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KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

001366 - ANAL 035611 

BAKER, Wayne E. - FAULKNER, Robert R. 

Diffusion of fraud : intermediate economic crime and investor dynamics [Šíření 
finančních podvodů : zprostředkovaný ekonomický zločin a dynamika investorů].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1173 - 1206, 4 tab., 5 grafů, lit. s. 1201 - 1206.  

 Studium šíření technik a praktik finančních podvodů mezi pachateli. Tento článek se 
zabývá zprostředkovanými finančními podvody konanými pod zástěrkou legitimního 
podnikání. Analýza dat z archivů, průzkumů a studií. Příčiny vzniku těchto druhů 
podvodů. Klíče k úspěchu jsou velmi podobné až stejné jako klíče k úspěšnému 
podnikání. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001379 - ANAL 035619 

BAUMER, Eric P. - FELSON, Richard B. - MESSNER, Steven F. 

Changes in police notification for rape, 1973 - 2000 [Změny v policejních záznamech 
o znásilnění v letech 1973 - 2000].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 841 - 872, 3 grafy, 3 tab., 1 příloha, lit. s. 864 - 
870.  

 Pro analýzu byla využita data z National Crime Survey (Národní průzkum 
kriminality) a National Crime Victimization Survey (Národní průzkum násilné 
kriminality). Analýza dat ukazuje, že v 70. a 80. letech vzrůstal počet ohlášených 
znásilnění známým útočníkem, v 90. letech narůstal počet znásilnění celkově. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001299 - ANAL 035482 

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN, MÜNCHEN 

Scheirefahndung in Bayern : Pionierarbeit im Freistaat Bayern ["Schleierfahdung" v 
Bavorsku. Průkopnická činnost Svobodného státu Bavorsko].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 5, s. 11 - 15.  

 Bavorské ministerstvo vnitra předkládá v tomto článku rozsáhlý výklad problematiky 
strategie "Schleierfanhdung". Vznik a praktická realizace této strategie. Ustanovení 
policejního práva, která bylo možné využít při tvorbě norem k oprávnění policie 
provádět kontroly nezávisle na podezření a skutkovou podstatu. Praktické výsledky 
realizace těchto kontrol zejména v prevenci a potírání obchodu s drogami, pašováním 
kradených aut, převaděčství atd. Výcvik a vzdělávání bavorské policie v souvislosti se 
"Schleierfahndungem". Shrnutí kritických připomínek. Stanovisko ústavního soudu. 

BRD - ger: PA: bh/2004 
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001370 - ANAL 035615 

COOK, Philip J. - LUDWIG, Jens 

Does Gun Prevalence affect teen gun carrying after all? [Ovlivňuje přemíra zbraní 
držení zbraní teenagery jako takové?].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 27 - 54, 6 tab., lit. s. 50 - 53.  

 Předchozí výzkumy ukazují, že regulace nebo prevalence zbraní na lokální úrovni 
neovlivňuje držení zbraní mladistvými. Tato studie analyzuje data z dříve 
provedených studií. Výsledky ukazují, že držení zbraní mladistvými ovlivňuje - 
zvyšuje počet násilných trestných činů spáchaných mladistvými. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001383 - ANAL 035148 

DOWLER, Kenneth 

Comparing American and Canadian Local Television Crime Stories: A Content 
Analysis [Obsahová analýza místních televizních kriminálních pořadů v USA a 
Kanadě].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 46, 2004, č. 5, s. 553 - 
596, 3 tab., lit. 46.  

 Porovnání rozdílných a společných rysů místního televizního vysílání v oblasti 
kriminality v USA a v Kanadě. Obsahová stránka a koncepce pořadů. Ukazuje se 
minimum rozdílů v oblasti druhu kriminality. Podrobná analýza odhaluje více 
senzačnosti, živého vysílání a případů použití střelných zbraní ve vysílání amerických 
místních TV stanic. Rozdílnosti v konstrukci zpráv při shodném cíli udržet pozornost 
diváků v oblasti kriminality a soudnictví. Hlavní oblasti kritiky zpravodajství. 
Porovnávací tabulky, komentář. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

001372 - ANAL 035617 

FARRINGTON, David P. - JOLLIFFE, Darrick 

Comparing delinquency careers in court records and self-reports [Porovnání 
kriminální kariéry pachatele podle záznamů soudu a vlastních zpráv].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 933 - 958, 10 tab. lit. s. 955 - 958.  

 Průzkum porovnával oficiální záznamy týkající se trestné činnosti mladistvých se 
závěry získanými z vlastních zpráv. Páchání trestné činnosti narůstá s věkem - shoda 
obou zdrojů. V záznamech ze soudů stoupá ostře mezi 12 a 13, podle vlastních zpráv 
je vzestup postupný. 

USA - eng: PA: bš/2005 
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001371 - ANAL 035616 

GORDON, Rachel A. 

Antisocial behavior and youth gang membership : selection and socialization 
[Antisociální chování a členství mladých v gagngu : selekce a socializace].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 55 - 87, 1 graf, 6 tab., 2 přílohy, lit. s. 81 - 84.  

 Autoři článku zkoumali, jestli je členství v gangu spojeno s vyšší trestnou činností. 
Chlapci s dispozicemi ke kriminalitě mají větší sklony stát se členy gangu než ostatní 
chlapci. Studie trvala 10 let, účastnilo se 858 respondentů. Potvrdila se hypotéza, že 
chlapci, kteří se stali členy gangu, měli už předtím sklony ke kriminalitě. Výzkum 
ukázal, že kriminalita (drogy, násilné chování, vandalismus) vzrůstá ve chvíli 
připojení se ke gangu a po jeho opuštění klesá zase na původní hodnotu. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001380 - ANAL 035146 

LANGEVIN, Ron - CURNOE, Suzanne - FEDOROFF, Paul - BENNETT, Renee - 
LANGEVIN, Mara - PEEVER, Cheryl - PETTICA, Rick  

Lifetime Sex Offender Recidivism: A 25-Year Follow-Up Study [Životnost recidivy u 
pachatelů sexuální kriminality. Srovnávací studie po 25 letech].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 46, 2004, č. 5, s. 531 - 
552, 4 tab., lit. 22.   

 Výsledky sledovacího 25letého průzkumu recidivy vzorku 320 psychiatricky 
diagnostikovaných nebo léčených pachatelů sexuální kriminality a 31 pachatelů 
násilné tr. činnosti po 25 a více letech (do r. 1999). Ukazuje se pravděpodobnost 
recidivy u 3 až 4 z 5 pachatelů. Recidiva podle druhů sex. kriminality. Rezistentnost 
původních sklonů. Postup času a kriminalita, jiná trestná činnost. Přehledy v tab., 
komentáře. 

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

001369 - ANAL 035614 

LAUB, John H. 

The life course of criminology in the United States : The American society of 
Criminology 2003 Presidential Address [Vývoj kriminologieve Spojených státech : 
Projev prezidenta Americké kriminologické společnosti 2003].  

In: Criminology. - 42, 2004, č. 1, s. 1 - 26, lit. s. 20 - 26.  

 Vymezení kriminologie jeko vědní disciplíny. Náčrt jejího vývoje. Změny úhlu 
pohledu na kriminologii v čase. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

 

 

 4



001378 - ANAL 035618 

MAC NULTY, Thomas L. - BELLAIR, Paul E. 

Explaining racial and ethnic differencies in serious adolescent violent behavior 
[Vysvětlení rasových a etnických rozdílů u vážných případů násilného chování 
adolescentů].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 3, s. 709 - 748, 5 tab., 2 přílohy, lit. s. 736 - 748.  

 Porovnání účasti na vážných násilných trestných činech mezi asiaty, černými, 
hispánci, domorodými Američany a bílými. Výsledky ukazují, že statistické rozdíly 
mezi bílými a minoritami jsou vysvětleny: znevýhodněnou pozicí (černí), členstvím 
v gangu (hispánci), sociálními pouty (rodilí Američané), společenskou proměnlivostí 
(asiaté). Menší účast asiatů na násilí v porovnání s černými, hispánci nebo původními 
Američany je vysvětlena také kulturními faktory. Rozdíly mezi černými, hispánci a 
původními Američany nejsou signifikantní. Teoretické a policejní důsledky těchto 
zjištění budou dále diskutovány. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001367 - ANAL 035612 

MILLER, Jody - WHITE, Norman A. 

Gender and adolescent relationship violence : a contextual examination [Pohlaví a 
násilí ve vztazích adolescentů : kontextuální průzkum].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1207 - 1248, 1 tab., lit. s. 1244 - 1248.  

 Počet průzkumů zabývajících se násilím v manželstvích adolescentů narůstá. Tato 
studie se zabývá rolí pohlaví v tomto druhu násilí. Průzkum mezi mladými 
afroameričany ukázal, že vliv pohlaví na násilí je velký a vnímání násilí žen/dívek je 
diametrálně odlišné od vnímání násilí mužů. 

USA - eng: PA: bš/2005 

 

001368 - ANAL 035613 

POGARSKY, Greg - LIZOTTE, Alan J. - THORNBERRY, Terence P. 

The delinquency of children born to young mothers : results from the rochester youth 
development study [Kriminalita dětí narozených mladým matkám : výsledky 
rochesterské studie vývoje mladých].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1249 - 1286, 6 tab., 2 přílohy, lit. s. 1282 - 1286.  

 Studie vztahu věku matky při prvním porodu a chování jejích dětí. Studie využívá 
data z RYDS (Rochester Youth Development Study), což je longitudiální studie 
adolescentů. Studie ukázala, že děti narozené mladým matkám jsou mnohem častěji 
pachateli trestné činnosti, násilné trestné činnosti a uvězněny. Tento vliv je výraznější 
v hispánských rodinách než v afroamerických rodinách. 

USA - eng: PA: bš/2005 
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001373 - ANAL 034480 

RÖLLE, Daniel - FLADE, Antje 

Theorien und Modelle zur Erklärung von Unsicherheitsgefühlen im öffentlichen 
Raum [Teorie a modely k vysvětlení pocitů nejistoty ve veřejném prostoru].  

In: Kriminalistik. - 58, 2004, č. 12, s. 774 - 780, 6 obr., 2 tab., lit. 10.  

 Pocit nejistoty a nebezpečí, který prožívají chodci na některých místech, takzvaných 
"hot spots of fear", kde je výskyt kriminality velmi pravděpodobný (podchody, 
chodby, neosvětlené autobusové zastávky, částečně uzavřené nebo nechráněné 
prostory, apod.). Autoři zkoumají daný problém ze sociálněpsychologického hlediska. 
Zvýšený počet policistů není jediným řešením. Příčiny jsou hlubší, je nutno je hledat 
v současné lidské společnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001382 - ANAL 035147 

SPROTT, Jane B. 

The Development of Early Delinquency. Can Classroom and School Climates Make a 
Difference? [Časný rozvoj kriminality. Otázka vlivu třídy a školního prostředí].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 46, 2004, č. 5, s. 553 - 
572, 2 tab., lit. 31.   

 Vliv prostředí školy (a třídy) na předčasný rozvoj sklonů především k násilné a 
majetkové kriminalitě. Z údajů Kanadského dlouhodobého statistického přehledu dětí 
a mládeže (Přehled reprezentativního vzorku se zpracovává každým 2. rokem do věku 
25 let.). Porovnání dvou typů prostředí (emocionálně a instrumentálně laděného) 
působícího na děti ve věku 10 až 13 a 12 až 15 let. Výsledky a diskuze.  

CA - eng/fre: PA: bv/2005 

 

001364 - ANAL 035609 

STUCKY, Thomas D. 

Local politics and violent crime in U.S. cities [Lokální politika a násilná kriminalita v 
amerických městech].  

In: Criminology. - 41, 2003, č. 4, s. 1101 - 1135, 2 tab., lit. s. 1126 - 1135, 3 přílohy.  

 Vliv politiky na kriminalitu. Článek se zabývá vlivem lokální politiky na kriminalitu. 
Zkoumá tento vliv v 958 městech v roce 1991. Výsledky ukázaly, že násilná trestná 
činnost se různí podle politické struktury a rasy starosty. Vliv strukturálních faktorů 
jako nezaměstnanost, chudoba a pod. na násilnou kriminalitu závisí na lokální formě 
vlády a lokálních reformách. 

USA - eng: PA: bš/2005 
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001488 - ANAL 035537 

CRHA, Lumír 

Domácí násilí a vynucené zpětvzetí souhlasu s trestním stíháním podle 163a odst. 1 
písm. d) trestního řádu.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 12, s. 2 - 6.  

 Problematika domácího násilí z pohledu účinnosti trestního práva. Na základě tří 
konkrétních případů autor rozebírá problematiku trestního stíhání pachatele domácího 
násilí za situace, kdy je, resp. není nutný souhlas poškozeného se zahájením trestního 
stíhání. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001525 - ANAL 035875 

DOLEŽAL, Ivan - PLACHÝ, Rostislav 

Malá dopravní nehoda.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 13 - 16.  

 Případ malé dopravní nehody občana Slovenské republiky, který žil v ČR na cizí 
padělané doklady. Při vyšetřování dopravní nehody se ukázalo, že viník není ten, za 
koho se vydává, má na svědomí daleko závažnější činnost. Byl obviněn ze šesti 
trestných činů a byl právoplatně odsouzen. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001489 - ANAL 035538 

DURDÍK, Tomáš 

Nové trendy v řešení fenoménu domácího násilí v ČR : Část 1.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 12, s. 7 - 15.  

 Základní znaky domácího násilí. Domácí násilí jako důvod intervence státu do sféry 
soukromých vztahů dotčených osob. Problém kriminalizace domácího násilí a úprava 
v trestním právu. Úkoly a oprávnění policejních orgánů, ochrana ohrožené osoby, 
zavedení institutu vykázání z bytu. Správní řízení o vykázání, odpovědnost  policie a 
úloha soudů. Pokr. viz: Štěrbová, Michaela: StZ 2004/12, s. 16 a násl. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001435 - ANAL 034243 

FLEISSIG, Petr - ONDRUŠ, Radek 

Kamerové systémy provozované obecní policií v systému bezpečnosti a ochrany 
veřejného pořádku.  

In: Správní právo. - 37, 2004, č. 5 - 6, s. 277 - 295.  

 Neustálý nárůst kriminality v městských aglomeracích vyvolal nutnost modernizace 
klasické dohlížecí činnosti, prováděné obecní policií. Stále více jsou používány  
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městské kamerové dohlížecí systémy jako technické prostředky, sloužící k dohledu 
nad bezpečností a dodržováním veřejného pořádku v rizikových oblastech města. 
Kamerové systémy z pohledu jejich právního zajištění a jako mechanické prostředky 
v systému prevence kriminality a jejich určení. Popsán systémový postup budování 
kamerových systémů a způsob jejich využívání. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

001547 - ANAL 035178 

ISRAEL, Mark 

Strictly Confidential?: Integrity and the Disclosure of Criminological and Socio-Legal 
Research [Přísně důvěrné? Integrita a otevřenost kriminologického a sociálně-
právního průzkumu].  

In: British Journal of Criminology. - 44, 2004, č. 5, s. 715 - 740, 3 tab., lit. 198.  

 Problematika získávání informací a ochrany respondentů v kriminologických a 
sociálně právních průzkumech. Výzkumná činnost a další nakládání s informacemi od 
respondentů. Zásady a povinnosti výzkumných pracovníků při práci s dobrovolně 
poskytnutými důvěrnými osobními informacemi. Možnost úniku důvěrných osobních 
informací. Tlaky různých institucí na výzkumné pracovníky k uvolnění různých částí 
těchto informací. Právní a metodologická opatření při ochraně důvěrných informací. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001387 - ANAL 035150 

JOHNSON, Richard R. 

Police Officer Frustrations About Handling Domestic Violence Calls [Frustrace 
policistů přivolaných k případům domácího násilí].  

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 3, s. 207 - 217, lit. 23.  

 Přivolání policie k případům probíhajícího domácího násilí a vliv těchto případů na 
psychiku policistů - stres, příznaky frustrace, změny v chování a v přístupech k 
výkonu služby. Diskuze k výsledkům dotazníkového průzkumu u 74 policistů státu 
Illinois, USA. Frustrace z místa činu (chování obětí, apod.), při účasti na soudním 
projednávání případu a v důsledku spletitosti uplatňování práva. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001420 - ANAL 035161 

KANABLE, Rebecca 

Policing online [Policejní práce v režimu online].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 11, s. 16 - 23, 3 obr. 

 Ze zkušeností a k vybavení policejních specialistů a úřadů šerifa zabývajících se 
potíráním, prevencí a monitorováním počítačové kriminality v USA. Oblasti 
sledování (od finančních podvodů, přes pornografii, po zneužívání internetu 
zaměstnanci na pracovišti). Pořádání vzdělávacích kurzů, i kurzů prevence a základů  
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počítačová kriminality pro studenty trestního soudnictví. Poradenství pro rodiče k 
technikám blokování pro děti závadných přístupů a ke sledování internetové aktivity 
dětí využitím software. Uplatnění software Stellar Technologies k okamžitému 
zjišťování a vyhodnocování provozu zaměstnaneckých počítačů v síti internetu. 
Modulový monitorovací systém IM 3.1. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001528 - ANAL 035877 

KOCOURKOVÁ, Jana - HORT, Vladimír 

Vražedné jednání dětských a adolescentních pachatelů.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 28 - 29.  

 Problematika vražedného jednání dětských a adolescentních pachatelů. Zkušenosti 
psychologů a psychiatrů se souborem pachatelů, které posuzovali soudní znalci. Popis 
a rozbor projevů chování a psychopatologických významných znaků a návrhy 
příslušných opatření. Motivy vražedného jednání dětí a adolescentů. Kategorizace 
dětských pachatelů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001443 - ANAL 034244 

KUČERA, Pavel - RICHTER, Milan 

Koncepčnost řešení dětské kriminality.  

In: Trestní právo. - 9, 2004, č. 12 ( ), s. 2 - 3.  

 Autoři se zamýšlí nad přístupy k řešení fenoménu dětské kriminality, a to jen řešení 
trestně právnímu, tedy řešení, bez ohledu na úhel pohledu, represivními prostředky. 
Jedná se o problematiku velmi složitou, kterou není možné řešit okamžitými a často 
neuváženými rozhodnutími. Řešení musí být komplexní a zúčastnit by se ho měli 
odborníci z řad sociologů, psychologů, pedagogů, právníků, penologů a expertů z 
dalších odvětví, která s okruhem jeho otázek souvisejí. 

CZ - cze: PA: če/2005 

 

001419 - ANAL 034490 

MENSCHING, Anja 

Den Blick zurück nach vorn - Plädoyer für eine verstehende  Polizeiforschung 
[Pohled zpět a pohled kupředu. Plaidoyer za novou policejní vědu].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 4, s. 125 - 127, lit. 32.  

 Vzájemný vztah společenských věd a policejní vědy. Stručný přehled dosavadní 
literatury o tomto problému. Naskýtá se otázka, jestli tyto dvě oblasti jsou v rozporu 
nebo naopak v souladu. Poučit se z dřívějších chyb ideologicky motivovaného 
výzkumu a orientovat se na metodu empirickou, v tom spočívá perspektiva policejní 
vědy. 
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001439 - ANAL 035501 

MOUCHERON, Martin 

Le terme terrorisme et la construction européene : Une histoire obscure [Termín 
terorismus a jeho evropská konstrukce. Málo známá historie].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 84, 2004, č. 9 - 10, s. 889 - 905.  

 Málo známé pozadí a souvislosti postupného vznikání jednotné evropské 
protiteroristické politiky. Vytváření definice terorismu a proměny jejího obsahu. Od 
pojetí, že teroristický útok a činnost teroristické organizace je záležitostí jednotlivých 
dotčených států (ETA - Španělska, IRA - Velké Británie apod.) k mezinárodní 
spolupráci a jednotnému postupu. Politická pozadí. Vliv Schengenské dohody. Vznik 
specializovaných organizací (TREVI, CTG), jejich úkoly, styčné body a rozdíly, podíl 
na vytváření jednotné evropské protiteroristické a bezpečnostní politiky. 

BEL - fre: PA: bh/2005 

 

001441 - ANAL 035502 

PATRICK, Charlie 

Jak na podvody v managementu . Rozhovor vedl: Petr Jurák.  

In: Moderní řízení. - 39, 2004, č. 12, s. 6 - 8.  

 Ústředním tématem rozhovoru je vyšetřování podvodů a zpronevěr  managementu. 
Vývoj podvodů a jejich trend pro nejbližší budoucnost. Nejčastější typy podvodů. 
Odhalování a prevence, varovné signály. Úloha vnitřního auditu, jeho budoucí vývoj 
směrem k hodnocení a řízení rizik. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001535 - ANAL 035882 

SCHEINOST, Miroslav 

Pojetí organizovaného zločinu a jeho vztah k dalším kategoriím kriminality.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 4, s. 257 - 272, lit. 31.  

 Pojetí organizovaného zločinu z kriminologického hlediska. Autor vychází z 
porovnání různých přístupů evropských a amerických kriminologů s pojetím 
obsaženým v dokumentech OSN. Charakter organizovaného zločinu z hlediska jeho 
typických znaků a jeho začlenění do ekonomických a společenských struktur. 
Odlišení organizovaného zločinu od dalších příbuzných forem trestné činnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001442 - ANAL 035503 

Strategie boje s podvody : Podle tiskové zprávy Ernst & Young.  

In: Moderní řízení. - 39, 2004, č. 12, s. 20 - 21, 1 graf.  

 Podle výsledků agentury Ernst & Young se ukázalo, že 85 procent podvodů 
poškozujících firmu páchají její vlastní zaměstnanci, především pak samotný 
management. Podceňování účetních podvodů. Konečná odpovědnost představenstva 
společnosti, včetně odpovědnosti za prevenci. Signály o podvodech v oblasti 
personální a finanční.Sestavování nouzového plánu pro případ podvodu. Omezování 
rizika podvodu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001490 - ANAL 035539 

ŠTĚRBOVÁ, Michaela 

Nové trendy v řešení fenoménu domácího násilí v ČR : Část 2.  

In: Státní zastupitelství. - 2, 2004, č. 12, s. 16 - 23.  

 Pokr. čl. T.Durdíka ze strany 7 - 15. Tři základní pilíře nové právní úpravy, která by 
měla jednoznačně deklarovat nepřípustnost domácího násilí a pomoci obětem v řešení 
jejich situace. 1. Realizace institutu vykázání - zajišťuje Policie ČR. 2. Kontrola 
dodržování povinností uložených násilné osobě a následná péče o ohroženou osobu ze 
strany tzv. intervenčních center. 3. Občanskoprávní řešení situace ohroženou osobou, 
která se může obrátit na soud s žádostí o vydání předběžného opatření a dalšími kroky 
(rozvod, majetkové vypořádání apod.). Řešení domácího násilí v hmotněprávní 
úpravě trestního a občanského práva. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

001485 - ANAL 034500 

AVISSAR, Y.Y. - SAGIV, A.E. - MANDLER, D. - ALMOG, J. 

Identification of Firearms Holders by the [Fe(PDT)3]+2 Complex. Quantitative 
Determination of Iron Transfer to the Hand and Its Dependence on Palmar Moisture 
Levels [Identifikace otisků střelné zbraně činidlem [Fe(PDT)3]+2. Kvantitativní 
určení přenosu železa na ruku střelce v závislosti na vlhkosti dlaně].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 6, s. 1215 - 1219, 3 obr., 1 tab., lit. 26.  

 Po použití střelné zbraně zůstanou stopy kovu na ruce, zejména v přirozené vlhkosti 
dlaně. Stopy byly zjištěny pomocí komplexního činidla PDT, to jest 3-(2-pyridyl)-5,6-
diphenyl-1,2,4-triazine. Tyto nálezy lze využít zvláště při vyšetřování osob 
podezřelých z teroristických činů. 

USA - eng: PA: jv/2005 
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001429 - ANAL 034493 

BÜGLER, Jürgen - BUCHNER, Hans - DALLMAYER, Anton 

Differenzierung von Kugelschreiberpasten durch Thermodesorption und 
Gaschromatographie-Massenspektrometrie [Rozlišení použitých náplní propisovací 
tužky metodou termodesorpce, chromatografie a spektroskopie].  

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 5-6, s. 141 - 148, 5 obr., lit. 6.  

 Dosavadní metoda analýzy barviva, obsaženého v náplni (inkoustu) by mohla být 
nahrazena novou, úspěšnější metodou, která umožňuje analyzovat vzorek inkoustu 
přímo z papíru, bez přípravy. Je založena na termodesorpci vzorku a následné 
chromatografii/spektroskopii. Použitelnost nové metody vyplývá z uvedeného 
příkladu. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001534 - ANAL 034502 

DE FOREST, Peter R. - MARTIR, Kirby - PIZZOLA, Peter A. 

Gunshot Residue Particle Velocity and Deceleration [Rychlost částic po výstřelu a 
úbytek rychlosti].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 6, s. 1237 - 1243, 9 obr., 3 tab., lit. 7.  

 Byla zkoumána rychlost 800 částic po výstřelu pomocí stroboskopické fotografie. 
Jejich průměrná rychlost byla 500 až 600 stop za sekundu. Při této rychlosti se mohou 
částice zachytit v blízkosti cíle na pokožce nebo tkanině. Počítalo se s úbytkem 
rychlosti, měřeným na mikrosekundy, a také se vzdáleností terče od ústí hlavně. 
Odpor větru je zde zanedbatelný. Význam pro kriminalistiku, výpočet dráhy střely, 
rekonstrukce způsobu střelby, identifikace střelce. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001538 - ANAL 035884 

FRYŠTÁK, Marek 

Některé aspekty rekognice v praxi přípravného řízení a povinnost účasti obviněného 
jako poznávané osoby na ní.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 4, s. 282 - 291.  

 Na základě praktických zkušeností prokázal autor na praktické problémy a 
pochybení, které mohou při provádění rekognice v přípravném řízení nastat. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001509 - ANAL 035867 

HLAVÁČEK, Jan - NĚMCOVÁ, Petra 

14. Mezinárodní kriminalistické sympozium Interpolu.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 63 - 68, 3 obr.  
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Akce: Kriminalistické sympozium Interpolu [sympozium]. Lyon (FRANCIE) , 
19.10.2004.  

 19. října 2004 se konal 14. Mezinárodní kriminalistické sympozium Interpolu. 
Účelem sympozia bylo podat přehledné informace o dosaženém vývoji v jednotlivých 
oborech kriminalistické znalecké činnosti a praktické kriminalistiky za poslední tři 
roky. Výtahy referátů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001414 - ANAL 035158 

MALCOLM, Mark - GIRARDI, Brian 

Protecting your anonymity online [Ochrana anonymity v režimu online].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 11, s. 8 - 14, 3 obr.  

 Anonymita v počítačových sítích využívaná k nelegální činnosti. Nejvíce používané 
aktivní i pasivní metody odhalování identity pachatelů a zkušenosti specialistů na 
počítačovou kriminalitu. Základní popis pasivních a aktivních technik šetření a 
sledování kriminálních aktivit na internetu. Význam skrytého šetření v sítích pro 
identifikaci iniciátorů (skutečných adres zdrojů) a dalších pachatelů. Kombinace 
bezpečnějších pasivních metod s aktivními. Podrobněji k některým postupům 
kriminalistů. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001430 - ANAL 035165 

MERTENS, Jennifer 

It's bug's life [Takový je život hmyzu. Entomologie].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 11, s. 60 - 69, 4 obr. 

 Ze zkušeností profesora kriminalistické entomologie G. Andersona z Fraserovy 
univerzity v kanadské Britské Kolumbii. Možnosti entomologie při objasňování 
případů násilné smrti, zejména stanovováním doby smrti. Možnosti uplatnění 
entomologie, mj. i pro vysledování průběhu nakládání s mrtvolou nebo dokázání 
přítomnosti drogy (kokainu) v těle. Červi, vývojová stadia hmyzu a vyhodnocování 
jejich výskytu v ostatcích nebo na jejich části. Některé kriminalisticky zajímavé 
případy. 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001431 - ANAL 034494 

PADOSCH, S.A. - SCHMIDT, P.H. - SCHYMA, Ch. - HIRSCH, R.D. - KRÖNER, 
L.U. 

Rechtsmedizinische Aspekte des Suizides durch Kopfschuss vor Zeugen : Teil II: 
Rechtsmedizinische Befunde und Schusshanduntersuchung [ Sebevražda před svědky 
výstřelem do hlavy z hlediska soudního lékařství. Část 2.: Soudnělékařské nálezy a 
prozkoumání ruky střelce] 
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In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 5-6, s. 149 - 162, 3 tab., lit. 26.  

 Druhá část studie se soustřeďuje na pitevní nálezy. Lokalizace střelné rány, porušení 
tkáně a zbytky krve v blízkosti střelné rány. Stopy střelného prachu na ruce střelce 
jsou základním svědeckým materiálem. Jde-li o vraždu, mohl pachatel úmyslně střelit 
oběť do pravého spánku, aby vzbudil zdání sebevraždy. Je zde popsáno devět případů, 
vesměs sebevražedných. V závěru je doporučen účinný postup při zajišťování důkazů 
na místě činu údajné sebevraždy.  

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001546 - ANAL 034503 

REID, T.M. - WOLF, C.A. - KRAEMER, Ch.M. - LEE, S.C. - BAIRD, M.L. - LEE, 
R.F. 

Specificity of Sibship Determination Using the ABI Identifiler Multiplex System 
[Specifičnost určování pokrevní příbuznosti systémem ABI Identifiler Multiplex]. 

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 6, s. 1262 - 1264, 2 tab., 2 grafy, lit. 8.  

 Přehled současných metod určování pokrevní příbuznosti u nevlastních sourozenců 
eventuelně dalších skutečných nebo domnělých příbuzných. Popis různých metod a 
možnosti jejich kombinace. Vyhodnocení výsledků a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001433 - ANAL 034495 

STRAUCH, Hansjürg - WIRTH, Ingo 

Tödliche Störlichtbogenunfälle im Hochspannungsbereich [Smrtelné úrazy 
elektrickým proudem v okruhu vysokého napětí].  

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 5-6, s. 163 - 172, 5 obr., 1 tab., lit. 22.  

 Pomocí bezpečnostních opatření se podařilo snížit počet pracovních úrazů 
elektrickým proudem při výkonu povolání, ale v mimopracovní sféře se tyto úrazy 
vyskytují v nezmenšeném počtu. V článku jsou popsány tři smrtelné úrazy 
elektrickým proudem a pitevní nálezy. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001476 - ANAL 035864 

STRAUS, Jiří 

Smrt pádem z výšky - doplnění z hlediska forenzní biomechaniky.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 41.  

 V Kriminalistickém sborníku č. 4/2004 byl publikován příspěvek "Smrt pádem z 
výšky". Doplnění tohoto příspěvku z pohledu prof. J. Strause. Biomechanická analýza 
pádů. Parametry, které jsou nutné pro znalecké zkoumání ze specializace forenzní 
biomechaniky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001477 - ANAL 035865 

STRAUS, Jiří - MAREK, Josef 

Skok, nebo pád? 

 In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 17 - 22, 5 obr.  

 Tři různé případy mají společný modus operandi. Tři různé, ale typově podobné 
případy, kdy skončil lidský život následkem zranění způsobeným pádem z výšky. 
popis případů, ohledání místa činu, vyšetřovací úkony, znalecké posudky. Závěry. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001361 - ANAL 035606 

STRAUS, Jiří - SUCHÁNEK, Jaroslav - PORADA, Viktor 

Kriminalistické stopy obsahující informaci o vlastnostech vnitřní stavby (struktury) 
nebo vnitřního složení objektu.  

In: Soudní inženýrství. - 15, 2004, č. 3, s. 131 - 145, 1 obr., 20 lit.  

 Definice stopy, skupiny stop. Biologické stopy - skupiny. Chemické stopy. 
Povýstřelové zplodiny jako stopy. Pyrotechnické stopy. Stopy pracích prostředků. 
Textilní vlákna. Mikrostopy. Stopy odrážející vnitřní vady. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

001436 - ANAL 034496 

VON WURM-SCHWARK, N. - MÁLYUSZ, V. - SIMEONI, E. - OEHMICHEN, M.  
LIGNITZ, E. 

Abstammungsbegutachtungen in Defizienzfällen mit verwandten Putativvätern: eine 
simulierte Analyse in 27 Familien [Určování paternity v případech domnělých otců. 
Simulovaná analýza v 27 rodinách].  

In: Archiv für Kriminologie. - 214, 2004, č. 5-6, s. 173 - 183, 4 grafy, lit. 18.  

 Určování paternity analýzou STR u domnělého otce. Pochybnosti o správném 
výsledku této metody. Byla provedena řada srovnání dítěte s příbuznými s otcovy 
strany u 165 osob v 27 rodinách metodou AmpFlSTRIdentifiler Multiplex PCR. V 
mnoha případech byl chybně stanoven bratr skutečného otce, nebo jiný blízký 
příbuzný, jako biologický otec. Vyhodnocení výsledků a závěry pro praxi. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001531 - ANAL 034501 

ZEICHNER, Arie - ELDAR, Baruch 

A Novel Method for Extraction and Analysis of Gunpowder Residues on Double-Side 
Adhesive Coated Stubs [Nová metoda extrakce a analýzy zbytků střelného prachu na 
oboustranné adhezní podložce].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 49, 2004, č. 6, s. 1194 - 1206, 10 obr., lit. 17.  
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Uvedenou metodou lze prozkoumat povýstřelové stopy a zbytky střelného prachu u 
podezřelé osoby na jejím oděvu, vlasech, pokožce atd. Rozbor metody, postup celého 
experimentu, porovnání s jinými, tradičními metodami. Výsledky, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

001388 - ANAL 035151 

BARDON, Alan 

When Is a Cop Not a Cop? When He Is Not in the Execution of His Duty: The Police 
Pensions Regulations 1987, Principles and Problems [Penzijní předpisy podle platné 
úpravy z r. 1987. Principy. Stav policisty ve službě apod. problematika].  

In: Police Journal. - 77, 2004, č. 3, s. 221 - 237, lit.  

 K problémům z praxe naplňování legislativy ohledně přiznávání policejních 
důchodů. Mj. v případech újmy na zdraví (fyzické, psychické) a následků pro další 
průběh služby, příp. důchod. Problémy s interpretací zákonů, diskuze, rozhodování 
odvolacích soudů. Závěr. 

GBR - eng: PA: bv/2005 

 

001416 - ANAL 034489 

CROW, Matthew S. - SHELLEY, Tara O'Connor - BEDARD, Laura E. - GERTZ, 
Marc 

Czech police officers : an explanatory study of police attitudes in an emerging 
democracy [Čeští policisté. Výzkumná studie policejní činnosti v rodící se 
demokracii].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 4, s. 592 - 614, 6 tab., lit. 27.  

 Rozsáhlé organizační změny v české policii po roce 1989 a řada nových problémů, 
které vznikají v novém společenském systému. Zvýšená kriminalita, korupce, drogy, 
bezdomovci, prostituce, znečišťování veřejných prostorů, apod. Community policing 
v České republice. Závěr. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

001530 - ANAL 035879 

DLOUHÝ, Michal 

Bilaterální spolupráce se sousedními státy.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 47 - 50, lit. 6.  
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 Význam bilaterálních smluv, který mají význam pro umožnění spolupráce mezi 
jednotlivými státy například v oblastech, které nejsou upraveny v multilaterálních  

smluvních dokumentech, nebo k úpravě efektivní spolupráce mezi bezprostředně 
sousedícími státy: Německo, Polsko, SR, Rakousko. Bilaterální smluvní dokumenty, 
na základě kterých spolupracovaly v meziválečném období československé 
bezpečnostní orgány s bezpečnostními orgány sousedních států. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001413 - ANAL 034487 

ENGEL, Steven T. - BURRUSS, George W. 

Human rights in the new training curriculum of the Police Service of Northern Ireland 
[Lidská práva v novém učebním plánu policie v Severním Irsku].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 4, s. 498 - 511, lit. 33.  

 Severní Irsko prožívá reformu a demokratizaci policejní práce. Klíčovým problémem 
jsou zde lidská práva a jejich zařazení do policejní výuky a výcviku. Autoři revidují 
nový studijní program severoirské policie se zřetelem na otázku lidských práv, 
jakožto nedílné součásti tohoto programu. V současné době je zřejmé, že nový 
holistický (komplexní, strukturální ) přístup k otázce lidských práv se účinně 
prosazuje vedle dřívějšího striktně úředního přístupu. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

001381 - ANAL 034481 

GRUBER, Charles A. 

A Chief's Role in Prioritizing Civil Rights [Úloha policejního náčelníka v boji za při 
oritu občanských práv].  

In: Police Chief. - 71, 2004, č. 11, s. 39 - 41, 1 obr.  

 Pod dojmem návštěvy Muzea občanských práv v Memphisu, Tennessee, se autor 
zamýšlí nad posláním policie v současné společnosti. Práce policistů a boj za 
občanská práva by měly být jedno a totéž, ale někdy jsou tyto dvě sféry paradoxně 
chápány jako protikladné. Největší (nikoli jediná) odpovědnost spočívá na policejních 
náčelnících. Kde je hranice mezi přiměřeným použitím donucovacích prostředků a 
ochranou občanských práv? Policie je ze všech institucí nejvíce viditelná a proto i 
nejvíce kritizovaná. Rekapitulace, závěr a perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2005 

 

001412 - ANAL 034486 

JOHNSON, Richard R. 

Citizen expectations of police traffic stop behavior [Představy občanů o správném 
chování dopravní policie].  
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In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 4, s. 487 - 497, 2 tab., lit. 18.  
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Vzájemná slovní komunikace mezi policistou a občanem, zvláště řidičem. Stížnosti 
řidičů na chování policistů (policista nesdělí důvod zastavení, nelegitimuje se, mluví 
přezíravým nebo hrubým tónem, apod.) Průzkum byl proveden u 245 ysokoškolských 
studentů. Vyhodnocení výsledků a diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2005 

 

001402 - ANAL 035847 

Máte být na co hrdi! 

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 6, s. 7, 1 obr.  

 Projekt zavedení kvality do řízení policejní praxe (EFQM) vstupuje do druhé fáze. 
Úspěšnost první fáze projektu. Harmonogram implementace modelu EFQM v Policii 
ČR pro rok 2005. Pět priorit v holandské dopravě. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001377 - ANAL 035145 

MILOJEVIČ, Saša - SUBOŠIČ, Dane 

The Analysis of Professional Capability of Graduate Police Officers [Analýza 
profesních schopností u vysokoškolsky vzdělaných policistů].  

In: Nauka, bezbednost, policija. - 9, 2004, č. 1, s. 137 - 149, 2tab., 1 obr., lit. 10.  

 Z výsledků výzkumného projektu Policejní akademie v Bělehradě k hodnocení 
profesního uplatnění absolventů (využití nabytých znalostí, aplikace pro praxi, 
charakteristické rysy absolventů a jejich význam pro plnění úkolů). Zpracované 
hodnocení přímých nadřízených čerstvých absolventů s návrhy na promítnutí podnětů 
vyplývajících z projektu do studijních programů. Mj. více praxe a stáží a jejich 
rozložení v průběhu studia a podle oblastí zájmu a předpokladů studentů. 

YU - ser/eng: PA: bv/2005 

 

001400 - ANAL 035846 

Mise v Jordánsku s vlastní ochrankou.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 6, s. 6, 3 obr.  

 Policie ČR se účastní celé řady zahraničních misí. Čeští policisté pod vlajkou OSN 
sloužili v Bosně, Kosovu, Libérii a pod záštitou jiných organizací také v zemích, jako 
je Makedonie či Irák. V roce 2003 byla zahájena mise v Jordánsku s cílem výcviku a 
výuky příslušníků nově vybudované irácké policie. Několik postřehů a zážitků 
jednoho policisty z této mise. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001434 - ANAL 035167 

MOORE, Carole 

Safe training is no accident [Bezpečný výcvik ne náhodou probíhá bez nehod].  

In: Law Enforcement Technology. - 31, 2004, č. 11, s. 78 - 84, 4 obr. 

 Rizika praktického výcviku v terénu, zejména při taktickém cvičení policejních 
jednotek s ostrou střelbou a bojových cvičeních. Např. poměrný index ze statistiky 
nehod podle CCRC u taktických týmů je nejvyšší při výcviku (8,8) - při osvobozování 
rukojmí je 5,5 a při rizikovém zatýkání a zajišťování podezřelých osob jen 4,6. 
K úkolům institucí zabývajících se praktickou přípravou. Zásada bezpečnost 
především. Výčet pravidel a opatření pro ostrou střelbu a tělesnou přípravu. 
Respektování povětrnostních podmínek a zajištění patřičného vybavení. Další 
opatření (instruktáže, organizační a řídící, spojení). 

USA - eng: PA: bv/2005 

 

001399 - ANAL 035845 

Pátrání rozhodně není dospělou verzí schovávané.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 6, s. 4 - 5, 5 obr.  

 Doporučené postupy pro činnost příslušníků Policie ČR při pátracích akcích po 
pohřešovaných osobách v případech, kdy hrozí bezprostřední ohrožení života a zdraví 
pohřešovaných osob. Ve vojenském prostoru Boletice na Šumavě nacvičovali 
policisté vyhledávání pohřešovaných osob. Program instrukčně metodického 
zaměstnání. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001389 - ANAL 034484 

ROBERG, Roy - BONN, Scott 

Higher education and policing : where are we now ? [Policie a odborné vzdělání. Jaká 
je situace dnes ?].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 27, 
2004, č. 4, s. 469 - 486, lit. 72.  

 O potřebě odborného policejního vzdělání se vedly obsáhlé debaty již v první 
polovině dvacátého století. Dnes je tato otázka důležitější než kdykoliv předtím. 
Článek podává přehled starší odborné literatury a snaží se tuto otázku aktualizovat. 
V závěru navrhuje koncepci současného i budoucího vysokoškolského vzdělání 
policistů. 

GBR - eng: PA: jv/2005 
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001398 - ANAL 035844 

TÉGL, Patrik 

Policii, hodnotí především občané, až potom statistiky.  

In: Hlásí se policie. - 8, 2004, č. 6, s. 3, 1 obr.  

 Rozhovor s ministrem vnitra o práci a poslání policie. Vztahy policie k občanům. 
Česká republika a terorismus. Výsledky průzkumu veřejného mínění. Bezpečnostní 
složky a nový Zákon o služebním poměru. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001450 - ANAL 035509 

WALTER, Bernd 

Polizeiführung oder polizeiliches Management : Annäherung an ein unübersichtliches 
Thema [Policejní velení nebo policejní management. Přiblížení nepřehledného 
tématu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 49, 2004, č. 6, s. 212 - 217.  

 Inovování veřejných služeb a veřejné služby policie. Vyjasnění pojmů policejní 
velení a policejní management. Rozdíly, styčné body, vzájemné doplňování a 
koordinace. Specifika policejního velení, resp. řízení policie. Úkoly managementu. 
Management a správa policie, uplatnění TMQ (Total-Quality Management). 
Nedostatky vzájemné spolupráce, rivalita obou složek. Úkoly policejní vědy, 
společenská kontrola. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

001418 - ANAL 035159 

BALKO, Ladislav 

Lobing dopadá na verejné financie. Ako sa s ním vysporiadať? 

In: Právník. - 144, 2005, č. 1, s. 67 - 105.  

 Hospodářské, ekonomické, politické a parlamentní lobby z hlediska práva. Definice 
lobbyismu. Lobbisté v rámci EU, pozitivní i negativní stránky. Vliv lobby na 
rozhodovací proces, rozdíl mezi lobbováním a korupcí. Lobbista, lobbovaný a 
legislativa. Právní úpravy k lobbingu v některých státech EU, v USA a Kanadě. 
Právní prostor a místa pro realizaci lobbingu v SR. 

CZ - slo: PA: bv/2005 
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001465 - ANAL 035521 

BOBEK, Michal 

Dočasná právní ochrana před Evropou: předběžná opatření v řízení o předběžné 
otázce.  

In: Jurisprudence. - 5, 2004, č. 5, s. 3 - 7.  

 Řízení o předběžné otázce jako druh soudní spolupráce mezi Soudním dvorem ES a 
soudy členských států. Pravomoc soudů členských států vydávat předběžná opatření. 
Předběžná opatření směřující proti komunitárnímu právu a předběžná opatření proti 
právu členského státu. Předběžná opatření před českými soudy. Procesní autonomie 
členských států musí odpovídat komunitárnímu požadavku ochrany práv jednotlivce. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001390 - ANAL 035152 

BURÁK, Emil 

Mediácia - riešenie konfliktov a predchádzanie vzniku sporov v Slovenskej republike.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 11, s. 12 - 14.    

Podmínky umožňující řešit vzniklé spory cestou mediace. Výčet výhod. Nevýhodou 
je neexistence donucení, nevymahatelnost rozhodnutí. Úloha mediátora, smlouva o 
poskytnutí mediační služby. Výhody tohoto způsobu mimosoudního vyřízení sporu 
pro podnikatele. Ze zákonů SR k probaci a mediaci (č. 420/2004 Z.z., č. 550/2003 
Z.z.). Historie mediace. 

CZ - slo: PA: bv/2005 

 

001358 - ANAL 035603 

CHARVÁT, Miroslav 

Jak drogová legislativa ovlivňuje chování, jednání a postoje uživatelů drog z řad 
středoškoláků - příspěvek k analýze dopadů novelizace drogové legislativy v ČR 
(projekt PAD).  

In: Adiktologie. - 4, 2004, č. 1, s. 65 - 74, 1 tab.  

 Dopad legislativy nepůsobí preventivně - neodrazuje od prvního či opakovaného užití 
drogy. Neznalost znění a významu zákona a jeho ignorování ze strany středoškoláků. 
Jedním z negativních trendů, který může být podpořen novou legislativou je zvýšení 
rizika kontaktu bezproblémových uživatelů konopí s nebezpečnými drogami. 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

001392 - ANAL 035154 

DAMOHORSKÝ, Milan 

Podnikání a právní úprava ochrany přírody a krajiny.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 12, s. 3 - 6, lit. 6.  
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 K legislativě o ochraně přírody a krajiny a výčet některých mezinárodních úmluv. 
Obecná a zvláštní ochrana přírody a krajiny. Právní nástroje ochrany, odpovědnost, 
orgány ochrany. Evropská ochrana přírody a krajiny. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001394 - ANAL 035156 

DROBNÍK, Jaroslav 

Myslivost a vlastnické právo.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 12, s. 18 - 21.  

 Provozování myslivosti a využívání pozemků. Práva a povinnosti vlastníků 
honebních pozemků. Vývoj legislativy a pojetí práva myslivosti. První skupina práv 
vlastníka pozemků a druhá skupina práv a povinností vlastníka pozemků. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001466 - ANAL 035522 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 

K rozsahu práva na život podle čl. 2 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod : Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (4. sekce) z 29. 
dubna 2002 ve věci Pretty v. Spojené království (stížnost 2346/02, Sbírka rozsudků a 
rozhodnutí 2002-III-. Zkrácený text) ; Komentář naps. Štěpán Hůlka.  

In: Jurisprudence. - 5, 2004, č. 5, s. 14 - 25.  

 Zkrácený text rozsudku Evropského soudu pro lidská práva týkající se problematiky 
asistované sebevraždy. Průběh řízení. Skutkový základ a právní základ věci - tvrzení o 
porušení článku 2 Evropské úmluvy o lidských právech a stanovisko Soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001467 - ANAL 035523 

HAMPEL, Petr 

Zadostiučinění v právu obchodních společností.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 11, s. 29 - 30.  

 Zadostiučinění je institut známý především z oblasti občanského práva specificky se 
dotýkající osobnostních práv fyzických osob. Jedná se o prostředek nápravy újmy 
fyzické osoby, kterou utrpěla tím, že protiprávně bylo zasaženo do jejích práv na 
ochranu osobnosti. V oblasti obchodního práva jde o prostředek právně regulující 
práva k nehmotným statkům. Právo na přiměřené zadostiučinění představuje novou 
možnost vynutit si na společnosti přísné plnění základních práv společníků. Má 
jednoznačně sankční povahu, je však vázáno na rozhodnutí valné hromady. Je právem 
statusovým, které zaniká pozbytím právního postavení společníka. 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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001417 - ANAL 035160 

HUBÁLKOVÁ, Eva 

Stručná rukojeť českého advokáta k Evropské úmluvě o lidských právech 

In: Bulletin advokacie. - 2004, zvl. č., s. 5 - 256, příl. 5.  

 Druhé doplněné a aktualizované vydání ke kontrolnímu systému Evropské úmluvy o 
lidských právech, který vykonává Evropský soud pro lidská práva. Na Úmluvu 
přistoupilo 45 evropských států. Podávání a vyřizování stížností - změny v řízení před 
soudem, vývoj ohledně nepřijatelnosti z formálních důvodů. Vývoj judikatury při 
aplikaci ustanovení Úmluvy. Protokol č. 11 (s Protokoly 1, 4, 6, 7) a Protokoly č. 12, 
13. Jednací řád Evropského soudu pro lidská práva, rejstřík. Praktické pokyny a 
formulář stížnosti. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001391 - ANAL 035153 

OLIVA, Jiří 

Některé aspekty zákazu nakládání s majetkem povinného v exekučním řízení.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 11, s. 18 - 21.  

 Zákon č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, a právní následky spojené s řádným 
doručením usnesení o nařízení exekuce povinnému. Institut generálního inhibitoria. 
Inhibitorní účinky spojené s exekučním příkazem. Vztah generálního a speciálního 
inhibitoria. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001395 - ANAL 035157 

STEJSKAL, Vojtěch 

Nová právní úprava regulace obchodu s exempláři ohrožených druhů rostlin a 
živočichů.  

In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 12, s. 21 - 27.  

 Smysl zákona o obchodování s ohroženými druhy (č. 100/2004 Sb.), platného se 
vstupem ČR do EU, 1. 5. 2004. Mezinárodní Úmluva CITES a nařízení Rady (ES) č. 
338/97. Kategorizace ochrany druhů fauny a flóry. Právní předpisy platné v ČR. 
Pojem obchod, definice exempláře, pravidla obchodu (vnitrostátního, vnitrounijního, s 
3. zeměmi). Podmínky pro přemístění exempláře, systém povinné registrace, deliktní 
odpovědnost, zadržení a zabavení exempláře, kompetence orgánů veř. správy, další 
informace. Praktická doporučení. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001393 - ANAL 035155 

TICHÁ, Tereza 

Deliktní odpovědnost v ochraně přírody a krajiny.  
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In: Právo a podnikání. - 13, 2004, č. 12, s. 7 - 12, lit. 5.  

 Ekologickoprávní odpovědnost ve vztahu k ochraně životního prostředí. Přestupky, 
jiné správní delikty a trestné činy. Sankce a nápravná opatření. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001397 - ANAL 035843 

ZUKAL, Jiří 

Evropská Ústavní smlouva podepsaná.  

In: Veřejná správa. - 15, 2004, č. 50, s. 24 - 25, 4 obr.  

 Vytvoření Evropské ústavy. Obsah Evropské ústavní smlouvy. Rozdílná míra 
integrace politik EU. Změny v institucionální struktuře EU. Ratifikace. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001499 - ANAL 035547 

BAŠNÝ, Adam 

K možnosti vyšetření duševního stavu pachatele před zahájením trestního stíhání.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 12, s. 345 - 347.  

 Vyšetření duševního stavu je vedle prohlídky mrtvoly, exhumace a odběru 
biologického materiálu dalším druhem ohledání ve smyslu 113 TrŘ. Základní 
ustanovení vztahující se k možnosti dokazování formou znaleckého zkoumání 
duševního stavu (116 TrŘ). Praxe ukazuje, že ne vždy orgány činné v trestním řízení 
postupují v souladu s trestním řádem. Rozbor současné právní úpravy této 
problematiky ve vztahu k praxi orgánů činných v trestním řízení. Specifika zkoumání 
duševního stavu mladistvého pachatele. Úvahy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001479 - ANAL 035529 

BĚLOHLÁVEK, Alexander J. 

Pravomoci soudů a výkon rozhodnutí v kontextu vývoje evropského civilního soudu.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 12, s. 15 - 19.  

 Přistoupení ČR k EU by mělo usnadnit tuzemským subjektům, aby v souladu s 
příslušnými komunitárními předpisy vymáhali své nároky pravomocně přiznané 
tuzemskými soudy v kterémkoli členském státe EU a naopak zahraničním subjektům 
jejich pohledávky přiznané v členském státě vymáhat v ČR. Přehled mezinárodních 
dokumentů v této oblasti a jejich závaznost pro ČR (bruselská úmluva, luganská 
úmluva, nařízení Rady ES č. 44/2001). 

CZ - cze: PA: bh/2005 
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001498 - ANAL 035546 

HANUŠ, Libor 

Je předběžná vazba po doručení žádosti o vydání, resp. vydávací vazba skutečně 
časově neomezená? 

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 12, s. 342 - 345.  

 Podle názoru autora trestní praxe ukazuje, že právní úprava vazebního řízení je 
komplikovaná a nekonzistentní, příliš formální a málo operativní. Specifická 
problematika předběžné, resp. vydávací vazby v právní úpravě zákona č. 539/2004 
Sb. a důsledky plynoucí z čl. 8 odst. 5 Listiny práv a svobod. Výklad judiciální a 
doktrinální problematiky a závěry autora. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001496 - ANAL 035169 

KOMÁREK, Jan 

Průběh řízení o předběžné otázce u Evropského soudního dvora (prvá část).  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 1, s. 11 - 22.  

 Řízení o předběžné otázce jako základní nástroj spolupráce soudců členského státu 
ES a Evropského soudního dvora. Procedura řízení, jazykový režim, účastníci řízení, 
právní zastoupení účastníka, procesní lhůty, písemná část řízení (obsah, forma, 
přílohy, jazykový  styl). Předběžná zpráva soudce zpravodaje a příprava na ústní část. 
Článek navazuje na příspěvek v č. 2/2004, s.58. Dokončení v příštím čísle. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

001491 - ANAL 035540 

KUČEROVÁ, Alena 

Úvaha nad novelou zákona o ochraně osobních údajů.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 12, s. 9 - 11.  

 Zákonem č. 439/2004 Sb. byl potvrzen dosavadní směr právního řádu ČR k 
principům ochrany osobních údajů uplatňovaných v právu ES. Cíle a základní změny 
zákona. Výjimky z dodržování povinností správce při zpracování osobních údajů a 
nové podmínky pro zpracování osobních údajů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001492 - ANAL 035541 

PASTRŇÁK, Radim 

Změny v oblasti zákazu diskriminace v zákoníku práce.  

In: Právní zpravodaj. - 5, 2004, č. 12, s. 11 - 13.  

 Novela zákona č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů provedená zákonem č. 
46/2003 Sb. Předmětem novely se stala především oblast zákazu diskriminace,  
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obtěžování a šikanování v pracovněprávních vztazích. Mění se i některá další 
ustanovení a zavádí se pojem dobrých mravů. Stav v oblasti rovného zacházení, zákaz 
diskriminace a obtěžování do 1.3.2004. Vztah k normám komunitárního práva a 
změny v zákoníku práce od 1.3.2004. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001471 - ANAL 035525 

PIPKOVÁ, Hana 

Aktuální problémy soudního řízení v azylových věcech.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 11, s. 48 - 55.  

 Legislativní práce nad další novelou zákona o azylu a o změně zákona o Policii ČR. 
Cílem je vyřešit některé aktuální problémy správního soudnictví v azylových věcech. 
Hmotněprávní a procesněprávní úprava azylového práva. Český model přezkumu 
azylového rozhodnutí a informace o modelech rakouském, německém, švýcarském a 
britském. Správní tribunály a jejich budoucnost. Komunitární právo o azylové a 
přistěhovalecké problematice, jeho vývoj. Úvahy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001468 - ANAL 035860 

RAJMAN, Jindřich 

Nová skutková podstata trestného činu teroristický útok.  

In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 30, 1 obr.  

 Dnem 22.10.2004 nabyla účinnosti novela trestního zákona, která obsahuje novou 
skutkovou podstatu trestného činu teroristický útok (paragraf 95 tr.z.). Tato nová 
právní úprava je zaměřena především na ochranu obecných demokratických principů, 
jsou-li napadány kýmkoli na území ČR, jednáním majícím povahu teroristických činů. 
Nová skutková podstata trestného činu teroristický útok chrání v nejširší míře 
demokratické principy proti jakékoli formě jednání, mající povahu teroristických 
činů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001484 - ANAL 035534 

RIŠKO, Pavel 

K některým problémům české právní úpravy institutu promlčení obchodních závazků 
- komparativní pohled.  

In: Právní rozhledy. - 12, 2004, č. 23, s. 903 - 907.  

 Právní úpravy promlčení v aplikační praxi způsobuje problémy - systematika právní 
úpravy a nevyřešený vztah občanskoprávní a obchodněprávní úpravy. Promlčení 
obecně, promlčení obchodních závazků v českém právním řádu a v zahraničí 
(Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie). 
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CZ - cze: PA: bh/2005 

001469 - ANAL 035524 

SCHELLE, Karel - ŠMÍD, Vladimír 

Rodné číslo v informačních systémech.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 11, s. 44 - 47.  

 Geneze prokazování totožnosti a evidence obyvatelstva. Historie průkazních 
dokumentů. Občanské průkazy, zavedení rodných čísel a právní úprava. Úkolem 
rodných čísel je jednoznačná identifikace konkrétní osoby. Rozšíření jeho účinnosti 
na různé evidence. Informační systémy a rodná čísla, ochrana osobních údajů, 
legislativa ochrany osobních údajů a její změny. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001478 - ANAL 035528 

SMEJKAL, Vladimír 

Elektronický podpis. In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 12, s. 9 - 14.  

 Elektronický podpis je definován zvláštním zákonem a jeho novelami se začínají 
utvářet i základy pro elektronický výkon veřejné moci (e-government). Princip 
elektronického podpisu a jeho základní právní úprava v novele zákona o 
elektronickém podpisu (zákon č. 400/2004 Sb.), zavedení tzv. časového razítka a jeho 
certifikace. Archív podepsaných dokumentů. Přeshraniční vztahy v rámci 
elektronického podpisu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001475 - ANAL 035527 

SOKOL, Tomáš 

Podpis, jeho podstata a role při právních úkonech.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 12, s. 5 - 8.  

 Podpis je nedílnou a obvykle striktně vyžadovanou součástí celé řady dokumentů a je 
vyžadován jako osvědčení faktické přítomnosti na určitém místě, jako osvědčení o 
správnosti zaznamenaného ústního projevu, jako důkaz o souhlasu s obsahem 
podepsané listiny nebo jako souhlas s písemným vyjádřením vůle podepsaného. 
Funkce podpisu, termíny podpis, vlastnoruční podpis, ověřený podpis. Zpochybnění 
podpisu. Elektronický podpis.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001480 - ANAL 035530 

ŠTĚDROŇ, Bohumír 

Kontrola práce zaměstnance prostřednictvím telekomunikační techniky.  

In: Právní rádce. - 12, 2004, č. 12, s. 39 - 42.  
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 Právo na soukromí, jeho ochrana, ochrana osobních údajů a svobodný přístup k 
informacím v pracovněprávních vztazích. Oprávnění zaměstnavatele kontrolovat 
korespondenci zaměstnance, kontrolovat a monitorovat jeho elektronickou poštu, 
sledovat zaměstnance odposlechem, pomocí kamery či jiným podobným způsobem. 
Vždy záleží na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a na obsahu pracovní 
smlouvy.  

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001522 - ANAL 035557 

BELLING, Vojtěch 

Rodina a rodinná politika v evropském právu.  

In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 7 - 8, s. 61 
– 66. 

 Současná podoba úpravy definice rodiny a rodinného příslušníka v právu EU. 
Ochrana rodiny a rodinného života v evropské sociální politice a normách a 
dokumentech EU. Perspektiva komplexní rodinné problematiky v právu EU. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001516 - ANAL 035552 

ČERNÁ, Stanislava 

Kodexy Corporate Governance.  

In: Obchodní právo. - 13, 2004, č. 11, s. 2 - 9.  

 Pro výkon i výklad působnosti členů řídícího a správního aparátu a chování 
kótovaných společností mohou mít význam kromě právního předpisu i soubory zásad, 
povinností a organizačních doporučení obsažené v kodexech, které nemají normativní 
charakter, ale mohou ovlivňovat výklad zákonných ustanovení, mohou mít vliv na 
soukromé právo prostřednictvím pravidel kapitálových trhů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001519 - ANAL 035874 

DURDÍK, Tomáš 

Expertní skupina Aliance proti domácímu násilí vypracovala podnět k zákonodárné 
iniciativě upravující ochranu před domácím násilím. Co je jejím hlavním smyslem?.  

In: Kriminalistický sborník. - 48, 2004, č. 5, s. 6 - 8.    

Problematika domácího násilí.  Společnost by měla vnímat jednotlivé projevy 
domácího násilí jako celek, který je nežádoucím jevem vyžadujícím aktivní pomoc 
sociálního okolí, zejména státu. Model řešení problematiky domácího násilí. Instituty 
tzv. týrání. Intervenční centra. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001523 - ANAL 035558 

FERGUSON SIDORENKO, Oľga 

Azylové právo Európskej únie a Slovenska.  

In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 7 - 8, s. 66 
- 69.  

 Problematika azylového práva a jeho současné úpravy v rámci EU a na Slovensku. 
Vývoj právní úpravy azylu v slovenském právním řádu.  

CZ - sla: PA: bh/2005 

 

001517 - ANAL 035553 

KOTOUČOVÁ, Jiřina 

Ochrana spotřebitele - některé aspekty řešení sporů.  

In: Obchodní právo. - 13, 2004, č. 12, s. 2 - 13.  

 Pojem spotřebitel, spotřebitelské vztahy. Vznik konfliktních situací - spotřebitelské 
spory. Alternativní řešení spotřebitelských sporů - mediace. Spotřebitelské konkurzy. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001500 - ANAL 035548 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K možnosti vzniku škody jako znaku trestného činu podvodu spáchaného do 31. 12. 
1997 vylákáním úvěru, který byl zajištěn zástavou, jejíž hodnota odpovídala výši 
poskytnutého úvěru ; Pozn. naps. František Púry.  

In: Trestněprávní revue. - 3, 2004, č. 12, s. 347 - 350.  

 Trestný čin podvodu podle 250 TrZ spáchaný vylákáním úvěru s úmyslem řádně ho 
nesplatit v době do 31. 12. 1997 byl z hlediska vzniku škody na cizím majetku 
dokonán již tím, že banka vyplatila pachateli úvěr na podkladě nepravdivých nebo 
zamlčených skutečností, přestože pachatel poskytl bance za účelem zajištění svých 
závazků z úvěrové smlouvy zástavu. Zástavní právo totiž i v případě zpeněžení 
zástavy slouží pouze jako náhrada škody. V poznámce je zdůrazněn význam tohoto 
rozsudku pro rozhodovací praxi soudů. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001543 - ANAL 035887 

PERHÁCS, Zoltán 

Vykonávanie programu ochrany svedka v Slovenskej republike.  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 4, s. 303 - 320.  

 Skutečnosti týkající se právní úpravy ochrany svědka Slovenské republiky, 
vykonávané podle zákona č. 256/1998 Z.z., o ochraně svědka. Vymezení základních 
pojmů. Návrh na zařazení do programu ochrany a návrh na vykonávání neodkladných  
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opatření. Podmínky a rozsah vykonávání programu ochrany. Postavení a oprávnění 
policejního útvaru. Změna totožnosti chráněného svědka. Postavení právní úpravy SR 
s právní úpravou ČR - podstatné odlišnosti.  

CZ - sla: PA: 2005 

 

001521 - ANAL 035556 

ŠTĚDROŇ, Bohumír 

Evropské právo informačních technologií.  

In: EMP - časopis o českém, slovenském a evropském právu. - 13, 2004, č. 7 - 8, s. 11 
- 21.  

 Potřeba precizní právní úpravy komunikační a informační infrastruktury. 
Elektronická komunikace a evropské právní normy. Elektronické obchodování - e-
smlouvy, spotřebitelské smlouvy, směrnice o e-obchodu. 

CZ - cze: PA: bh/2005 

 

001505 - ANAL 035171 

TULÁČEK, Jan 

Posmrtný život aneb další osudy autorského díla po smrti autora.  

In: Bulletin advokacie. - 2005, č. 1, s. 29 - 31.  

 Právní otázky užití díla po smrti autora. Problematika úprav autorského díla, 
osobnostních práv, spoluautorství, redakčních jazykových úprav. Tři podmínky 
postmortální ochrany ve smyslu Bernské úmluvy. Autorské právo (ustanovení par. 
11), souhlas dědiců autorských práv. Aktualizace a nová vydání, čas a autorská práva. 

CZ - cze: PA: bv/2005 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 
 

001424 - ANAL 034241 

ČECHOVÁ, Barbara 

Nová generace.  

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 1, s. 22 - 23.  

 Pohled autorky článku na život dnešních mladých lidí, které české noviny většinou 
popisují jako držitele mobilních telefonů, kteří se potřebují značkově oblékat, 
sportovat a "kalit". Objasnění syndromu KGOY (Kids Grow Older Younger = děti 
dospívající v mladším věku). Nejoblíbenější činnosti dnešních teenagerů podle 
agentury Synovate. Závěr. 

CZ - cze: PA: če/2005 
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001536 - ANAL 035883 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Psychologické poznatky k nebezpečnosti pronásledování (stalking).  

In: Kriminalistika. - 37, 2004, č. 4, s. 273 - 281, lit. 8.  

 Problematika systematického a excesivního pronásledování (stalking). 
Fenomenologie tohoto deliktu. Vzorce chování, kterými známý nebo neznámý 
pachatel poškozuje oběť. Hlavní typy pronásledování. Posuzování nebezpečnosti 
pronásledování. Současné poznatky o pachatelích nebezpečného pronásledování. 
Klasifikace základních skupin pachatelů. Kontakt policie s obětí pronásledování. 
Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001422 - ANAL 034491 

HINRICHS, Günter - KÖHLER, Denis 

Psychische Störungen bei Straftätern : Forensisch relevante Krankheitsbilder 
[Psychické poruchy u pachatelů trestných činů. Relevantní chorobopisy pro soudní 
psychiatrii].  

In: Neue Kriminalpolitik. - 16, 2004, č. 4, s. 137 - 139, lit. 15.  

 Do jaké míry souvisí kriminální chování pachatele s jeho psychickými poruchami. 
Klasifikace psychických poruch. Stručný historický přehled (Freud, Aichhorn). Pojem 
psychické poruchy z hlediska soudní psychiatrie. Současný stav výzkumu. Přehled 
současné odborné literatury. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2005 

 

001453 - ANAL 035512 

PRONDZINSKI, Peter von 

Mobbing - Psychoterror oder Modetrend? : Hintergründe und Fakten zu einem 
vernichtenden Phänomen [Mobbing - psychický teror nebo módní trend? Pozadí 
zhoubného fenoménu a fakta o něm].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 6, s. 2 - 6, 3 tab.  

 Mobbing jako fenomén doby a jeho výskyt v policejních řadách. Podstata mobbingu, 
jeho definování jako nebezpečného projevu patologie mezilidských vztahů na 
pracovišti. Odlišnost mobbingu od "běžných" konfliktů tkví především v jeho 
systematičnosti, dlouhodobém působení a i v cíli. Důsledky mobbingu pro jeho oběť i 
pro samotné pracoviště . Fáze vývoje typického mobbingu, jeho aktéři, příčiny. 
Obrana a prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2005 
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001457 - ANAL 035515 

PRONDZINSKI, Peter von 

Einschreiten : Massnahmen und Aktivitäten von Vorgesetzten und Gleichgeordneten 
gegen Mobbing [Zakročit. Prostředky a aktivity nadřízených a slušných proti 
mobbingu].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 6, s. 13 - 15, 2 obr.  

 Existence mobbingu, zejména v jeho prvních fázích, je někdy obtížně rozpoznatelná, 
role účastníků nejsou vždy zřetelně dané. Navíc se na mobbingu velmi často podílí 
nebo jej vyvolává bezprostřední nadřízený oběti. Proto výše postavení vedoucí a 
příslušníci vyššího managementu by měli trvale a systematicky monitorovat situaci na 
pracovišti a na základě analýzy situace, resp. příčin patologických jevů v 
mezilidských a pracovních vztazích stanovit strategii a prostředky prevence, resp. 
zásahu. Tato intervence vychází ze základních čtyř fází situace na pracovišti z 
hlediska existence mobbingu: fáze 0 - prevence mobbingu; fáze 1 - první příznaky 
existence mobbingu; fáze 2 - existence mobbingu v rozvinuté podobě; fáze 3 - 
přehmaty a porušení práva; fáze 4 - konečné řešení vyloučením ze služby, 
propuštěním ze zaměstnání. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001458 - ANAL 035515 

TIEMANN, Horst 

Menschen wollen geführt werden! : Erwartung an Vorgesetzte [Lidé chtějí být 
vedeni! Očekávání od nadřízených].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 6, s. 16 - 20, 2 obr.  

 Rizika vzniku a vývoje sociálně patologických jevů v pracovních kolektivech. 
Velení, resp. řízení a moc - sociologicko-psychologická analýza. Možnost zneužití 
moci zejména tam, kde je vedení lidí založeno na hierarchické struktuře a slepé 
poslušnosti k autoritě. Orientace v chování. Vztahy mezi lidmi navzájem, jednotlivec 
a skupina. Možné konflikty, vývoj skupiny, vliv skupiny atd. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001470 - ANAL 035861 

TŮMA, Ivan - PÉREZ, Marek 

Farmakologické přístupy ke kognitivnímu deficitu u schizofrenie.  

In: Remedia. - 14, 2004, č. 6, s. 478 - 483, 1 obr., lit. 65.  

 Kognitivní dysfunkce patří k jádrovým příznakům schizofrenie, přetrvává i v období 
remise a je jednou z hlavních příčin pracovního a sociálního selhávání schizofrenních 
nemocných. Jsou hledány jiné přístupy k léčbě kognitivních příznaků nemoci, které 
by bylo možno s antipsychotiky kombinovat. přehled tradičních a novějších přístupů k 
léčbě kognitivní dysfunkce u schizofrenie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001454 - ANAL 035513 

URBANIAK, Birgit 

Die Verantwortung des Einzelnen : Bedingungen für Mobbing in der Gruppe 
[Odpovědnost jednotlivce. Podmínky mobbingu ve skupině].  

In: Deutsche Polizeiblatt. - 22, 2004, č. 6, s. 7 - 10.  

 Mobbing je jev, který je zřejmý a jeho projevy velmi zřetelné. Přesto značná část 
kolegů oběti mobbingu zůstává více či méně stranou, lhostejná k oběti i k pachateli. 
Analýza sociálně psychologických aspektů, které umožňují vznik patologických jevů 
ve vztazích mezi členy pracovního kolektivu. Odpovědnost jednotlivce, postavení 
jednotlivce ve skupině, jeho vliv na chování skupiny a naopak vliv skupiny na 
chování jednotlivce. Co všechno působí na vytváření sociálních norem a pravidel 
chování v malé skupině, vliv konformity většiny nebo naopak agresivní menšiny. 
Polarizace vztahů a tzv. dynamika poslušnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2005 

 

001425 - ANAL 034242 

VÍZDALOVÁ, Hana 

Kůň terapeutem - scestí, nebo rozcestí? 

In: Psychologie dnes. - 11, 2005, č. 1, s. 26 - 28 .  

 Článek se zabývá jednou z forem působení zvířat na lidskou psychiku - hipoterapií, 
což je fyzioterapeutická metoda využívající jako balanční plochu hřbet koně. 
Doménou psychologie je však zejména léčebně pedagogicko-psychologické ježdění 
(therapeutic riding). Průběh terapie, její obecný koncept. Oblasti působení koně na 
člověka v tělesné a psychické oblasti. Význam sociálního hlediska. Jedinečnost koně 
a jeho specifické atributy. Nutnost úzké spolupráce odborníků všech zúčastněných 
stran (hipologů, psychologů, psychoterapeutů, pedagogů, lékařů) s výzkumníky.  

CZ - cze: PA: če/2005 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

001532 - ANAL 035880 

DUŠEK, Ondřej 

Beretta 92G. Elite 2 9 x 19 mm.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 1, s. 66 - 71, 8 obr.  

 Charakteristika a popis samonabíjecí pistole Beretta 92G Elite 2. Technické údaje a 
vlastnosti pistole. Model 92 a jeho varianty. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001515 - ANAL 035873 

KNOTEK, Jiří 

Falcom 12,7 - puška specialistů.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 1, s. 45 - 47, 10 obr.  

 Charakteristika a popis velkorážové odstřelovací pušky Falcon. Technické údaje a 
vlastnosti. Použití zbraně. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001513 - ANAL 035871 

MARGOLIUS, Richard 

Útočná puška AK74 - vydařený kompromis.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 1, s. 28 - 29, 3 obr.  

 Charakteristika a popis samopalu AK74. Střelivo. Typy útočné pušky. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001354 - ANAL 033799 

MÜLLER, Petr 

Taurus Police.  

In: Střelecká revue. - 36, 2004, č. 6, s. 7 - 9, 8 obr., 1 tab.  

 Popis pistole určené pro policejní účely, zejména pro skryté nošení. Střelecký test. 
Hodnocení 

CZ - cze: PA: bš/2005 

 

001514 - ANAL 035872 

Samonabíjecí brokovnice MC21.  

In: Zbraně a náboje. - 7, 2005, č. 1, s. 30 - 31, 5 obr.  

 Charakteristika a popis samonabíjecí brokovnice MC21. Cvičná střelba z brokovnice 
MC21. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

001408 - ANAL 035853 

BÍLEK, Libor - ŠETEK, Jiří 

Dálnice zažila ohnivé peklo.  
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In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 6 - 9, 4 obr.  

 Popis tragické havárie na dálnici, kdy došlo k dopravní nehodě tahače typu Scania R 
124 s cisternovým návěsem, který převážel asi 33 000 litrů kapalné chemické látky. 
Minuty tragické havárie. Přehled zasahujících složek. Přehled faktů. Klady a zápory 
ze zásahu.  

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001411 - ANAL 035856 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Lidé by si měli více vážit svého zdraví a naší práce.  

In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 18 - 19, 1 obr.  

 Zdravotnická záchranná služba se opírá o zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, 
ve znění pozdějších předpisů, z níž vyplývají dva základní úkoly. Zdravotnická 
záchranná služba na Mělníku. Výjezd k pacientovi. Medicína katastrof. Spolupráce se 
složkami IZS. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001410 - ANAL 035855 

HORÁKOVÁ, Vendula 

Požáry motorových vozidel.  

In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 12, 1 obr.  

 Jednotky PO likvidovaly v období od 1.1. do 30.9.2004 celkem 1568 požárů 
silničních dopravních prostředků, při nichž vznikla škoda za 163 milionů korun, 22 
osob bylo usmrceno a 146 osob zraněno. Příčiny vzniku požáru motorových vozidel. 
Prevence předcházejících požárů motorových vozidel. Rady, co dělat, když už požár 
vznikne. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001464 - ANAL 035859 

KUBÁTOVÁ, Hana - HEJDOVÁ, Jaroslava 

Proti hrozbě chemického a biologického terorismu.  

In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 25 - 26, 2 obr.  

Akce: Chemický a biologický terorismus [seminář]. Praha (ČR), 09.11. 2004-
10.11.2004.  

 Ve dnech 9.- 10.11.2004 se v budově MV ČR HZS ČR konal národní seminář na 
téma "Chemický a biologický terorismus" Cíle semináře. Témata semináře. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 
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001468 - ANAL 035860 

RAJMAN, Jindřich 

Nová skutková podstata trestného činu teroristický útok.  

In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 30, 1 obr.  

 Dnem 22.10.2004 nabyla účinnosti novela trestního zákona, která obsahuje novou 
skutkovou podstatu trestného činu teroristický útok (paragraf 95 tr.z.). Tato nová 
právní úprava je zaměřena především na ochranu obecných demokratických principů, 
jsou-li napadány kýmkoli na území ČR, jednáním majícím povahu teroristických činů. 
Nová skutková podstata trestného činu teroristický útok chrání v nejširší míře 
demokratické principy proti jakékoli formě jednání, mající povahu teroristických 
činů. 

CZ - cze: PA: ká/2005 

 

001409 - ANAL 035854 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Ochrana obyvatelstva ve Slovinsku.  

In: 112. - 3, 2004, č. 12, s. 20 - 21, 2 obr., 1 schéma.  

 Komplexní zákon pro ochranu obyvatelstva ve Slovinsku se vyznačuje širším pojetím 
ochrany. Struktura a organizace ochrany obyvatelstva. Systém ochrany před 
katastrofami. Schéma slovinské ochrany obyvatelstva. Civilní ochrana. Model služby. 
Ochranná infrastruktura. Legislativa. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2005 


