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DROGY, ALKOHOL 
 

031849 - ANAL 031782 

ALLEN, Mike - DONOHUEN, William A. - GRIFFIN, Amy - RYAN, Dan - 
TURNER, Monique M. Mitchell 

Comparing the Influence of Parents and Peers on the Choice to Use Drugs [Porovnání 
vlivu rodičů a okolí na užívání drog].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 30, 2003, č. 2, s. 163 - 186, lit. 82.  

 Vliv rodiny a okolí (spolužáků, aj.) na užívání drog. Z výsledků analýz příslušné 
literatury mj. vyplývá, že vliv rodičů a podněty a tlaky z okolního prostředí mají 
nepochybně vliv na cestu k drogové závislosti mladistvých. Komentář. Otázky vlivu a 
porovnání míry budou i dále zkoumány. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

031877 - ANAL 033403 

CHATWIN, Caroline 

Drug Policy Developments within the European Union [Drogová politika v EU].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 3, s. 567 - 582, lit. 40.  

 Realizace a základy drogové politiky Nizozemí a Švédska. Rozdíly a vliv na přístupy 
EU k problematice drog. Existující speciální a kontaktní skupiny a orgány (CELAD, 
EMCDDA, REITOX, EDU, SCAD). Možný vývoj v přístupech EU k drogám. Plán 
EU Na potírání drog 2000-04. Vliv Nizozemí. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

031820 - ANAL 033105 

CHODURA, Vladimír 

Z pohledu soudního znalce.  

In: Prevence sociálně patologických jevů. - 1, 2003, č. 12, s. 13 - 17, 1 obr., 6 tab.  

 Po roce 1989 se začala radikálně měnit a stále častěji se na páchání trestné činnosti 
přímo nebo nepřímo podílejí zejména opioidy a psychostimulancia, méně často také 
kokain, kanabinoidy a halucinogeny. V posledních třech letech se již podíl alkoholu a 
těchto drog co do častosti prakticky vyrovnal. Společné a shodné faktory 
kriminogenního vlivu alkoholu a kriminogenního vlivu  psychotropních látek. 
Syndrom závislosti na drogách. Syndrom škodlivého užívání drog - tabulky. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031822 - ANAL 033107 

Deklarace mládež a alkohol.  

In: Prevence sociálně patologických jevů. - 1, 2003, č. 12, s. 20 - 23, 2 obr.  
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 Evropská Charta o alkoholu, přijatá členskými zeměmi v roce 1995. Pět principů 
obsažených v evropské Chartě o alkoholu. Trendy v užívání alkoholu. Důsledky 
užívání alkoholu mezi mládeží. Veřejné zdraví. Strategie týkající se alkoholu u 
mládeže. Protialkoholová opatření ve čtyřech oblastech. Mezinárodní spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031812 - ANAL 033097 

DUFEK, Miroslav - SVOBODA, Vladimír - ŠTĚRBA, František 

Boj proti zneužívání omamných jedů.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 33 - 37.  

 Problematika omamných jedů. Zneužívání opia, kokainu, hašiše. Otravy blínem 
černým. Stručný výklad k opiovému zákonu. Roztřídění podle zákona č. 29/1938 Sb. 
a citované vyhlášky. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031810 - ANAL 033095 

HAMOUZOVÁ, Jana 

Změny v politickém systému České republiky a jejich vliv na drogovou scénu : 3. 
část.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 28 - 32.  

 Pokračování z minulého čísla. Československo po roce 1945 a jeho drogová scéna. 
Vliv budování socialismu do roku 1989 na domácí drogovou scénu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032019 - ANAL 033142 

HEJDA, J. 

Boj s drogami v Slovenskej republike.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 38, 2003, č. 4 - 5, s. 269 - 274.  

 Vývoj drogové problému na Slovensku. Slovenská protidrogová politika. Národní 
program boje proti drogám. Represe a prevence v SR. Centrum pro léčbu drogových 
závislostí. 

SLK - sla: PA: ká/2004 

 

031819 - ANAL 033104 

LUKŠÍK, Ivan 

Interakcie sexuálnych a drogových rizík: Sumarizácia výsledkov z dvoch 
sociokultúrnych prostredí.  

In: Československá psychologie. - 47, 2003, č. 5, s. 437 - 450, 7 tab., lit. 43.  
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 Studie, která se zabývá interakcí sexuálních a drogových rizik. Současný stav 
problematiky. Sociokulturní kontext. Cíl, otázky, metodologie, metody a výsledky 
výzkumu. Diskuse a závěr. 

CZ - sla: PA: ká/2004 

 

031813 - ANAL 033098 

MAREŠOVÁ, Alena 

Drogová kriminalita - výsledky analýzy vybraných trestních spisů.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 7 - 9 

 Analýza případů drogové kriminality projednávaných soudy v Praze v letech 2000 - 
2001. V jedné skupině byly případy, jejichž pachatelé byli zjištěni a zadrženi po svém 
příletu na letišti Praha - Ruzyně. V další skupině byly případy, v nichž v l. stupni 
rozhodoval Městský soud v Praze. Celkem bylo 18 spisů. Poznatky ze spisů jsou 
doplněny o další zjištění z materiálů IKSP, státních zastupitelství a soudů. Závěr 
analýzy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031816 - ANAL 033101 

Světové drogové trendy: Spojené národy vidí velké změny.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 21 - 23.  

 Zpráva o globálních trendech v nezákonných drogách z roku 2003. Zpráva 
zdůrazňuje některé negativní směry vývoje. Nárůst výroby opia v Afghánistánu zvýšil 
heroinový trh v oblasti a dále pak ve Střední Asii, Ruské federaci a východní Evropě. 
Epidemie AIDS/HIV se rozšířila znepokojující měrou díky nárůstu nitrožilního 
zneužívání heroinu. Další poznatky z této Zprávy. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031809 - ANAL 033094 

ŠTRACH, Pavel 

Marketing s drogami souvisí.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 24 - 26.  

 Marketing při prevenci užívání drog. Škodlivost cigaret. Marketingové sdělení. 
Využití marketingu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031821 - ANAL 033106 

TEPRT, Filip 

Alkohol, řidič a marihuana.  

 4



In: Prevence sociálně patologických jevů. - 1, 2003, č. 12, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Problematika testování řidičů při zjišťování drog z tělních tekutin. Působení 
marihuany na řidiče. Srovnání testu alkoholu a marihuany na řidiče. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031815 - ANAL 033100 

TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 

Drogy a těhotenství.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 17 - 20, lit. 9.  

 V poslední době se podle epidemiologických údajů v ČR radikálně zvýšilo procento 
žen zneužívajících drogy. Drogově závislé ženy trpí tzv. "nutričním" deficitem. 
Nejčastější drogy, které vyvolávají pasivní závislost u novorozence. Poruchy 
novorozenců z klinických projevů abstinenčního syndromu. Alkoholický syndrom. 
Veřejná politika a opatření navržená na kontrolu drogově závislých těhotných žen se 
dělí na tři typy: Narkotická opatření, opatření proti kriminalitě a informační opatření 
(poradenství). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031814 - ANAL 033099 

ZEMAN, Petr 

Registrovaná drogová kriminalita a její postih v ČR v letech 1996 - 2002.  

In: Bulletin Národní protidrogová centrála. - 9, 2003, č. 4, s. 10 - 16, 12 tab., lit. 3.  

 Statistické údaje o vybraných ukazatelích kriminality, a to v časových řadách od roku 
1996 - 2000. Příslušné ukazatele kriminality byly sledovány ohledně jednotlivých 
trestných činů patřících do skupiny drogové kriminality v užším smyslu, tj. trestných 
činů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle 
paragrafů 187, 187a, 188 trestního zákona a trestné činy šíření toxikomanie dle 
paragrafu 188a trestního zákona. Dále jsou připojeny údaje o uložených trestech u 
nepodmíněných trestů odnětí svobody a též o jejich délce. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

031954 - ANAL 033299 

BETTERMANN, Julia 

Stalking - Belästigung mit allen Mitteln [Staking - obtěžování všemi prostředky].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 12, s. 18 - 23, 25, lit. 3.    
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Co je stalking, v čem tkví jeho nebezpečnost a jeho rozšíření v Německu. Kdo se 
stává obětí, typy stalkerů, jejich motivace. Policejní zásahy proti stalkerům, 
společenská obrana, právní možnosti oběti stalkingu. Preventivní projekty (policie 
Brémy). 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031853 - ANAL 031785 

CATCHPOLE, Rosalind E.H. - GRETTON, Heather M. 

The Predictive Validity of Risk Assessment With Violent Young Offenders 
[Hodnověrnost odhadu rizik u mladistvých pachatelů násilné trestné činnosti].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 30, 2003, č. 6, s. 688 - 708, 3 obr., lit. 40.  

 Článek k možnostem a metodám validního odhadu recidivy násilné trestné činnosti 
odsouzených mladistvých po roce. Relativně vysoké procento mladých pachatelů 
násilí v Kanadě a nutnost zmapovat ohrožení. Metody predikce s využitím nástrojů 
matematiky. Výsledky a diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

031801 - ANAL 033092 

CEJP, Martin - KREJČOVÁ, Soňa 

Z rozdílných poměrů do jedné Evropy.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 4, s. 297 - 300.  

Akce: Kontrola a prevence kriminality v procesu integrace do Evropské unie 
[seminář]. Vilnius (LITVA), 04.2003.  

 Informace o 15. baltském kriminologickém semináři. Zaměření semináře: Kontrola a 
prevence kriminality. Proces integrace do EU se uskutečnil koncem dubna 2003 ve 
Vilniusu v Litvě. Referáty, které se objevily na semináři. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031836 - ANAL 033121 

CRHA, Igor - MATOUŠEK, Vladimír 

Od gamblérství k vraždě.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 5, s. 28 - 33, 3 obr.  

 Případ nezkrotné hráčské vášně. Výsledkem hráčské vášně byl rozpad manželství, 
ztráta zaměstnání a kamarádů. Snaha získat peníze na další hru přivádí gamblera k 
páchání drobných podvodů či krádeží. Případ loupežné vraždy barmanky. 
Vyšetřování případu. Ohledání místa činu. Pitva. Informace o poškozené. Časový 
snímek sestavený podle výpovědi svědků v baru. Práce se stopami z místa činu a z 
obětí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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031955 - ANAL 033300 

Gewalt gegen Polizei - knallhart und alltäglich [Násilí proti policii - nápadně tvrdé a 
každodenní].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 12, s. 6 - 7, 4 fot., 1 tab.  

 Násilí namířené proti zasahujícím policistům se stává stále tvrdším a častějším 
jevem, zejména ve velkých městech. Nejčastějšími  pachateli je mládež, agresivní 
řidiči, nejčastějšími oběťmi dopravní policisté. Prevence a její programy. Statistický 
přehled vývoje násilné kriminality v Německu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031978 - ANAL 033416 

HILLIAN, Doug - REITSMA-STREET, Marge 

Parents and Youth Justice [Rodiče a soudy pro mladistvé].  

In: Canadian Journal of  Criminology and Criminal Justice. - 45, 2003, č. 1, s. 19 - 41, 
lit. 37.  

 Rodičovská péče a odpovědnost za mladistvé pachatele. Příklady zákonných úprav 
povinností a sankcí vůči neodpovědným rodičům mladistvých pachatelů v Kanadě a v 
USA. Důsledky zanedbávání rodičovské péče a výchovy. Koncepce sledující posílení 
vazeb a odpovědností v rodině. Zkušenosti a diskuze. 

CA - eng/fre: PA: bv/2004 

 

031982 - ANAL 033323 

OLBRICHOVÁ, Alice 

Daňový ráj po česku.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 51 - 52, s. 22 - 23.  

 Problematika daňových úniků na tržištích. Neoprávněné podnikání, tajné dílny. 
Prodej padělaného značkového zboží na území ČR, zejména textil, obuv, alkohol, 
cigarety. Nedostatečná a pozdní právní úprava, miliardové ztráty. Úkoly a činnost 
celní správy. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

032048 - ANAL 033430 

PAES-MACHADO, Eduardo - LEVENSTEIN, Charles 

I'm Sorry Everybody, but This Is Brazil: Armed Robbery on the Buses in Brazilian 
Cities [Ozbrojené loupeže v městských autobusech. I to je Brazílie].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 1, s. 1 - 14, 2 tab., 2 obr., lit. 28.  

 Výsledky průzkumu násilné kriminality v prostředcích veřejné hromadné dopravy 
brazilských velkoměst. Statistické údaje. Souhrnný přehled incidentů, výše 
ukradených částek (celkem, průměrně), počty mrtvých a zraněných v letech 1990 až  
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1999. Pachatelé, ohrožení cestujících a způsoby a situace provedení loupeží. Ochrana 
a význam přítomnosti policie. 

GB - eng: PA: bv/2004 

 

031979 - ANAL 033417 

PETRUNIK, Michael 

The Hare and the Tortoise: Dangerousness and Sex Offender Policy in the United 
States and Canada [Nebezpečnost sexuální kriminality a vytrvalost v politice potírání 
těchto pachatelů v USA a Kanadě].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 45, 2003, č. 1, s. 43 - 72, 
lit. 80.   

 Zvýšit ochranu společnosti před pachateli sexuální tr. činnosti je v Kanadě i v USA 
nutné od poloviny 80. let, v důsledku zvýšeného výskytu a značné brutality, zvláště na 
dětech. Přístupy ochrany společnosti v USA a Kanadě. Mezi základy patří registrace a 
sledování těchto pachatelů, informování veřejnosti, kontrola výkonu trestu a možnost 
civilního příkazu k uvalení vazby. 

CA - eng/fre: PA: bv/2004 

 

031988 - ANAL 033327 

RADITSCH, Ferdinand 

Průběžná zpráva pracovní skupiny k analýze kriminality a útěkovosti dětí a 
mladistvých umístěných v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy.  

In: Tiskový servis Odboru prevence kriminality MV. - 2003, prosinec, s. 6 - 7.  

 Varující situace v oblasti útěkovosti a kriminality dětí a mladistvých umístěných v 
zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Roste zejména násilná kriminalita 
páchaná na útěku a v jejím rámci je největší nárůst loupeží. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031995 - ANAL 033418 

SCHULENBERG, Jenifer L. 

Tte Social Context of Police Discretion with Young Offenders: An Ecological 
Analysis [Sociální kontext v přístupu policie k mladistvým delikventům. Analýza 
prostředí].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 45, 2003, č. 2, s. 127 - 
157, 1 obr., 3 tab., lit. 53.  

 Výsledky průzkumu z kanadských lokalit, zaměřeného na zacházení policie s 
mladistvými delikventy. Analýza podle teorie 4 hlavních příčin kriminality 
(urbanizace prostředí, sociální rozklad, příležitosti, zahlcení policie). Výsledky a 
úrovně potvrzení teorie. Uplatnění matematického modelování. Diskuze. 

CA - eng/fre: PA: bv/2004 
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031953 - ANAL 033298 

SCHWARZ, Christopher 

Vyzrazení zrádci.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 49, s. 46 - 48. 

 Problematika tzv. whistle blowing - zaměstnanec upozorní na nelegální nebo 
nepřípustné způsoby jednání osob, podniku, instituce. Vysoké riziko předávání 
takových informací např. úřadům nebo médiím - stigma zrádce, společenské a 
kariérní znemožnění se apod. Psychická zátěž takového člověka, která vede k pocitu 
osamění a někdy až k sebevraždě. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031876 - ANAL 033402 

SHOVER, Neal - COFFEY, Glenn S. - HOBBS, Dick 

Crime on the Line [Kriminalita po lince].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 3, 489 - 505. lit. 14.  

 Nové formy kriminality pronikající do společnosti v USA. Podvody při obchodování 
po telefonu. Vývoj, organizace a praktiky kriminálního marketinku. Legitimita a 
parazitování na renomovaných firmách. Postavení poškozovaného spotřebitele. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

031981 - ANAL 033322 

Skutečné problémy teprve přijdou.  

In: Ekonom. - 47, 2003, č. 51 - 52, s. 14, 1 tab.  

 Podle antivirových specialistů budou počítačové viry představovat stále větší 
nebezpečí. Zkracování doby, kterou viry potřebují k rozšíření, zájem kriminálních 
skupin na destruktivních útocích na internetovou infrastrukturu, zapojování 
finančních mafií do sběru dat a jejich následného zneužívání. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031879 - ANAL 033405 

TOWNSLEY, Michael - HOMEL, Ross - CHASELING, Janet 

Infectious Burglaries [Častá a opakovaná vloupání].  

In: British Journal of Criminology. - 43, 2003, č. 3, s. 615 - 633, 2 obr., 4 tab., lit. 43.  

 Teorie, poznatky z praxe a výpočty k problematice vloupávání do objektů. S 
přihlédnutím k různým skutečnostem a motivům pro zloděje. Recidiva a opakované 
krádeže vloupáním. Využití statistik ke zmapování situace v Austrálii. Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2004 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

032001 - ANAL 033130 

DRAHOTSKÝ, Ivo 

Analýza předjíždění, aplikace v MS EXCEL.  

In: Soudní inženýrství. - 14, 2003, č. 5, s. 251 - 257, 2 obr., 2 přílohy, lit. 1.  

 Rozbor varianty předjíždění se zrychlením, u které je možno variabilně zadávat 
zrychlení i rychlosti předjížděného i předjíždějícího vozidla. Celý postup je přehledně 
prezentován vývojovým diagramem. Rozpis obsahu jednotlivých buněk tabulkového 
procesoru MS Excel. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031866 - ANAL 031900 

EXLINE, D.L. - WALLACE, C. - ROUX, C. 

Forensic Applications of Chemical Imaging: Latent Fingerprint Detection Using 
Visible Absorption and Luminiscence [Soudní aplikace chemické analýzy. Detekce 
latentních otisků prstů za použití viditelné absorpce a luminiscence].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 5, s. 1047 - 1053, 4 tab., 12 obr., lit. 7.  

 Uvedená metoda je kombinací molekulární spektroskopie a digitálního zobrazování. 
Poskytuje informace o morfologii, složení, struktuře a koncentraci materiálu. Popis 
všech výhod a možností aplikace této metody a jejího významu pro soudní vědy. 
Umožňuje detekci chemicky nezpracovaných otisků prstů a to i po delší době. Závěry. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

031984 - ANAL 031908 

MADEA, B. - CREMER, U. - SCHIWY-BOCHAT, K.H. 

Leichenverbergung durch Einmauern und Einbetonieren [Ukrytí mrtvého těla 
zazděním a zabetonováním].  

In: Archiv für Kriminologie. - 212, 2003, č. 5-6, s. 129 - 140, 7 obr., 3 tab., lit. 13.  

 Popis dvou případů, kdy pachatel ukryl oběť vraždy pomocí betonu a cihel. Tělo je 
však zároveň konzervováno, což umožňuje identifikaci oběti a příčiny smrti i po delší 
době. Někdy pachatel takhle ukrývá i vražedné nástroje. Kasuistika dalších 
podobných případů. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2004 
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031806 - ANAL 031771 

MASAKATSU, Okabe 

Effective Police Administration: Criminal Investigations in Japan [Efektivní správa 
policie. Kriminální vyšetřování v Japonsku].  

In: Police Journal. - 76, 2003, č. 2, s. 135 - 148, 3 tab.  

 Charakteristika a činnost systému policejního trestního vyšetřování v Japonsku. 
Právní vymezení a kompetence kriminální policie. Ke zkrácenému důkaznímu řízení 
(tzv. minutová justice). Policejní vyšetřovací týmy, vybavení, organizace a statistika. 
Příklad metodiky vyšetřování. 

GBR - eng: PA: bv/2003 

 

031983 - ANAL 031907 

PÖTSCH, Lucia - OGBUIHI, Sylvester 

Seltenes Verletzungsmuster nach Eisenbahnüberrollung [Neobvyklý případ zranění 
po přejetí těla vlakovou soupravou].  

In: Archiv für Kriminologie. - 212, 2003, č. 5-6, s. 151 - 157, 4 obr., lit. 21.  

 Na železnici bylo nalezeno tělo člověka, který tímto způsobem spáchal sebevraždu. 
Podrobná lékařská zpráva o všech zraněních a o stavu všech tělesných orgánů. Z 
lékařského hlediska jde o dosti neobvyklý nález. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2004 

 

032003 - ANAL 033132 

RAK, Roman - PORADA, Viktor 

Rozpoznávání lidské tváře.  

In: Soudní inženýrství. - 14, 2003, č. 5, s. 277 - 282, 10 obr., lit. 4.  

 Identifikace osob, založená na rozpoznání lidských tváří. Historie biometrických 
metod identifikace/verifikace osob na základě jejich tváře. Možné klasifikační 
charakteristiky obrazu lidské tváře. Základní přístupy ke strojové identifikaci lidské 
tváře. Základní aplikační vlastnosti. Oblasti praktického využití. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031989 - ANAL 031909 

SCHMIDT, Peter H. - PADOSCH, Stephan A. - MADEA, Burkhard 

Homizidale Alkoholintoxikation versus manuelle Halskompression [Smrtelná otrava 
alkoholem versus manuální škrcení jako možné příčiny smrti].  

In: Archiv für Kriminologie. - 212, 2003, č. 5-6, s. 165 - 175, 5 obr., lit. 32.  

 Muž ve věku 49 let byl přinucen k nadměrné konzumaci alkoholu a poté několikrát 
uchopen za krk, což vedlo k smrtelnému zranění. Příčina smrti je tedy sporná, neboť 
mohlo jít o otravu alkoholem nebo o uškrcení. Podrobná lékařská zpráva. Diskuse. 
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031873 - ANAL 031901 

WEN, Che-yen - YU, Chiu-Chung 

Fingerprint Pattern Restoration by Digital Image Processing Techniques [Reprodukce 
otisků prstů technikou digitálního zobrazování ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 48, 2003, č. 5, s. 973 - 984, 15 obr., lit. 26.  

 Nová technika digitální reprodukce, která umožňuje reprodukovat defektní nebo 
kontaminované otisky prstů. Možnosti aplikace této metody. Porovnání s dalšími 
metodami. Diskuze.  

USA - eng: PA: jv/2004 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

032009 - ANAL 031911 

BECK, Adrian - BARKO, Vadym - TATARENKO, Alina 

Women militia officers in Ukraine. Exploring their experiences in a post-Soviet 
policing organisation [Ženy jako policistky v současné Ukrajině. Jejich zkušenosti s 
prací v postsovětském policejním sboru]  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 
2003, č. 4, s. 548 - 565, 8 tab., lit. 41.  

     Průzkum ukázal, že ukrajinské policistky jsou méně spokojeny se svým 
zaměstnáním než jejich mužští kolegové. Policistky si stěžují zvláště na nedobré 
mezilidské vztahy v policejním sboru a na autoritativní chování svých nadřízených. 
Mají pocit, že jsou diskriminovány a jsou pro reformu ukrajinské policie. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

031838 - ANAL 033123 

ČINČÁR, Pavel 

Příprava Policie České republiky na přistoupení k Úmluvě o Europolu.  

In: Kriminalistický sborník. - 47, 2003, č. 5, s. 47 - 50.  

     Zřízení Europolu. Úkoly, které musí ČR splnit, pokud se chce stát plnohodnotným 
a plnoprávným členem Europolu. Organizační a právní aspekty. Technické, 
personální a finanční aspekty. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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031944 - ANAL 033289 

Gewalt gegen Polizisten darf nicht "Normalfall" werden : 1. Ordentlicher Eurocop-
Kongress [Násilí proti policistům se nesmí stát normálním jevem. První řádný 
kongres EUROCOPu].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 11, s. 14 - 17.  

Akce: 1. Ordentliche EUROCOP-Kongress [kongres]. Luzern (ŠVÝCARSKO),  
09.2003. European Confederation of Police.  

     Informace o zasedání 1. kongresu EURICOPu, jehož hlavním tématem byla 
efektivita policejní práce, oborové policejní organizace v rámci Evropského 
odborového svazu (EGB), akční plán EUROCOPu, problematika práva na stávku 
policistů a především problém rostoucího násilí namířeného proti policistům. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031864 - ANAL 031898 

GRINDER, Donald 

People-Oriented Leadership [Lidský činitel jako opěrný bod policejního 
managementu].  

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 10, s. 30 - 34, lit. 2.  

     Policejní náčelníci by měli především dobře znát své podřízené, jejich vlastnosti, 
názory, slabé i silné stránky. Důležité jsou vzájemné vztahy mezi policisty na všech 
stupních policejní hierarchie. Jak spolu komunikují a do jaké míry mají možnost 
rozvinout své individuální schopnosti. Lidský faktor je podle autora hlavní 
podmínkou úspěšné policejní práce. Autor také upozorňuje na nedostatky, které v 
americké policii stále trvají. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

031942 - ANAL 033287 

INPOL - neu heisst nun INPOL und erst der Anfang [INPOL je nově přejmenován 
opět na INPOL a je na úplném začátku].  

In: Deutsche Polizei. - 52, 2003, č. 10, s. 30 - 31, 1 schéma.  

     INPOL je systém propojující informační systémy německých spolkových zemí, 
Spolkového kriminálního úřadu, Spolkové pohraniční policie a Celního kriminálního 
úřadu. Status INPOLu, výhody a nové funkce systému, doplnění o digitální 
zpracování. Verze INPOlu 4.2, 5.  

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031957 - ANAL 033302 

PETERSEN, Gerd 

Die Vermeidung von Unfairness une die Etablierung einer Fairnesskultur im 
Dienstalltag der Polizei : Unfaire Strukturen erkennen und bekämpfen, einem fairen 
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Miteinander zum Durchbruch verhelfen [Zabránit nečestnosti a nastolení kultury 
slušnosti v každodenní službě. Slušní kolegové pomáhají prolomit nečestnost a potírat 
ji].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2003, č. 6, s. 24 - 28.  

     Problematika chování v každodenní výkonu služby policisty. Nejčastější unfair 
způsoby chování - různé druhy šikany, stalking, apod. Všeobecné příčiny nečestného 
jednání a příčiny takového chování na pracovišti, speciálně v policejních řadách. 
Prevence těchto sociálně patologických jevů, prosazování etických pravidel, pěstování 
kultury slušnosti a čestnosti atd. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031802 - ANAL 033093 

PROTIVINSKÝ, Miroslav 

Vývoj policejního vzdělávání i praxe.  

In: Kriminalistika. - 36, 2003, č. 4, s. 301 - 305.  

     Autor článku seznamuje čtenáře stručně s podstatou článků citovaných německých 
autorů: 1. s konceptem nespecializovaného vzdělávání a široké využitelnosti policistů 
ve vyšší službě v německých spolkových zemích, které sjednotily pořádkovou policii 
a kriminální policii pod jednotné řízení. 2. s novou formou prakticky orientovaných 
zkoušek mladých policistů, kteří se připravují k výkonu obchůzkové služby u 
bavorské pohotovostní policie. 

CZ - cze: PA: ká/2003 

 

031890 - ANAL 031902 

TINSLEY, P.N. - PLECAS, D. - ANDERSON, G.A. 

Studying Public Perceptions of Police Grooming Standards [Jak veřejnost posuzuje 
policistu podle předpisové úpravy jeho zevnějšku]. 

In: Police Chief. - 70, 2003, č. 11, s. 42 - 45, 4 tab., lit. 10.  

     Vnější vzhled policistů a policistek, úprava zevnějšku a vliv těchto faktorů na 
vztah veřejnosti k policii. Spor o to, zda mají být tyto úpravy zevnějšku 
standardizovány, nebo zda je to osobní věc každého policisty. Anketa ukázala, že tyto 
zdánlivé maličkosti mají stále velký vliv na respekt občanů k policii. 

USA - eng: PA: jv/2004 

 

032008 - ANAL 031910 

WELLS, L.Edward - FALCONE, David N. - RABE-HEMP, Cara 

Community characteristics and policing styles in suburban agencies [Charakteristika 
místní komunity a způsob policejní práce v amerických předměstských lokalitách].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 26, 
2003, č. 4, s. 566 - 590, 4 tab., 1 obr., lit. 28.  
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     Počet obyvatel v amerických předměstích se zvyšuje a vznikají zde nové 
specifické podmínky sociální, ekonomické i politické. S tím souvisí nová koncepce 
policejní práce v těchto lokalitách. Poslední průzkum potvrdil, ale zároveň i vyvrátil 
některé zásady nové koncepce, zvané community policing. Znovu se ukázala nutnost 
porovnávat praxi s teorií v různých podmínkách a komunitách. 

GBR - eng: PA: jv/2004 

 

 

PRÁVO, ZÁKONODÁRSTVÍ, SOUDNICTVÍ  
 

031883 - ANAL 033407 

HAVILAND, John 

It's All In Your Mind [Vše záleží na stavu mysli].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 1, s. 16 - 17, 4 obr.  

 Zkušenosti z přípravy olympijského týmu USA ve střelbě. Ovládání zbraně jako 
základ, dobrá psychická kondice jako další nezbytný předpoklad úspěchu. Stručně 
některé další body metodiky přípravy. 

USA - eng: bv/2004 

 

031803 - ANAL 031774 

JELÍNEK, Jiří 

Soudnictví ve věcech mládeže a změny v trestním řízení (poznámky k orientačnímu 
studiu).  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 11-12, s. 34 - 50.  

 Ke změnám v trestním řízení podle nového zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 
věcech mládeže, účinného od 1. ledna 2004. Článek popisuje změny v trestním řízení 
ve věcech mladistvých, upozorňuje na nové základní zásady řízení, na soud mládeže, 
na změny v materiálním a formálním vazebním právu a na další úpravy. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031842 - ANAL 031776 

KRECHT, Jaroslav 

Retroaktivita právních aktů.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 11, s. 1136 - 1145.  

 Retroaktivita (zpětná působnost) vymezená nálezem Ústavního soudu č. 63/1997, 
který se opírá o definici E. Tische. Retroaktivita pravá a tzv. nepravá retroaktivita. 
Pravá retroaktivita je v článku dále a na příkladech rozváděna podrobněji. Příklad 
změny normativní situace a matematické vyjádření pravděpodobnosti změny. 

CZ - cze: PA: bv/2004 
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031830 - ANAL 033115 

MATZNER, Jiří 

Nebezpečné vyhrožování a trestní zákon.  

In: Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí. - 12, 2003, č. 4, s. 27 - 28.  

 Psychologická definice vyhrožování. Trestní zákon a vyhrožování. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031880 - ANAL 033406 

OSMANČÍK, Otakar 

K některým kriminologickým a hmotněprávním aspektům zákona o soudnictví ve 
věcech mládeže.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 1, s. 27 - 35.  

 Komentování s objasněním okolností a smyslu nového zákona o soudnictví ve věcech 
mládeže. K praxi uplatňování zákona institucemi a soudci. Ze znění zákona v 
otázkách výchovy a trestů. Probační program a výkon peněžitých trestů. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031843 - ANAL 031777 

PIPEK, Jiří 

Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu a princip ne bis in idem.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 12, s. 1255 - 1266.  

 Římský statut a vznik Mezinárodního trestního soudu jako institucionalizace 
mezinárodního trestního práva, v procesní oblasti. Jurisdikce Mezinárodního trestního 
soudu. Princip ne bis in idem a Římský statut. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031828 - ANAL 033113 

POMAHAČ, Richard 

Správní soudnictví a reforma veřejné správy.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 51 - 52, s. 20, 45 - 47, 6 obr.  

 Problematika úprav správního soudnictví. Z vystoupení na konferenci "Reforma 
veřejné správy v teorii a praxi" pořádané Ústavem státu a práva AV ČR v říjnu 2003. 
Úkoly správního soudnictví. Soudní přezkoumání. Žaloba. Zřízení Nejvyššího 
správního soudu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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031887 - ANAL 033411 

PRCHALOVÁ, Jana 

Právní úprava odpovědnosti za škodu na životním prostředí - současnost a výhled do 
budoucna.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 1, s. 11 - 12.  

 Odpovědnosti za škodu (environmentální správní delikty a tr. činy, škodu s 
ekologickými aspekty, tzv. staré ekologické zátěže). Ekologická újma, zákon č. 
17/1992 Sb., o životním prostředí. Souvisejí právní předpisy. Z legislativy EU. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031881 - ANAL 033407 

REPÍK, Bohumil 

K právu obviněného mlčet.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 4, s. 36 - 39.  

 Evropský soud pro lidská práva a ochrana práva obviněného mlčet. Rozhodnutí 
soudu k případu zastřelení obchodního manažera v britském Manchesteru. Skutkové 
okolnosti případu. Obecné principy k přípustnosti důkazů a úloha vnitrostátního 
zákonodárce. Nový právní názor Soudu. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031854 - ANAL 031784 

ROBERTS, Julian V. 

Public Opinion and Mandatory Sentencing [Mandatorní tresty a mínění veřejnosti].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 30, 2003, č. 4, s. 483 - 508, 1 tab., lit. 47.  

 K nejednoznačným názorům veřejnosti na smysl a účinky mandatorních trestů. 
Výsledky průzkumů (USA, Australský svaz) a hledisko efektivnosti jejich 
uplatňování z více pohledů. 

GBR - eng: PA: bv/2004 

 

031804 - ANAL 031775 

ŠETINA, Tomáš 

Legislativa Evropské unie na internetu z hlediska praxe advokáta.  

In: Bulletin advokacie. - 2003, č. 11-12, s. 63 - 66.  

 Vstupem ČR do EU začíná i u nás platit evropská legislativa. Nařízení EU je 
nadřazeno našemu právnímu řádu. Základní seznámení se strukturou legislativy EU 
(nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska), které jsou publikovány v 
Úředních listech – Official Jounal. Přehled informačních zdrojů EU se zaměřením na 
legislativu. Server EUROPA (adresa http://europa.eu.int/.) jako vstupní portál celého 
informačního systému. Výčet a stručná charakteristika nejdůležitějších informačních  
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systémů (CELEX, EUR-LEX, IPR-HELPDESK, ESPACANET, KNOWEUROPE) a 
jejich České adresy. Stav v ČR, Informační systém pro aproximaci práva ISAP na 
adrese http://isap.vlada.cz. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031885 - ANAL 033409 

ŠTANGOVÁ, Věra 

Institut okamžitého zrušení pracovního poměru.  

In: Právo a zaměstnání. - 10, 2004, č. 1, s. 2 - 3.  

 Náležitosti okamžitého zrušení pracovního poměru. Právní důvody, lhůty. Zrušení 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance. Neplatnost 
výpovědi. Komentář. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031829 - ANAL 033114 

ŠTEFANOVÁ, Alexandra 

Deklarace občanských práv v oblasti životního prostředí.  

In: Veřejná správa. - 14, 2003, č. 51 - 52, s. 60 - 61, 2 obr.  

 Aarhuská úmluva. Vznik, postavení a účinnost Aahurské úmluvy. Cíl a 
charakteristika Aahurské úmluvy. Proces ratifikace v české republice. Kompatibilita 
požadavků Aahurské úmluvy s právním řádem ČR. Ratifikace z hlediska harmonizace 
právního řádu ČR s acquis communautaire (Směrnice ES). Zajišťování implementace 
Aahurské úmluvy v ČR (zákony v ČR). 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031892 - ANAL 033414 

TOMÁŠEK, Michal 

Lesk a bída "europeizace" občanského práva.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 1, s. 1 - 15.  

 Proces ujednocování a harmonizace práva v Evropě, občanské právo. Iniciativy 
příslušných evropských orgánů. Různost náhledů a příprava evropského občanského 
zákoníku. Politické, ekonomické, kulturní a právní dimenze koncepce zákoníku EU. 
Oblasti diskuzí, směry a počátky tvorby. Příklady zásahu Evropského soudního dvora 
do národního občanského práva z r. 2002. Nástroje unifikace.  

CZ - cze: PA: bv/2004 
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031893 - ANAL 033415 

URBANOVÁ, Veronika 

Otazníky nad vojenským zásahem v Kosovu a Iráku a nad tváří současného 
mezinárodního práva.  

In: Právník. - 143, 2004, č. 4, s. 16 - 38, lit..  

 Vojenské zásahy mezinárodních sil v Kosovu a v Iráku. Otázky cílů, legitimity a 
argumenty k ospravedlnění intervencí. Rozdílnosti. Obsah pojmu ozbrojená 
humanitární intervence. Místo a respektování orgánů OSN. Rezoluce Rady 
bezpečnosti č. 1441 z r. 2002 a protichůdné interpretace. Z názorů a postřehů 
odborníků. Problematika užití ozbrojené síly i způsobu poválečného uspořádání. 
Diskuze a závěr. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031927 - ANAL 033272 

DAVID, Vladislav 

Jednotlivec v mezinárodním právu, zejména se zřetelem na jeho mezinárodní trestní 
odpovědnost = Der Einzelne im Vökerrecht, vor allem unter Hinweis auf seine 
völkerrechtliche Strafverantwortlichkeit.  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 2003, č. 7, s. 46 - 69.  

 Rozdílné pohledy na postavení jednotlivce v mezinárodním právu veřejném a v právu 
vnitrostátním. Mezinárodní trestní odpovědnost státu a jednotlivce (fyzických osob). 
Mezinárodní tribunály ustanovované ad hoc a vznik Mezinárodního trestního soudu. 
Stíhání jednotlivců podle mezinárodního práva. 

CZ - cze, ger: PA: bh/2004 

 

031930 - ANAL 033275 

KRECHT, Jaroslav 

Retroaktivita právních aktů.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 11, s. 1136 - 1145, lit. 2.  

 Pojem retroaktivity jako zpětné účinnosti, resp. zpětné působnosti zákona. V obecné 
rovině se jedná o případy, kdy se dané subjekty vydáním právního aktu, vztahujícího 
se na jejich práva a povinnosti, ocitají v odlišné právní situaci, než je ta, v níž se 
vzhledem k nim nacházely před jeho vydáním. Pravá retroaktivita, právní akt, právní 
situace. Obecná nepřípustnost pravé retroaktivity.  

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031925 - ANAL 033270 

MARIEL, Francoise 

Výkon rozhodnutí v komunitárním právu = L'exécution des jugements selon le droit 
communautaire.  
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In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 2003, č. 7, s. 4 - 25.  

 Evropský právní prostor a jeho cíle. Základní dokumenty EU zajišťují lepší právní 
bezpečnost. Program, který má zrušit nároky na výkon rozhodnutí ve věcech 
občanského a obchodního práva a jímž se má dosáhnout komunitarizace a 
harmonizace legislativy a pravidel týkajících se uznání výkonu rozhodnutí. 
Nejdůležitější nařízení k této problematice. 

CZ - cze, fre: PA: bh/2004 

 

031962 - ANAL 033307 

PIPEK, Jiří 

Jurisdikce Mezinárodního trestního soudu a princip ne bis in idem.  

In: Právník. - 142, 2003, č. 12, s. 1255 - 1266.  

 Přijetí Statutu Mezinárodního trestního soudu (MTS). Jurisdikce MTS - zločiny proti 
lidskosti, zločiny genocidy, válečné zločiny, zločin agrese - a vztah k národním 
soudům. Princip ne bis in idem obecně a ve vztahu k Římskému statutu MTS. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031929 - ANAL 033274 

STRÁŽNICKÁ, Viera 

Vykonavateľnosť rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva z hľadiska princípov 
Dohovoru a aplikačnej praxe = Execution of judgements rendered by the European 
Court of Human Rights in terms of the Convention principles and applicability.  

In: Mezinárodní a srovnávací právní revue. - 2003, č. 7, s. 98 - 121. 

 Evropský soud pro lidská práva ve svých rozhodnutích interpretuje články Smlouvy a 
protokolů garantujících jednotlivá základní práva a svobody se záměrem formulovat 
principy evropského veřejného řádu a stanovit rozsah pozitivních závazků smluvních 
stran. Cílem je dosažení souladu vnitrostátní ochrany lidských práv s jejím evropským 
standardem. Závaznost rozsudků ESPLP, jejich obsah a výkon rozsudků v praxi států. 

CZ - sla, eng: PA: bh/2004 

 

031963 - ANAL 033308 

ŠLOSARČÍK, Ivo 

Evropský soudní systém a ústavní smlouva EU.  

In: Evropské a mezinárodní právo. - 12, 2003, č. 4, s. 3 - 9.  

 Soudní systém EU ve vztahu k Návrhu Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. 
Změny podle Smlouvy z Nice a Kodaňské smlouvy. Změny struktury evropského 
soudního systému. Návrh ústavní smlouvy. Pravomoci Evropského soudního dvora a 
procesní instituty podle návrhu ústavní smlouvy EU. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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031905 - ANAL 033251 

ŠTENGLOVÁ, Ivana 

Promlčení bezdůvodného obohacení v judikatuře českých soudů.  

In: Právní zpravodaj. - 2003, č. 11, s. 11 - 13.  

 Spor o to, zda se pro bezdůvodné obohacení v obchodních závazkových vztazích 
uplatní úprava promlčení podle zákoníku obchodního, nebo podle zákoníku 
občanského. Východiska právního posouzení promlčení. Odraz výkladových 
odlišností v rozporné judikatuře. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031895 - ANAL 033241 

ŠTURMA, Pavel 

Zásady mezinárodního práva životního prostředí.  

In: Acta Universitatis Carolinae : Iuridica. - 2002, č. 2 - 3, s. 9 - 25.  

 Prameny a obsah mezinárodního práva. Pojem "zásady mezinárodního práva". 
Zásady mezinárodního práva životního prostředí vycházející z pravidel de lege lata 
(např. svrchovanost států a nepoškozování životního prostředí za hranicemi jejich 
jurisdikce, mezinárodní spolupráce při ochraně životního prostředí atd). Zásada 
mezinárodní odpovědnosti za ekologické škody jako pactum de contrahendo. 
Programové zásady a pojmy de lege ferenda (Ministerstvo pro životní prostředí). 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031967 - ANAL 033311 

ZEMÁNEK, Jiří 

Řízení o porušení Smlouvy ES členským státem.  

In: Evropské právo. - 7, 2003, č. 12, s. 1 - 4.  

 Slučitelnost vnitrostátních právních předpisů s předpisy evropského, resp. 
komunitárního práva. Možnost zpochybnění slučitelnosti již s komunitárním právem 
harmonizovaných předpisů. Povaha řízení o porušení Smlouvy. Podání žaloby, tzv. 
přijatelnost jednání státu. Vyloučení protiprávnosti a účinky rozsudku proti členskému 
státu. 

CZ - cze: PA: bh/2004 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

031862 - ANAL 031792 

CLAPP, Wiley 

Tactical shotgun ammo [Střelivo do taktických brokovnic].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 3, s. 74 -78, 10 obr.  

     Brokové střelivo pro použití do taktických brokových zbraní v USA. Přehled 
střeliva. Ukázka účinků na krátké vzdálenosti. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031867 - ANAL 031795 

CLAPP, Wiley 

Storm warning [Karabina Cx4 Storm se představuje].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 10, s. 58 - 65, 12 obr.  

     Nová zkrácená karabina Cx4 Storm na pistolové střelivo vyvinutá fy Beretta při 
uplatnění četných inovačních prvků. Popis a konstrukční detaily. Zásobník je 
standardní, na 10 nábojů. Výškově a stranově stavitelná muška, 2 typy hledí, konzola 
pro optiku. Ve variantách pro pistolové střelivo 9 mm Parabellum, .40 S&W nebo .45 
ACP (také pro evropský náboj 9x21 mm). Postup rozebírání zbraně. Použití zbraně, 
ukázka výsledků střelby. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031859 - ANAL 031789 

CZ P-01 [Pistole CZ P-01].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 4, s. 38 - 39, 8 obr.  

     Vlastnosti a specifika pistolí CZ v USA, které patří mezi nejoblíbenější. Podrobně 
vzor CZ P-01, specifikace, testy střelby, konstrukční detaily. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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031900 - ANAL 033246 

HAAS, Peter 

Original oder Fälschung? : Lumineszenztaster zum Erkennen von Plagiaten [Originál 
nebo padělek? Luminiscenční test odhalování plagiátů].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 25, 2003, č. 11, s. 38 - 39, 2 obr.  

     Padělání značkového spotřebního zboží, video a CD nahrávek, softwaru, 
farmaceutického zboží, automobilových a letadlových doplňků a náhradních dílů - to 
vše je výnosným artiklem hospodářské kriminality. Způsobuje miliardoové 
ekonomické škody a v některých oblastech (potraviny, léky, vybavení aut a letadel) 
ohrožuje bezpečnost lidí. Výrobci se brání různými způsoby - jedním z nich je i 
opatřování výrobků luminiscenčními ochrannými prvky. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031882 - ANAL 033408 

HANUŠ, Libor 

Náležitosti důkazního prostředku srovnávací pachovou zkouškou.  

In: Bulletin advokacie. - 2004, č. 1, s. 46 - 60.  

     Srovnávací pachová zkouška jako důkazní prostředek v trestním řízení. Přípustnost 
tohoto důkazu Ústavním soudem. Povinnost podrobit se odebrání pachové stopy a 
krve. Pachová stopa jako nepřímý, podpůrný a ex post zpravidla nepřezkoumatelný 
důkaz. Praxe a možnosti soudů a policie. Protiústavní vady dokazování. 

CZ - cze: PA: bv/2004 

 

031899 - ANAL 033245 

HUTH, Ansgar Alfred 

Eine Frage des Überlebens : Informationsschutz als Grundvoraussetzung [Otázka 
přežití. Ochrana informací jako jeho základní předpoklad].   

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 25, 2003, č. 11, s. 16 - 17, 2 obr.  

     Informace jsou jedním z nejvzácnějších a nejdražších druhů zboží a jako takové se 
stávají předmětem krádeží a průmyslové špionáže. Ochrana informací před jejich 
nelegálním využíváním, krádežemi apod. se stává základní podmínkou přežití 
každého podniku a organizace. Některé nejpoužívanější prostředky průmyslové 
špionáže a obrana proti nim (např. odposlechy). 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031868 - ANAL 031796 

JOHNSON, Dan C. 

Stoner's "Black Rifle" Marches On [Další zbraně konstrukční řady Stoneho].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 8, s. 68 - 73, 16 obr.  
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     Vývoj samonabíjecích pušek na bázi konstrukce AR-15 Eugena Stonera. Přehled 
řady (Wilson Combat UT-156, Armalite AR-10T, Les Baer Thunder Ranch Carbine, 
SSK AR-10). Některé detaily těchto taktických pušek a další vybavení a příslušenství. 
Střelivo 7,62 mm NATO nebo .308 Winchester pro verzi AR-10, aj. menší ráže. 
Některé detaily a uložení pro další příslušenství. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031858 - ANAL 031794 

MATTHEWS, Jim 

Ceck Your Guns At The Gate [Kontrola zbraně na vstupu].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 5, s. 14 - 15, 2 obr.  

     Opatření nutná pro leteckou přepravu zbraně vyžadovaná předpisy platnými v 
USA. Kontrola veškerých zavazadel. Z nařízení amerického úřadu pro bezpečnost 
dopravy (TSA). Zákl. povinnosti držitele zbraně.  

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031861 - ANAL 031791 

MILLER, Payton 

Weatherby TRR Magnum Custom [Taktická puška Weatherby TRR Magnum 
Custom].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 3, s. 38 - 40, 7 obr.  

     Specifikace taktické pušky Weatherby TRR Magnum pro střelivo zbraně, mj. 
uložení optického zaměřovače a úsťová brzda. Poznatky ze střelby. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031884 - ANAL 033408 

MILLER, Payton 

Long Guns 2004 [Dlouhé zbraně r. 2004].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 1, s. 72 - 84, 18 obr.  

     Výběr dlouhých zbraní, pistolí a revolverů, střeliva a optiky na rok 2004. Mj. 
puška CZ 452 Mannlicher, M1A SOCOM 16, Tikka T3 Tactical, pistole Beretta 
Model 92FS OD, Springfield Mil Spec, optika Nikko-Sterling Gold Crown Red Dot, 
Leupold Mark 4 6.5-20x50 LR/T. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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031857 - ANAL 031788 

What's New [Nové výrobky. Zbraně].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 7, s. 18 - 20, 6 obr..  

     Nová samonabíjecí karabina Beretta Cx4 Storm ve 4 modelech na trhu v USA. 
Malorážka CZ 425 se střelivem in.17 HMR (Hornady Magnum Rimfire). 
Příslušenství Cx4 Storm včetně taktické svítilny. Další novinky na americkém trhu. 
Zákl. popis s vyobrazením. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031901 - ANAL 033247 

PIETSCH, Jan Hendrik 

Massnahmen-Mix : Sicherheitskonzepte für Einzelhandel [Použití mnoha prostředků. 
Koncepce bezpečnosti pro maloobchod].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 25, 2003, č. 11, s. 40 - 41, 1 obr.  

     Německý maloobchod každoročně zaznamenává inventurní diference v rozsahu 
milionů eur. Příčinou jsou nejčastěji krádeže způsobené jak zákazníky, tak i 
zaměstnanci. Bezpečnostní management proto provádí analýzu rizik a na jejím 
základě vypracovává komplexní koncepci bezpečnosti, včetně kontrolních 
mechanismů a nástrojů. 

BRD - ger: PA: bh/2004 

 

031870 - ANAL 031798 

RAUCH, Walt 

The Last Line of Defense [Poslední možnost obrany].  

In: Guns and Ammo. - 48, 2004, č. 2, s. 56 - 59, 8 obr.  

     Možnosti sebeobrany s použitím střelné zbraně (zpravidla vhodné pistole) proti 
pachateli násilného vniknutí do bytu. Použití zbraně jako poslední možnost odrazení a 
sebeobrany. Základní podmínky k úspěšné obraně. Dosažitelnost zbraně a promyšlení 
variant případné nutné obrany. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

031856 - ANAL 031787 

ZWOLL, Wayne van 

Ranging One, Two, Three [Rychlé určování vzdáleností].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 2, s. 58 - 63, 15 obr.  

     Laserové dálkoměry a jejich využití v praxi. Některé systémy a typy. Přesné 
zjištění dálky střelby jako jedna z komponent přesnosti. Výhoda střel s vysokou 
rychlostí a plošší dráhou letu. Poznatky z lovu zvěře. 

USA - eng: PA: bv/2004 
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031860 - ANAL 031790 

ZWOLL, Wane van 

Beginner's Guide to the .45 [Průvodce k základům pistolí ráže .45].  

In: Guns and Ammo. - 47, 2003, č. 9, s. 68 - 77, 16 obr.  

     Úspěšně zavedené pistole ráže .45 .Přehled a hlavní charakteristiky. Základy 
konstrukce a k postupu vývoje. Některé typické prvky, kvalita střelby. 

USA - eng: PA: bv/2004 

 

032024 - ANAL 033147 

Balistika. Balistická ochrana : 1.část.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 1, s. 44 - 45, 1 obr., 1 tab.  

     Ochrana proti působení střel. Používání kategorie zbraní. Třídy materiálu. 
Pronikání střely cílem. Ochrana osob. Dvě skupiny ochranných prostředků. Definice 
ohrožení. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032025 - ANAL 033148 

FENCL, Jiří 

Protitankové pušky Zbrojovky Brno.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 1, s. 46 - 47, 2 obr., lit. 16.  

     Dokončení z čísla 12/2003. Náboje pro protitankové pušky: Náboj 7,92 x 94 mm, 
náboj 7,92 x 97 mm, náboj 7,92 x 105 mm, náboj 7,92 x 145 mm, náboj 12 x 165 
mm, náboj 15 x 105 mm: Popis a charakteristika. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032023 - ANAL 033146 

Malá encyklopedie zbraní a střelectví.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 1, s. 33, 2 obr.  

     Pokračování z čísla 12/2003. Onager. Opakovačka. Opakování. Opakovaní rány. 
Opěra. Oprava. Oprava zbraně. Ořech kuše. Ořech lůžkového závěru. Ořech zámku. 
Popis a charakteristika. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032021 - ANAL 033144 

Pratická přesnost střelby.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 1, s. 14 - 15, 1 obr., 1 tab.  
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Zkrácený přepis přednášky CH.E.Pettyho (amerického experta a instruktora) v oboru 
střelecké přípravy pro praktický výkon služby a sebeobranu. Přesnost střelby 
výkonných a eventuálně kompaktních pistolí. Střední velikost obrazu rozptylu. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

032026 - ANAL 033149 

Základní demontáže krátkých palných zbraní.  

In: Střelecký magazín. - 9, 2004, č. 1, s. 54, 3 obr.  

Základní demontáž revolveru Rast - Gasser vz. 1898. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

031844 - ANAL 033127 

JURENKA, Miroslav - DOUBEK, Oto 

Systémová analýza - předpoklad úspěchu procesního řízení AČR.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 4, s. 71 - 75.  

 Systémové pojetí racionalizační analýzy. Postup systémové analýzy. Racionalizace 
řídících procesů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031841 - ANAL 033126 

KRČ, Miroslav 

Přístup k leasingu v ozbrojených silách.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 4, s. 23 - 36, 1 obr., 1 tab., lit. 9.  

 Možné cesty vypořádání se s nedostatkem finančních prostředků v prostředí obrany. 
Leasing jako významná alternativa k úspoře finančních prostředků. Leasing jako 
investiční a finanční nástroj. Ekonomické důvody pro uzavírání leasingových smluv. 
Zkušenosti z leasingu ve vojenské oblasti. Konkrétní varianty leasingu vojenského 
materiálu. Limitující faktory vojenských leasingových smluv. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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031840 - ANAL 033125 

RYCHEL, Jozef - STRNÁDEK, Jiří 

Globalizační dilema, doktrína preventivní války a obranné výdaje.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), 2003, č. 4, s. 14 - 22, 1 graf, 5 tab., lit. 5.  

 Souvislost globalizačních a civilizačních protikladů, doktrín, obranných výdajů, 
veřejných rozpočtů a reformních opatření v ozbrojených silách z 
národohospodářského hlediska v nejbližších létech. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031847 - ANAL 033129 

SALÁK, Pavel 

Pomoc Bundeswehru při katastrofách a závažných neštěstích.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), č. 4, s. 91 - 95.  

 Využití armády k záchranným pracím a humanitárním misím. Požadování pomoci 
ozbrojených sil spolkovou zemí. Orgány oprávněné požadovat pomoc. Záchranné 
práce při katastrofě přesahující hranice jedné země. Poskytování pomoci do zahraničí. 
Náklady. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2004 

 

031896 - ANAL 033242 

STOLÁR, Michal J. 

Vojenské letectvá Európy: Bielorusko.  

In: Letectví a kosmonautika. - 79, 2003, č. 19, s. 22 - 25, 10 fot., 1 mp., 2 tab.  

Vytvoření samostatného vojenského letectva v Bělorusku po rozpadu SSSR. Jeho 
organizace, struktura, výzbroj, typy letadel, úkoly. 

CZ - sla: PA: bh/2004 

 

031846 - ANAL 033128 

VRÁBLÍKOVÁ, Petra 

Personální řízení v podmínkách Armády České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 12 (44), č. 4, s. 96 - 100, lit. 5.  

Vysvětlení základních pojmů z teorie personálního řízení. Definice řízení lidských 
zdrojů. Etapy ve vývoji personálního řízení. Vývoj názorů na člověka v personálním 
řízení. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2004 
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POLITIKA, POLITOLOGIE 
 

031932 - ANAL 033277 

CÍSAŘ, Ondřej 

Vzniká globální společnost? : Nestátní aktéři ve světové politice.  

In: Mezinárodní vztahy. - 38, 2003, č. 4, s. 5 - 23, lit. s. 21 - 23. 

Fenomén globalizace a problém transnacionálního jednání nevládních organizací a 
sociálních hnutí. Rostoucí ekonomická a politická provázanost světa, nové 
komunikační technologie a prohloubení mezinárodní mnohostranné kooperace. 
Rozsáhlá diskuse o těchto otázkách a některé závěry z ní. Globální občanská 
společnost, transformace a antiglobalizační hnutí. Globální občanská společnost 
versus lokální aktivismus. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031935 - ANAL 033280 

MALÍŘ, Jan 

Interamerický systém ochrany lidských práv : Základní dokumenty, instituce, 
mechanismy (2. část).  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 11, s. 558 - 562, lit. 7.  

Pokračování z č.10/2003. Přehled institucí, dokumentů a mechanismů ochrany 
lidských práv na americkém kontinentě v rámci Organizace amerických států. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031958 - ANAL 033303 

MÜLLER, Karel 

Koncept občanské společnosti: pokus o komplementární přístup : Tocquevillovské 
dědictví a giddensovská perspektiva.  

In: Sociologický časopis. - 39, 2003, č. 5, s. 607 - 624, lit. 22, 4 schémata.  

Idea občanské společnosti jako nezbytná součást demokracie a jejich vzájemná 
závislost. Pojem občanské společnosti a jeho vývoj - A. de Tocqueville. Normativní 
pojetí občanské společnosti, vztah občanské společnosti a státu, úskalí demokracie. 
Giddensovská teorie občanské společnosti. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031934 - ANAL 033279 

PITROVÁ, Markéta 

Institucionální reforma Evropské unie.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 11, s. 10 - 13.  

 29



 30

Přehled institucí EU a možnosti jejich reforem: Evropská rada, Evropská komise, 
Rada ministrů, Rada pro zahraniční záležitosti, Evropský parlament. Národní 
parlamenty a jejich zapojení do EU. Působnost EU - proporcionalita a subsidiarita. 

CZ - cze: PA: bh/2004 

 

031933 - ANAL 033278 

ŠLOSARČÍK, Ivo 

Celkový pohled na Evropskou ústavní smlouvu.  

In: Mezinárodní politika. - 27, 2003, č. 11, s. 8 - 9.  

Shrnutí základních problémů, kolem nichž se soustřeďuje diskuse o návrhu Evropské 
ústavy. Forma ústavního dokumentu. Preambule Ústavy a evropské hodnoty. Skrytá 
agenda (vystoupení, novelizace a právo veta). Pravomoci EU, postavení Charty 
základních práv a svobod EU. Evropa občanů a evropský politický národ. 

CZ - cze: PA: bh/2004 


