kriminality a 
kriminality drogové. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031383 - ANAL 030938 

ŠTIAVNICKÁ, Jarmila 

Aktuálne problémy kriminológie.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 23 - 26.  

 Zločin jako vědecký problém. Podrobné nahlédnutí do učebnice Kriminologie autorů 
Novotného a Zapletala a kol., vydané v ČR v r. 2001. Učebnice je hodnocena jako 
vynikající dílo i přes několik drobných autorkou uvedených nedostatků. 
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031389 - ANAL 032705 

WAETERINCKX, Patrick 

La responsabilité pénale, un risque maitrisable pour l'entreprise? : La délégation de 
pouvoir en droit pénal [Trestní odpovědnost jako zvládnutelné riziko podnikání? 
Přenesení pravomoci v trestním právu]. 

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 4, s. 425 - 473.  

 Problematika řešení trestní odpovědnosti podniků přenesením pravomocí. Co je 
přenesení pravomoci, jak a kdy lze pravomoc přenést, hmotná a morální odpovědnost, 
atd. Názory právníků a příklady soudních rozhodnutí. 

BEL - fre: PA: bh/2003 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

031313 - ANAL 030917 

BARSEGJANC, L.O. - BOLŠAKOVA, E.V. 

Vlijanije nekotorych biologičeskich faktorov na izoantigeny sistemy ABO [Vliv 
některých biologických faktorů na izoantigeny ABO systému]. 

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 5, s. 22 - 23, lit. 1.  

 Charakteristika antigenů, jejich vytváření, aktivita. Uvedeny údaje o změně 
antigenového ABO systému při patologických stavech organismu, k nimž dochází v 
důsledku vzniku a následného působení enzymu neuramidázy. Specifičnost T 
antigenu. 

RUS - rus: PA: če/2003 

 

031342 - ANAL 032829 

FÜRBACH, Martin 

Možnosti detekce latentních daktyloskopických stop z lidské kůže.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 211 - 219, lit. 20.  

 Metody detekce latentních daktyloskopických stop zanechaných na lidské kůži. 
shrnutím publikovaných metod během posledních třiceti let. Možnost zviditelnění 
těchto stop na kůži mrtvol i živých osob, a to s použitím chemických nebo fyzikálních 
metod. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031423 - ANAL 031885 

GRUBWIESER, P. - THALER, A. - KÖCHL, S. - TEISSL, R. - RABL, W. - 
PARSON, W. 

Systematic Study on STR Profiling on Blood and Saliva Traces after Visualization of 
Fingerprint Marks [Systematická studie o profilování stop krve a slin metodou STR 
po zviditelnění otisků prstů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 4, s. 733 - 741, 3 obr., 2 tab., lit. 14.  

 Vliv optických, fyzikálních a chemických metod, používaných při zvětšování otisků 
prstů, na následující DNA analýzu organických skvrn. Otisky prstů se stopami krve a 
slin na různém povrchu byly zkoumány daktyloskopickými metodami. Následné 
profilování stop metodou STR vykazovalo dobré výsledky. Dále jsou v článku 
porovnávány různé metody a jejich kombinace. Autoři doporučují metodiku pro 
podobné případy. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

031314 - ANAL 030918 

GURTOVAJA, S.V. - KURDŽIJEVA, O.B. - TUČIK, L.N. 

Vyjavlenije antigenov sistem ABO i GM v zubach [Zjišťování antigenů systémů 
ABO a GM v zubech].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 5, s. 23 - 25.  

 Popsána řada pokusů provedených za účelem zjištění antigenů systému Gm v zubech. 
Použité reakce a způsob extrahování materiálu v PBS s pH 7,2. Parametry 
vzájemného poměru zkoumaného materiálu a séra. Paralelně byly zkoumány 
kontrolní vzorky krve. Výsledky výzkumů ukazují, že zjištění antigenů systému Gm v 
zubech je možné a že se tím zvýší identifikační úroveň expertiz. Uvedená metodika 
může být použita i při zkoumání kostí. 

RUS - rus: PA: če/2003 

 

031318 - ANAL 030920 

KIMBAR, V.I. - GUŽEJEDOV, V.N. 

Ispol`zovanije skanerov v mediko-kriminalističeskoj praktike [ Používání skenerů v 
lékařské kriminalistické praxi].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 5, s. 36.  

 Objasněna metodika používání moderních skenerů s počítačovým zobrazením jak pro 
ilustrace, tak jako samostatná metoda trasologického zkoumání v praxi soudní 
lékařské expertizy oddělení lékařské kriminalistiky. 

RUS - rus: PA: če/2003 
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031319 - ANAL 030921 

MOROZOV, Ju.E. - LOPATKIN, O.N. - ČERNOUSOVA, L.A. - VASIJLEVA, E.V. 
- KORJAKIN, S.N. 

Sepsis pri immunodeficitnom sostojanii u rebenka 4 let [Sepse při imunodeficitním 
stavu čtyřletého dítěte].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 5, s. 38 - 42, 2 tab.  

 Popsán případ úmrtí čtyřleté holčičky v důsledku infekce vyvolané klebsiellou 
pneumoniae. Průběh plicní infekce, výsledky histologického vyšetření. 

RUS - rus: PA: če/2003  

 

031315 - ANAL 030919 

PIGOLKIN, Ju.I. - BOGOMOLOVA, I.N. - BOGOMOLOV, D.V. 

Sudebno-medicinskaja ocenka morfologičeskich izmenenij pečeni při narkomanii 
[Soudnělékařské hodnocení morfologických změn jater při narkomanii].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 5, s. 33 - 35.  

 Publikovány výsledky použití morfometrické metody za účelem zkoumání chronické 
virové hepatitidy u narkomanů a u osob odmítajících drogy. Histologické zkoumání 
40 vzorků jater zemřelých narkomanů. 

RUS - rus: PA: če/2003 

 

031340 - ANAL 032827 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Zajišťování daktyloskopických stop na lidské pokožce.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 220 - 222, lit. 1.  

 Informace z německých zkušeností. Možnosti zajišťování daktyloskopických stop z 
pokožky mrtvého lidského těla. Provedení pokusů. Výsledky a doporučení. Vytváření 
stop a okolní podmínky. Zajišťování stop. Konkurenční stopy. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031373 - ANAL 031874 

RILL, Hans-Georg - GÖDERT, Heinz Werner - VOSSEL, Gerhard 

Forensische Psychophysiologie ("Lügendetektion") [Soudní psychofyziologie. 
Detekce lži].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 3, s. 165 - 
180, 1 tab., lit. 115.  

 Detekce lži, známá též pod názvem CIT (Concealed Information Test), je velmi 
osvědčený způsob, přesto je dnes soudními experty velmi zanedbávána. Autoři shrnují 
současné zkušenosti z tohoto oboru v Německu a referují též o konkrétních případech  
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použití CIT v Japonsku. Docházejí k závěru, že CIT může být za příznivých okolností 
účinným prostředkem k zjištění věrohodnosti svědků resp. Výpovědí obžalovaných. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031426 - ANAL 031886 

SHOR, Y. - KENNEDY, R.B. - TSACH, T. - VOLKOV, N. - NOVOSELSKY, Y. - 
VINOKUROV, A. 

Physical Match: Insole and Shoe [Fyzikální měření. Vložka a obuv].  

In: Journal of  Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 4, s. 808 - 810, 2 obr., lit. 9.  

 Popis kriminálního případu vraždy, kdy k identifikaci pachatele bylo nutno 
identifikovat vložky a obuv. Byla použita metoda fyzikálního měření (physical 
match), jejíž definice zní: zkoumání dvou nebo více předmětů fyzikálními, optickými 
nebo fotografickými prostředky, kterými je možno určit, zda předměty tvořily jeden 
celek, nebo byly spojeny dodatečně. Popis případu. Výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

031338 - ANAL 032825 

ŠIMKOVÁ, Radka 

Legislativní problémy národní databáze DNA.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 3, s. 178 - 187, lit. 1.  

 Vybudování Národní databáze DNA. Na základě Doporučení a Rezoluce Rady 
Evropy bylo třeba vytvořit i v České republice odpovídající právní prostředí. Objevily 
se však dva zásadní problémy - vymahatelnost identifikačních úkonů a délka 
uschovávacích lhůt. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031312 - ANAL 030916 

ZVJAGIN, V.N. - GALICKAJA, O.I. - AUNAPU, S.A. 

Kraniometričeskaja diagnostika massivnosti skeleta i somatotipa [Kraniometrická 
diagnostika masívnosti kostry a somatotypu].  

In: Sudebno-medicinskaja ekspertiza. - 45, 2002, č. 5, s. 7 - 12.  

 Uvedeny diagnostické modely určené pro určování pohlaví, výšky a hmotnosti těla 
ohořelého člověka podle kosterních pozůstatků. Je použita souhrnná zpráva Warrena a 
Maplese z r. 1997 o identifikaci 85 dospělých Američanů. Materiál a metody 
výzkumu. Výsledky výzkumu a jejich posouzení. Konstatováno, že použité modely 
mohou být použity ihned na místě nálezu ohořelého těla.  

RUS - rus: PA: če/2003 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

031397 - ANAL 032713 

DICKE, Wolfgang 

EUROPOL wird mehr operative Aufgaben übernehmen [Europol převezme více 
operativních úkolů].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 8, s. 23 - 25.  

 Instituce Europolu nabývá na důležitosti v oblasti potírání kriminality s 
mezinárodním prvkem. V současné době dochází k rozšiřování úkolů, které Europol 
bude řešit nejen organizačně, ale i operativně. Jedná se zejména o potírání závažných 
forem mezinárodní a organizované kriminality, aktivní účasti na vytváření evropského 
prostoru bezpečnosti a práva, formování mezinárodních policejních jednotek a jejich 
nasazení do krizových oblastí. "Staré" i nové struktury Europolu nebo s ním 
spolupracující (OLAF, Eurojust, Eurocop). 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031353 - ANAL 031871 

ENGEL, Robin Shepard - WORDEN, Robert E. 

Police Officers' Attitudes, Behavior, and Supervisory Influences: An Analysis of 
Problem Solving [Postoje policistů, jejich chování, vliv nadřízených osob. Analýza 
řešení problému].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 41, 2003, č. 1, s. 131 - 166, 3 tab., lit. 
49.  

 Postoj policistů a jejich nadřízených k projektu community policing. Rozdíly mezi 
názory policistů a jejich nadřízených. Způsob, jak nadřízení kontrolují práci strážníků. 
Byrokracie a její vliv na policejní práci. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

031412 - ANAL 032717 

JASCH, Hans Christian - SCHAEF, Mathias 

Keimzelle einer Europäischen Grenzpolizei : Erster gemeinsammer Einsatz von EU-
Grenzschutzbeamten [Klíčící zárodky Evropské pohraniční policie. První společné 
zásahy Evropských úřadů ochrany hranic].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 4, s. 118, 2 obr.  

 Úzká spolupráce pohraničních policií členských a kandidátských států EU postupně 
vytváří základy pro vznik a fungování Evropské pohraniční policie. Vytváření 
multinacionálních týmů, společné a koordinované akce proti nadnárodní kriminalitě. 
Postupné formování politických základů společných úřadů ochrany hranic EU. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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031381 - ANAL 031882 

KARLSSON, Ingemar - CHRISTIANSON, Sven-Ake 

The phenomenology of traumatic experiences in police work [ Fenomenologie 
traumatických zážitků v policejní práci].  

In: Policing. - 26, 2003, č. 3, s. 419 - 438, 4 tab., lit. 26.  

 Průzkumu se zúčastnilo 162 respondentů ze švédského policejního sboru. 
Traumatické zážitky často zůstávají v jejich paměti ve formě vizuálních, taktilních a 
olfaktorických vjemů. Způsob, jak policisté na tyto zkušenosti reagují. Diskuse a 
závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2003 

 

031411 - ANAL 032716 

LUCKEY, Horst 

FINDUS - ein modernes und flexibles Informationssystem für die Polizei [FINDUS - 
moderní a flexibilní informační systém pro policii] 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 48, 2003, č. 4, s. 115 - 117, 5 obr. 

 Pro policii je určen informační systém FINDUS (Fallinformation durchsuchen mit 
System = Systém prohledávající informace o případech). Způsob použití systému, 
význam pro vyšetřování a potírání kriminality, především drogové. Ukládání a 
rozšiřování dat. Aplikační struktura systému. Další očekávaný vývoj - příprava 
systému TAURUS-FINDUS, TKÜ, apod. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031311 - ANAL 031868 

LUNDMAN, Richard J. - KAUFMAN, Robert L. 

Driving While Black: Effects of Race, Ethnicity, and Gender on Citizen Self-Reports 
of Traffic Stops and Police Actions [Osoby černé pleti za volantem. Rasa, etnický 
původ, pohlaví a vliv těchto faktorů na výpovědi občanů o styku s policií a o 
policejních akcích].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 41, 2003, č. 1, s. 195 - 220, 2 tab., lit. 
63.  

 Jsou Američané černé pleti a Američané španělského původu častěji zadržováni a 
kontrolováni policií pro dopravní přestupky než běloši? Studie odpovídá na tuto 
otázku na základě výpovědí amerických občanů a jejich zkušeností s dopravní policií. 
Diskuse a podněty pro další výzkum. 

USA - eng: PA: jv/2003 
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031442 - ANAL 030942 

MIKUŠ, Peter 

Filozofia organizačných zmien v policajnom zbore v Slovenskej republike.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 9, s. 6 - 14.  

 Současná příprava slovenské policie na zásadní organizační změny. Skutečnosti a 
potřeby, které vedou k realizaci připravovaných změn. Charakterizován současný stav 
reorganizace policie ČR. Doporučení autora, jak existující problémy řešit. Návrhy 
v rámci resortu MV SR a návrhy mimoresortního a celospolečenského charakteru. 

CZ - sla: PA: če/2003 

 

031377 - ANAL 031878 

SWEENEY, Earl M. 

Traffic Stops: Neglect Them at Your Peril [Kontroly řidičů. Ignorujte je na vlastní 
nebezpečí].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 7, s. 38 - 43.   

 Dopravní kontroly, dopravní nehody a uplatňování policejních předpisů v silniční 
dopravě. Kritické zhodnocení současné situace v USA. Postup při kontrole 
soukromého vozidla. Důvody k zastavení a kontrole. Stížnosti občanů na práci 
dopravních policistů. Bezpečnost silniční dopravy. 

USA - eng: PA: jv/2003 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ  
 

031309 - ANAL 031762 

DVOŘÁK, Tomáš 

Neplatnost právnických osob.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 9, s. 43 - 54, lit..  

 Implementace směrnice Rady ES z 9. 3. 1968 č. 68/151/ES do českého právního řádu 
a problematika neplatnosti právnické osoby. Ke vzniku, existenci a zániku obchodní 
společnosti. Stav platné úpravy a k neexistenci obecné úpravy. Problémy, příklady a 
souvislosti. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031326 - ANAL 032815 

FAJGAR, Josef 

Dohody o poskytnutí pomoci.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 8 - 9, 2 obr.  
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Dnem 1.1.2001 nabyl účinnosti zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. K tomuto 
zákonu byla v roce 2001 vydána Ministerstvem vnitra vyhláška č. 328/2001 Sb., o 
některých podrobnostech zabezpečení IZS. Další dohody. Postup při uzavírání dohod. 
Rámcové smlouvy. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031364 - ANAL 030930 

HARTMANOVÁ, Dagmar 

Knihovna on-line a autorské právo.  

In: Národní knihovna. - 14, 2003, č. 2, s. 100 - 105.  

 Článek se zabývá internetovými aktivitami knihoven, tedy zpřístupňováním 
dokumentů prostřednictvím sítě internet z pohledu českého autorského zákona i v 
kontextu evropského práva. Základní principy autorského práva. Způsoby užití díla 
podle autorského zákona. Licenční smlouva. Licenční smlouvy hromadné a 
kolektivní. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031307 - ANAL 031760 

HUBÁLKOVÁ, Eva 

Novinky z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve stížnostech podaných 
proti České republice.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 9, 12 - 31, lit..  

 Evropskou úmluvu o lidských právech ratifikovala ČSFR v březnu 1992 a ratifikaci k 
tomuto datu potvrdila ČR i SR. Podrobnosti k nárokování a projednávání stížností. 
Mj. případ Des Fours Walderode, Pinc a Pincová, Bulena, Zvolská a Zvolský, Pfleger, 
Chmelíř, Radimská, Bartoněk a Bartoňková, Dudová a Duda, aj. Autorka má 
dlouholetou praxi u Evropské komise a Evropském soudu pro lidská práva. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031334 - ANAL 032821 

KOZÁK, František 

Základní dokumenty k monitorování radiační situace.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 19.  

 Dokumenty k monitorování radiační situace. Legislativní dokumenty: Zákon č. 
18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon), vyhláška SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační 
monitorovací sítě. Funkce monitorovací sítě. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031320 - ANAL 030922 

ONDRUŠ, Radek - VALEŠOVÁ, Tereza 

Ke vzdělávání soudců a státních zástupců v Holandsku.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 7, s. 4 - 5.  

 Dokončení z č. 5/2003. Organizace přednášek, základní zásady. Velký důraz je 
kladen na využívání technického vybavení (prezentace v powerpointu, využití 
diaprojekce apod). Většina školení se zaměřuje na rozvoj profesionálnější 
komunikace soudců a prokurátorů v jejich typických pracovních situacích. 
Financování kurzů. Existence kontaktních osob, kterými jsou soudci a prokurátoři, 
jejich úkoly. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031306 - ANAL 031759 

PAULIČKOVÁ, Alena 

Ochrana osobných údajov.  

In: Právo a podnikání. - 12, 2003, č. 9, s. 15 - 20.  

 Vymezení pojmu, zpracování, poskytování a zpřístupňování osobních údajů. K 
celému procesu manipulace s osobními údaji. Registrace, mlčenlivost a přeshraniční 
výměna. Registrace informačních systémů a jejich kontrola. Vyřizování stížností a 
sankce.  

CZ - slo: PA: bv/2003 

 

031308 - ANAL 031761 

REPÍK, Bohumil 

Některé otázky rozhodování o vazbě ve světle judikatury Evropského soudu pro 
lidská práva.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 9, s. 32 - 42, lit..  

 Česká právní úprava a problémy týkající se praxe. Časté nerespektování požadavku 
čl. 5 odst. 3 Evropské úmluvy o lidských právech, kde obviněný ve vazbě má být 
souzen v přiměřené lhůtě. Příklady a příslušná legislativa. Rozhodování o vzetí do 
vazby. Možnosti přijetí záruky. K právu na odškodnění za nezákonnou vazbu. 

CZ - cze: PA: bv/2003 

 

031322 - ANAL 030924 

RÜTHERS, Bernd 

Dotváření práva soudci.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 8, s. 2 - 6 .  
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 Úkoly a hranice justice v demokratickém právním státě, Aplikace práva v oblasti s 
mezerami, fenomén mezery. Pojem a funkce mezery v právu. Druhy mezer. Zjištění 
mezery jako metodický problém a jako ústavní problém. Dokončení v příštím čísle.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031331 - ANAL 030927 

RÜTHERS, Bernd 

Dotváření práva soudci.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 9, s. 11 - 14.  

 Dokončení z minulého čísla. Kompetence soudců vyplňovat mezery. Dotváření práva 
mimo oblast mezer. Zdánlivá zdůvodnění soudcovských stanovování norem. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031359 - ANAL 030928 

SALÁK, Pavel 

Armáda České republiky a pátrání po nezvěstných osobách.  

In: Správní právo. - 36, 2003, č. 2 - 3, s. 120 - 126.  

 Pátrání po osobách s pomocí příslušníků armády podle zákona o ozbrojených silách, 
ustanovení 14 písm. h). Rozbor všech dalších ustanovení, týkajících se použití vojáků 
k pátrání po osobách. Zákon o integrovaném záchranném systému.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031330 - ANAL 032818 

TITA, Miloš - OTÍPKA, Jaromír 

Právní úpravy v oblasti objektů civilní ochrany.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 13.  

 Návrh nového stavebního zákona. Nové předpisy. Neodkladné změny k tomuto 
zákonu a dalším předpisům. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031321 - ANAL 030923 

VŮJTĚCH, Jan 

Co víme o současném českém soudci a jeho práci?  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 7, s. 7 - 14 .  

 Obsahem článku jsou výsledky studie zaměřené na povolání, práci a osobnost 
soudce, kterou pro MS ČR zpracoval Institut pro kriminologii a sociální prevenci. 
Zdroje a metodika při získávání poznatků pro výzkumnou studii. Metoda denního  
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snímku pro časový rozbor pracovní činnosti, časový rozbor pracovní činnosti soudců 
na základě denních snímků. Porovnání výsledků rozboru pracovní činnosti soudců a 
státních zástupců. Komentář k vybraným činnostem soudců, resp. státních zástupců.  

CZ - cze: PA: če/2003  

 

031323 - ANAL 030925 

VŮJTĚCH, Jan 

Co víme o současném českém soudci a jeho práci? 

In: Soudce. - 5, 2003, č. 8, s. 10 - 14.  

 Dokončení z č. 7/2003. Upozornění na některé vybrané poznatky převážně 
empirického charakteru, získané v rámci profesiografické studie ukončené v r. 2001. 
Jedná se zejména o výsledky specificky konstruovaného profesiografického dotazníku 
anonymně vyplněného soudkyněmi a soudci z Prahy, Brna a Ostravy. Základní 
charakteristika práce a profese, podstata profese. Informace zjištěné z dotazníku 
soudců. Pracovní motivace, motivační faktory. Právní statut a společenský status.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031329 - ANAL 030926 

VYKLICKÝ, Jan 

Úvahy o soudnictví - 2003.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 9, s. 2 - 11.  

 Autor porovnává postavení soudců od počátku sedmdesátých let minulého století po 
současnost. Konstatuje, že se přístup politiků k soudnictví radikálně změnil 
Helsinským procesem od r. 1975. Nepříliš optimistický pohled do budoucna. 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031415 - ANAL 032720 

BAUTZOVÁ, Libuše 

Konec právnímu bezvědomí?  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 38, s. 22 - 23, 12 text. příl.  

 Konkurzní řízení, proces vyrovnání a zápisy do obchodního rejstříku jsou 
potencionálním korupčním prostředím. Ministerstvo spravedlnosti zdokumentovalo 
současnou situaci, ale řešení je zatím v nedohlednu. Korupce v obchodních sporech, 
možná preventivní opatření. Obchodní rejstřík a jeho budoucí reorganizace. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031365 - ANAL 030931 

ČERMÍN, Jakub 

Komu vadí nezávislost české justice?  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 10, s. 2.  

 Autor článku, který byl vězněn dvěma politickými diktaturami, hodnotí stav současné 
české justice a konstatuje, že nezávislost soudní moci je zejména v poslední době 
neustále zmenšována a "ukrajována". Nejvíce je mu však trnem v oku současná 
neoprávněná a cílená kampaň proti nezávislosti české justice, upírání soudcům práva 
na spravedlivý proces. Nutnost reformy justice.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031433 - ANAL 032731 

GEORGIEV, Jiří 

Jakou roli přisoudil Konvent EU národním parlamentům?  

In: Evropské a mezinárodní právo. - 12, 2003, č. 2, s. 3 - 10.  

 Prohlubování integrace a z toho plynoucí potřebnost důkladnějšího zapojení 
národních parlamentů do evropského rozhodovacího procesu. Návrhy jednotlivých 
částí budoucí ústavní smlouvy a problematika zakotvení působnosti národních 
parlamentů v nové ústavní smlouvě. Základní oblasti působnosti národních 
parlamentů v evropských záležitostech - kontrola ministrů při rozhodování v Radě 
EU, dohled nad dodržováním principu subsidiarity, meziparlamentní spolupráce, 
rozhodování o změnách ústavní smlouvy a o dalších opatřeních. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031392 - ANAL 032708 

LEPETIT, Simone 

Wohlüberlegt einsetzen : Verdeckte Videoüberwachung birgt immer hohes Risiko 
[Umístění kamer je nutné dobře uvážit. Tajné videosledování skrývá vždy velké 
riziko].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 25, 2003, č. 6 - 7, s. 16 - 17.  

 Podle aktuálního rozsudku Spolkového pracovního soudu je podnikům dovoleno 
videosledování zaměstnanců v případě, že jsou o této skutečnosti informováni. 
Příspěvek komentuje tento rozsudek a poukazuje na právní omezení použití skrytého 
sledování.  

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031405 - ANAL 032852 

MOŠEK, Zdeněk 

Evropské právo a principy harmonizace technických předpisů a technických norem 
České republiky s evropským právem.  
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In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, příloha.  

 Primární a sekundární právo ES. Členění sekundárního práva. Právní akty 
sekundárního práva (nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení). 
Principy harmonizace technických předpisů a technických norem ČR s Evropským 
právem. Použití technických norem při tvorbě technických předpisů. Základní typy 
odkazu na technické normy v technických předpisech. Legislativní technika odkazu 
na technické normy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031385 - ANAL 030940 

REPÍK, Bohumil 

Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 35 - 44.  

 Dokončení z TP č. 10/2002. Evropská úmluva o lidských právech a trest smrti. Trest 
odnětí svobody a jeho výkon podle Evropské úmluvy. Zabezpečovací (ochranná) 
opatření proti recidivistům. Trestání mladistvých.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031369 - ANAL 030934 

TERYNGEL, Jiří 

K povaze porušení povinností v řízení o konkursu podle 126.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 11 - 13.  

 K povaze porušení povinností v řízení o konkursu podle 126 TZ č. 105/2000 Sb., 
podle kterého je trestný ten, kdo nesplní svou zákonnou povinnost podat návrh na 
prohlášení konkursu. Řešení konkrétního případu.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031388 - ANAL 032704 

VANDERLINDEN, Ch. 

Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu [Vězeňská práce a sociální 
zabezpečení odsouzeného].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 83, 2003, č. 5, s. 626 - 686.  

 Problematika zaměstnávání vězňů z hlediska zajištění sociálních práv odsouzených a 
sociální zabezpečení odsouzených. Analýza právních nároků odsouzených -pracovní 
poměr, provedení práce, odměňování, překážky v práci, práva plynoucí z daňového 
zatížení, příspěvky v nezaměstnanosti, náhrady škody, mateřství, péče o zdraví, 
rodinné přídavky, penze. Sociální práva nedaňová: pracovní úrazy a nemoci z 
povolání, příspěvky handikepovaným, sociální výpomoci. 

BEL - fre: PA: bh/2003 
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031384 - ANAL 030939 

VANTUCH, Pavel 

K návrhu na vytvoření zákona k zajištění majetku a věcí v trestním řízení.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 27 - 34.  

 V dubnu 2003 začala Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat vládní návrh 
zákona o zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů. V 
článku se autor zaměřuje na důvody a obsah této navržené právní úpravy a na to, zda 
je nezbytné vytvoření nového samostatného zákona, který má obsahovat minimální 
počet ustanovení, nebo zda lze vystačit pouze s novelizací trestního řádu a zákona o 
soudních exekutorech.  

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031366 - ANAL 030932 

VŮJTĚCH, Jan 

Co víme o současném českém soudci.  

In: Soudce. - 5, 2003, č. 10, s. 3 - 9, 4 tab., 2 grafy.  

 V r. 2001 spolupracovala skupina soudců s týmem IKSP na výzkumu, jenž měl 
poskytnout podklady pro výběr soudních a právních čekatelů. Podstatným úkolem 
bylo specifikování psychologického profilu našeho současného soudce. Za tím účelem 
se dobrovolně podrobilo psychodiagnostickému testování celkem 33 soudců a 
soudkyň. Současně bylo otestováno 37 státních zástupců. Uvedeny výsledky získané 
na základě psychodiagnostických zkoušek a dotazníků (včetně tabulek a grafů). 
Porovnání psychologických profilů vybraných intelektuálních profesí (soudce, 
státního zástupce, informačního pracovníka, vedoucího pracovníka v zahraničním 
obchodě). 

CZ - cze: PA: če/2003 

 

031370 - ANAL 030935 

ZÁHORA, Jozef 

Zaistenie vecí pre trestné konanie vo vybraných európskych štátoch.  

In: Trestní právo. - 8, 2003, č. 7 - 8, s. 13 - 15.  

 Dokončení z č. 6/2003. Řešení problematiky ve Švédsku a Norsku. Shrnutí porovnání 
s konstatováním, že právní řád porovnávaných zemí má podobné instituty pro 
zajištění věcí pro účely trestního řízení jaké znají trestní řády ČR a SR. Zcela odlišný 
systém je v Anglii, kde je právní řád založen na obyčejovém právu, kde jsou uvedené 
právní instituty odlišné a proto i těžko porovnatelné.  

CZ - sla: PA: če/2003 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

031424 - ANAL 032723 

BUCHMANN, Knud Eike 

Was Menschen trotz hoher Belastung gesund hält [Co dává člověku sílu vydržet 
navdory vysokému zatížení].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 2 - 3.  

 Jaké situace představují již vysokou zátěž a rozdílné reakce člověka. Psychohygiena. 
Co vše z psychického vybavení člověka, ať již geneticky daného či vypěstovaného, 
ovlivňuje snášení zátěže a vyrovnávání se s ní. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031430 - ANAL 032728 

BÜRGER, Eberhard 

Gesunde Polizisten : Einsichten eines Mediziners [Zdraví policistů. Pohled lékaře].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 19 - 22.  

 Zdraví a péče o zdraví zaměstnanců by mělo být jedním z ústředních témat velkých 
organizací, t.j. i policie. Autor se zaměřuje právě na tuto problematiku z hlediska 
situace v německé policii. Vyjasňuje pojem zdraví, rozebírá význam dietetiky a 
fyzické konstituce. Organizace zdravotní péče v policii. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031447 - ANAL 032865 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Poznámky k psychologii katastrof.  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 38, 2003, č. 1 - 2, s. 85 - 91, lit. 13.  

 Diskuse o následcích katastrofických událostí na lidskou psychiku. Krátkodobé a 
dlouhodobé důsledky a charakteristika jejich podoby. Identifikace faktorů, které 
zvyšují pravděpodobnost vzniku posttraumatické stresové poruchy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031449 - ANAL 032867 

HLAVINKA, Pavel 

Daseinsanalytická psychopatologie a psychoterapie.  

In: Psychológia patopsychológia dieťaťa. - 38, 2003, č. 1, s. 46 - 63, lit. 16.  

 Návrh možné psychopatologické klasifikace, kterou představuje daseinsanalýza. 
Tento záměr je ukázán na fenomenologické deskripci schizofrenie, poruch nálad,  
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narcismu a hysterie. Základní vodítka, podle kterých daseinsanalytický 
psychoterapeut při individuální a skupinové terapii pracuje. 

SLK - cze: PA: ká/2003 

 

031368 - ANAL 031873 

HUCHZERMEIER, C. - GOTH, N. - KÖHLER, D. - HINRICHS, G. - LDENHOFF, 

J. 

Psychopathie und Persönlichkeitsstörungen [Psychopatie a poruchy osobnosti].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 86, 2003, č. 3, s. 206 - 
215, 4 tab., 3 obr., lit. 60.  

 Třicetčtyři pachatelů, odsouzených za násilnou kriminalitu, bylo zkoumáno dvěma 
různými metodami: 1) psychopatie-checklist, systém Hare (PCL-SV), 2) interview 
DSM-IV, SKID-II. Vyhodnocení výsledků a porovnání obou metod. Průzkum 
potvrdil, že psychopatie představuje specielní subtyp v kategorii antisociálních poruch 
osobnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2003 

 

031445 - ANAL 032863 

LUKÁŠOVÁ, Růžena - URBÁNEK, Tomáš 

Image firmy: Vymezení, význam, interdisciplinární souvislosti.  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 38, 2003, č. 1 -2, s. 1 -10, 6 obr., lit. 21.  

 Přehledová studie zabývající se současným chápáním a vymezováním image firmy, a 
to z pohledu psychologie, marketingu a managementu. Pojem image. Struktura image. 
Image firmy a chování spotřebitele, rozhodování spotřebitele, ponákupní hodnocení, 
věrnost zákazníků. Image firmy z pohledu managementu. Image firmy a identita 
firmy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031446 - ANAL 032864 

MAZUROVÁ - SCHEINEROVÁ, Kateřina 

Etika v oblasti působnosti personální psychologie a pracovního poradenství.  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 38, 2003, č. 1 - 2, s. 11 - 24, 4 grafy, 1 obr., 2 
tab., lit. 10.  

 Informace o výsledcích mapujícího výzkumu ve styčné oblasti etiky a personální 
psychologie a pracovního poradenství. Pojmový a obsahový rámec problému. Tři 
základní úrovně výzkumu. Systémové užití personální psychologie. Etika v řízení 
lidských zdrojů. Systémové vztahy. Etika v podnikové strategii. Metody výzkumu 
(analýza obsahu, informační přehled, dotazník, výběrové pozorování, výzkumný 
deník). Výsledky dotazníku. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031428 - ANAL 032726 

MITTENDORFF, Carlo 

Behandlung und Betreuung von traumatisierten Personen und die Auswirkungen auf 
die Helfer : Wie viel können Helfer ertragen [Léčení a opatrování traumatizovaných 
osob a následky pro opatrovníky. Kolik je s to opatrovník unést?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 11 - 14.  

 Oběti traumatizujících zážitků vyžadují zvláštní péči, která je náročná i na psychiku 
terapeuta. Autor, sám psycholog a psychoterapeut, se zabývá působením 
traumatizovaných osob na psychik těch, kteří jim pomáhají. Negativní myšlenky a 
city, spouštěče traumatizace, nepřímá traumatizace, syndrom vyhoření. Možnosti 
člověka ovlivňovat tyto procesy - psychohygiena, rizika náhražek (alkohol, drogy). 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031429 - ANAL 032727 

NASS, Eckard 

Selbsthilfe- und Unterstützungsprogramme zur mentalen Stärkung in 
Belastungssituationen : Wege zu mentaler Stärke [Svépomocný a  podpůrný program 
pro mentální posílení v zátěžových situacích. Cesta k mentální síle].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 14 - 18, 3 schémata, lit. 5.  

 Vliv různých krizových a traumatizujících situací na psychiku. Lidé, kteří jsou těmto 
tlakům vystaveni trvale (policisté, lékaři apod.) si musí vytvořit obranný systém. 
Důležitou součástí těchto obranných mechanismů psychohygieny jsou vztahy 
uprostřed nejužší i širší rodiny, vazby na přátele a spolupracovníky. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031425 - ANAL 032724 

OHM, Dietmar 

Salutogenetische Aspekte für besonders belastende Lebens- und Arbeitssituationen : 
Gesundheitsmodell oder Krankenheitsmodell?7 [ Salutogenetické aspekty zvláště 
obtížných životních a pracovních situací. Model zdraví nebo model nemoci?].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 4 - 8, lit. 9.  

 Současný zdravotní systém je zaměřen především na pomoc v nemoci. Definice 
zdraví podle Světové zdravotnické organizace. Biomedicína a její model nemoci ve 
vývoji společnosti. V současnosti se postupně prosazuje tzv. model salutogenese, t.j. 
vzniku zdraví. Jeho podstata, modely, faktory ochrany zdraví, význam psychických 
faktorů (např. humoru), autogenní psychický trénink, relaxace. Rizika 
psychologických náhražek - alkohol, drogy, prášky. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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031431 - ANAL 032729 

PERREN-KLINGLER, Gisela 

Resilienz von Kindern und Jugendlichen : Salutogenese uns Ressourcearbeit 
[Odolnost dětí a mládeže. Salutogenese a azylová práce].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 22 - 25. 3 schémata, lit. 18.  

 Výzkumy psychické resistence dětí a mládeže. Definice  psychického traumatu, jeho 
symptomy a konsekvence. Model salutogenese a resilience. Následky dlouhotrvající 
traumatizace (sexuální zneužívání, válečné zážitky, genocida, přímé násilí apod.). 
Hledání útočiště, přístup k traumatizovaným dětem. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031427 - ANAL 032725 

ROLLER, Adrienne 

Schutz- und Risikofaktoren bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit 
Resilienz : Erkenntnisse aus der Resilienzforchung [Ochranné a rizikové faktory u 
dětí a mládeže v souvislosti s odolností. Poznatky z výzkumu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 9 - 11, lit. 2.  

 Psychická odolnost a vůbec schopnost vzdorovat nemoci a psychické zátěži jsou v 
dětství a mládí důležitými faktory celkového zdraví člověka. Definice pojmu 
odolnost. Předmět výzkumu, koncepce, problémy. Charakteristika dvou základních 
výzkumů psychické odolnosti dětí a mládeže. Formulování ochranných faktorů (podle 
Lösela a Bendera, 1998) - např. emocionální stabilita, způsob výchovy, sociální 
podpora... Prospěšnost těchto výzkumů. 

BRD - ger: PA: bh/2003 

 

031432 - ANAL 032730 

WAGENER, Ulrike 

Worte finden - sinn finden : Theologischantropologische Überlegungen [Najít slovo - 
najít smysl. Teologickoantropologické pojednání].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 21, 2003, č. 4, s. 25 - 30,m lit. 28.  

 Otázky duševního zdraví a schopnosti člověka se vyrovnat s psychickými tlaky z 
hlediska teologickoantropologických teorií. Hledání útočiště ve filozofické a 
náboženské tradici. Policisté a jejich vztah k náboženské a filozofické tradici . Role 
morálky a etiky, vztah mezi muži a ženami, jejich vzájemná spolupráce. 

BRD - ger: PA: bh/2003 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

031408 - ANAL 032855 

CHLUDIL, Ivan 

Ruger 10/22.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 10, s. 6 - 9, 12 obr.  

Popis a charakteristika malorážky Ruger 10/22. Hlavní součásti malorážky. Náboje do 
malorážky. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031346 - ANAL 032833 

Cvičné hlavně a náboje.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 17 - 19, 9 obr.  

 Dvě kategorie zařízeních a nábojů pro cvičnou střelbu. Ukázky defektů při střelbě z 
kulometu ZB26. Cvičné náboje vz. 30 pro letecké kulomety vz. 28 a vz. L/28. Cvičné 
nástavce (zleva). ZB 26, ZB 37 a pro kulomet Gorjunov vz. 43. Cvičné hlavně pro čs. 
samopaly 23/25 a 24/26. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031350 - ANAL 032837 

Daleko a přesně : 4. Část. Přel. Petr Tůma.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 44 - 45, 2 obr., 3 tab. Sek.inf.p.: IWM. -  
1998 

 Vlivy, které rušivě působí na letící střelu, jsou jednak úměrné jejímu odporu 
vzduchu, jednak silně závisejí na době letu. Vliv tvaru střely. Rychlost zvuku ve 
vzduchu. Složky tvarově závislého odporu vzduchu. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003  

 

031357 - ANAL 032840 

FENCL, Jiří 

Ruský systém OSA.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 55, 4 obr., lit. 1.  

 Systém OSA se sestává z DAO pistole PB-4 a široké nabídky 18 x 45 mm obranných 
a speciálních nábojů. Nabízeny jsou dvě hlavní modifikace pistole: PB-4M a PB-4-1. 
Charakteristika a popis.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031418 - ANAL 032858 

FENCL, Jiří 

Pažba : 4. část.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 10, s. 24, 2 obr., lit. 5.  

 Dokončení z minulého čísla. Nastřelování. Ukládání pušek. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031345 - ANAL 032832 

HELEBRANT, Martin 

Brokovnice Truvelo Neostead.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 14 - 16, 6 obr., 1 tab.  

 Technická data brokovnice Neostead. Popis a charakteristika zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031348 - ANAL 032835 

HELEBRANT, Martin 

Garand M1. Technická část.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 22 - 23, 4 obr.  

 Pokračování z čísla 9/2003. Odstřelovačské pušky Garandy a jejich použití. Doplňky 
odstřelovačky - charakteristika a popisy. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031419 - ANAL 032859 

JUŘÍČEK, Ludvík 

Balistické chování náhradního materiálu : 3. část.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 10, s. 35, 6 obr.  

 Pokračování z čísla 9/2003. Vyhodnocení balistického experimentu. Čtyři složky 
účinku malorážové střely na želatinový blok, zastupující v experimentu živou tkáň. 
Profil zranění je grafickým popisem účinku střely v balistické želatině. Pokračování 
příště. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031416 - ANAL 032856 

KLOZÍK, Pavel 

Beretta Vertec a Elite.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 10, s. 10 - 11, 5 obr., 1 tab.  
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Technické údaje pistole M92 FS Vertec a M92 G Elite IA. Charakteristika a popis 
obou pistolí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031417 - ANAL 032857 

Ladění obranné pistole.  

In: Střelecká revue. - 34, 2003, č. 10, s. 12 - 13, 7 obr.  

 Úpravy zbraní. Ladění obranné pistole. Střenka rukojeti. Uchopení a ovládání 
zpětného rázu zbraně. Bezpečnost prstů před zraněním. Použití stavitelných mířidel. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031349 - ANAL 032836 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 33, 3 obr.  

 Pokračování z čísla 9/2003. Noktovizor. Nos. Nošení zbraně. Nunchaka. Nutace. 
Nůž. Objímka hlavňová. Oblouček spoušťový. Oblouk sestupný, vzestupný. 
Obojetnice. Charakteristiky a popis. Pokračování přístě. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031347 - ANAL 032834 

Tlakoměrná hlaveň a zlatý věk Crusheru.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 21, 3 obr., lit. 6.  

 Dokončení z čísla 9/2003. Princip systému "oiled case". Vkládací (vložný) tlakoměr. 
Manometrická bomba s indikací pohybu pístku. Vkládací tlakoměry. Manometrická 
bomba. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031355 - ANAL 032838 

Základní demontáže krátkých palných zbraní Smith & Wesson S & W 32.  

In: Střelecký magazín. - 8, 2003, č. 10, s. 54, 4 obr.  

 Základní demontáže pistole Smith & Wesson 32. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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POLITIKA, POLITOLOGIE 

 
031440 - ANAL 032738 

FINE, Robert 

Kosmopolitismus a sociální teorie. Komentář naps. Marek Hudec.  

In: Filosofický časopis. - 51, 2003, č. 3, s. 407 - 431.  

 "Nový kosmopolitismu" jako forma současného sociálního a politického myšlení, 
které nabývá novou reflexi současné krize marxismu, je reakcí na oživení etnického 
nacionalismu a náboženského fundamentalismu a jehož cílem je předložení ryze 
univerzalistické perspektivy budoucnosti, která bude respektovat různorodost lidského 
společenství. Rozvoj kosmopolitní sociální teorie, rekonstrukce univerzálního a 
partikulárního, vědomí časové posloupnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031305 - ANAL 032703 

HORELOVÁ, Eva 

Cesta k přistěhovaleckému zákonu a zpět : Současná diskuse německých politických 
stran o přistěhovalectví.  

In: Integrace. - 2003, č. 1, s. 82 - 85.  

 Německo a problematika emigrace a imigrace. Potřeba reformy cizineckého a 
imigračního zákona. Zpřísnění nebo liberalizace? Problém nezaměstnanosti na straně 
jedné a nedostatku pracovních sil v některých oborech na straně druhé. Proces 
přijímání nového přistěhovaleckého zákona a jeho spornost. Parlamentní debata a 
veřejné mínění. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031439 - ANAL 032737 

KOSTELECKÝ, Tomáš - ČERMÁK, Daniel 

Výběrová šetření a analýza agregátních dat - diskuse na téma použitelnosti různých 
přístupů v komparativních analýzách politického chování.  

In: Sociologický časopis. - 39, 2003, č. 4, s. 529 - 550, 9 tab., 

lit. s. 548 - 550.  

 Regionální proměnlivost politické orientace voličů a teoretické přístupy k tomuto 
problému. Analýza příčin regionálních příčin rozdílů politického chování, teoretické a 
metodologické přístupy k testování hypotéz. Analýza dat, experimentování a 
modelem. 

CZ - cze: PA: bh/2003 
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031304 - ANAL 032702 

THOREL, Julien 

Francie, Německo a Evropská bezpečnostní a obranná politika (1998 - 2002) : Je 
francouzsko-německý tandem úspěšný i za vlády Gerharda Schrödera?  

In: Integrace. - 2003, č. 1, s. 80 - 82.  

 Obtížné vytváření Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU (SZBP) a v jejím 
rámci Evropské bezpečnostní a obranné politiky (EBOP). Prostředky EU k řešení 
krizí a otázek bezpečnosti, vztah k NATO. Francouzsko-německá spolupráce jako 
klíčový moment vytváření společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Impulzy a 
limity této spolupráce. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

031438 - ANAL 032736 

VLACHOVÁ, Klára 

Dynamika pozitivní a negativní stranické identifikace v České republice.  

In: Sociologický časopis. - 39, 2003, č. 4, s. 487 - 508, 13 tab., lit. 12.  

 Co je stranická identifikace a model volebního chování postavený na její existenci 
jako prediktoru jeho stability nebo změny. Stranická identifikace v 
postkomunistických zemích. Dynamika vývoje stranické identifikace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2003 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

031403 - ANAL 032850 

CÉRADSKÁ, Eva - ŠTOLBA, Luděk 

Systém GSM jako řešení krizové komunikace.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, s. 11, 1 obr.  

 Při mimořádných situacích se využívají analogové vysílačky, pevné telefonní linky a 
mobilní telefony. Zajišťování provozu krizových mobilních telefonů. Krizový mobilní 
telefon - Siemens ME 45. SIM Kombi karta. Zajištění provozu mobilní sítě. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031328 - ANAL 032817 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Medicína katastrof a IZS.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 12, 1 obr.  
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Akce: Medicína katastrof IZS [konference]. Zlín (ČR), 23.06.2003-25. 06.2003.  

 Dne 23.-25.6.2003 se konala ve Zlíně mezinárodní konference "Medicína katastrof a 
IZS". Přednášky o povodních. Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. 
Závěry z konference.  

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031327 - ANAL 032816 

DUBSKÝ, Milan 

Důležitost správného užívání pojmů.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 10 - 11, 1 obr.  

 Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO-1590/IZS – 2003 se zabývá 
upřesněním základních známých pojmů za účelem upozornění na skutečnost, že 
zaměňování pojmů může mít finanční důsledky. Normativní pojmy. Likvidační práce. 
Důsledky chybného zdůvodnění. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031399 - ANAL 032846 

KANTA, Jakub 

Havárie cisterny s kaprolaktamem.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, s. 4 - 5, 4 obr.  

 Popis případu havárie cisterny s kaprolaktamem (chemické látky ze Spolany). Popis 
lokality. Prvotní zásady. Vyprošťování cisterny. Sanační práce. Monitorování 
lokality. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031335 - ANAL 032822 

LINHART, Petr - RICHTER, Rostislav 

Ochrana kritické infrastruktury.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 20 - 23, 1 tab., lit. 8.  

 První ucelený materiál, řešící otázky ochrany kritické infrastruktury je "Bílá kniha" 
(White Paper). Význam tohoto materiálu. Kritická infrastruktura v Evropě. Kritická 
infrastruktura po 11. září 2001. Národní strategie. Sektory kritické infrastruktury. 
Ochrana klíčových zařízení. Kritická infrastruktura v ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031402 - ANAL 032849 

MALINA, Milan - MUSIL, Josef - HLADÍK, Václav 

Požár obchodního domu HASSO.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, s. 10, 2 obr.  

  Požár obchodního domu Hasso. Vznik požáru. Průběh zásahu. Specifika zásahu. 
Příčina vzniku požáru. Následky požáru. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031332 - ANAL 032819 

MARTÍNEK, Bohumír 

Civilní připravenost na možné útoky.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 14 - 16, 2 obr.  

 Zabezpečení civilní připravenosti tj. připravenosti obyvatelstva, technických systémů 
a složek záchranného systému. Preventivně výchovná činnost. Formy přípravy. 
Příprava dětí a mládeže. Varování a vyrozumění. Připravenost složek IZS. Účinná 
opatření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031333 - ANAL 032820 

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra. Č.j.: PO-1590/IZS - 2003 ze dne 30. června 
2003.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, příloha.  

 Metodická pomůcka Ministerstva vnitra č.j.: PO - 1590/IZS – 2003 ze dne 30. června 
2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, 
záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací, spojených s 
předcházením. řešením a odstraněním následků mimořádných událostí. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031406 - ANAL 032853 

Metodické doporučení pro přípravu obecně závazné vyhlášky obce. Požární řád obce.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, příloha.  

 Metodické doporučení pro přípravu obecně závazné vyhlášky obce - Požární řád 
obce. Drobné úpravy právního charakteru.  

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031398 - ANAL 032845 

OŠLEJŠEK, Petr 

Vyprošťování zavaleného studnaře.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, s. 6 - 7, 3 obr.  

 Popis případu zavalené osoby ve studni při provádění opravy. Poznatky ze zásahu. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031404 - ANAL 032851 

SKALSKÁ, Květoslava 

Míra požárního nebezpečí a povinnosti dle zákona o požární ochraně.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, s. 12 - 13.  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, ukládá 
právnickým osobám a fyzickým osobám, vykonávajícím podnikatelskou činnost 
podle zvláštních předpisů zabezpečovat plnění povinností, vyplývajících pro ně ze 
zákona o požární ochraně, předpisů, vydaných na jeho základě (např. vyhláška č. 
87/2000 Sb., č. 246/2001 Sb.) nebo jiných předpisů, upravujících povinnosti na úseku 
požární ochrany jako nedílnou součást své řídící, hospodářské nebo jiné základní 
činnosti a neodkladně odstraňovat zjištěné nedostatky (paragraf 2 odst.1 zákona o 
požární ochraně). 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031336 - ANAL 032823 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Nová koncepce ochrany obyvatelstva ve Švýcarsku.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 24 - 25, 1 schéma.  

 Koncepce civilní ochrany ve Švýcarsku. Příprava nové koncepce. Východiska a 
principy koncepce. Struktura ochrany obyvatelstva. Úkoly mezi státem a kantony. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031401 - ANAL 032848 

VESELÝ, Pavel 

Dlouhotrvající zásah ve Hřensku.  

In: 150 hoří. - 13, 2003, č. 9, s. 8 - 9, 3 obr.  

 Monitorování pískovcových skal v obci Hřensko. Stav nebezpečí byl rozšířen na 
další objekty ve Hřensku. Evakuace obyvatel obce. Zásahy složek integrovaného 
záchranného systému. Spolupráce těchto složek. Zkušenosti ze zásahu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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031325 - ANAL 032814 

VOTÍPKA, Luboš 

Náhrada předpisů civilní ochrany.  

In: 112. - 2, 2003, č. 3, s. 2, 1 obr.  

 Od 1.1.2001 došlo k převodu kompetencí ve věcech civilní ochrany od Ministerstva 
obrany na Ministerstvo vnitra. Návrhy dokumentů, nahrazující původní předpisy CO. 
Jedná se o: Postup pro navrhování, projektování a výstavbu staveb CO, pravidla pro 
provoz a údržbu stálých krytů CO a postup pro navrhování, projektování, výstavbu a 
provozování ochranného systému podzemních dopravních staveb. "Koncepce ochrany 
obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015". 

CZ - cze: PA: ká/2003 
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