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ALKOHOL, DROGY 
 

004429 - ANAL 038378 

ARCIMOVIČOVÁ, Jana 

Žvýkání katy v Jemenu příliš drahá radost.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 17 - 18, 5 obr.  

Jemen  Žvýkání katy jedlé (Catha edulis) je v Jemenu značně rozšířeno a dá se říci, že 
se stalo součástí tamní kultury. Kat hraje v Jemenu výraznou společenskou roli. Užívá 
se vždy při setkání s rodinou či přáteli. Účinky katu. Sociální aspekty. Ekonomické 
problémy. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004458 - ANAL 036953 

BECKETT, Katherine - NYROP, Kris - PFINGST, Lori 

Race, Drugs, and Policing : Understanding Disparities in Drug Delivery Arrests 
[Rasa, drogy a policejní praxe. Rozdílné zastoupení ras v počtu zadržených osob].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 1, s. 105 - 138, 4 tab., 3 
obr., lit. 67.  

 Rasové a etnické zastoupení v počtu drogových dealerů. Porovnání s počtem osob, 
zadržených pro drogovou kriminalitu. Osoby černé pleti tvoří většinu dealerů. Studie 
vysvětluje příčiny tohoto jevu. Průzkum byl proveden v Seattlu. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004437 - ANAL 038380 

DERÉ, Michal 

Stručný slovníček užívaných zkratek a označení.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 43 - 44, lit. 2.  

 Přehled užívaných zkratek a označení těchto skupin drogy: Konopné produkty, 
halucinogeny, těkavé látky, opiáty, stimulancia. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004443 - ANAL 038382 

Drogy a doprava.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 34 - 42, lit. 3.  

 Právní prameny týkající se drog a dopravy. Rozbor paragrafu 16 - Vyšetření 
přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Vliv užívání drog na řidiče 
motorových vozidel. Klinické projevy užití drog jsou dány především třemi složkami, 
které tvoří droga - řidič - prostředí. Vysvětlení pojmu: Droga, řidič, prostředí, vzhled,  
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chování, jednání, změny vědomí, změny očí, změny hybnosti, základní tělesné 
funkce. Přehled hlavních drog: Kanabinoidy, halucinogeny, stimulancia, kokain, 
opioidy, alkohol, prchavá rozpouštědla, sedativa a hypnotika - jejich hlavní účinek, 
způsoby užívání, otravy, vliv na řidiče. Kombinace drog. Zásady bezpečné 
komunikace s uživatelem drog. Jednání s toxikomanem infikovaným opiáty. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004317 - ANAL 035742 

KAVALÍROVÁ, A. 

Hodnocení užívání konopí, extáze a metanfetaminu u studentů farmacie : Výsledky 
analýzy moči.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 101, 2005, č. 7, s. 350 - 353, 3 tab., 14 lit.  

 Analýza vzorků moči anonymně odebraných studentům 3. ročníků Farmaceutické 
fakulty Univerzity Karlovy. Závěr studie ukazuje, že studenti užívají kanabinoidní 
látky pouze nepravidelně. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004493 - ANAL 038131 

LEJČKOVÁ, Pavla 

Primární prevence užívání drog : Základní principy a efektivní programy.  

In: Zaostřeno na drogy. - 4, 2006, č. 1, s. 1 - 8, lit. 10, informací  na webu 7, 3 tab., 1 
mp.  

 Co je primární prevence, její účel a smysl. Principy prevence obecně. Univerzální 
prevence a charakteristika jejích programů. Informace o školní prevenci v EU. 
Programy tzv. selektivní prevence, její rizikové a protektivní faktory. Indikovaná 
prevence. Evaluace preventivních opatření a efektivní intervence v jednotlivých 
typech prostředí. On-line příprava primárně preventivních programů (PERK = 
Prevention and Evaluation Resources Kit). Prevence v ČR – informační portál, školní 
drogová prevence, certifikace odborné způsobilosti programů primární prevence. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004426 - ANAL 038376 

MIOVSKÝ, Michal - MIOVSKÁ, Lenka 

Epidemiologie užívání halucinogenních drog v České republice.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 3 - 12, 5 obr., 6 tab., lit. 
30.  

 Halucinogenní látky patří mezi relativně rozšířené nelegální návykové látky v ČR. 
Celopopulační studie. Školní studie. Žádosti o léčbě. Trestné činy spojené s 
halucinogenními drogami. Diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 



 4

004427 - ANAL 038377 

NOŽINA, Miroslav 

Drogy v ulicích New Yorku.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 13 - 16.  

New York (USA)  Etnografická sekce Jednotky pro výzkum ulice. Sekce sídlí v jedné 
z ulic na pokraji nejnebezpečnější čtvrti New Yorku, pověstného Harlemu. Úkol 
sekce je studovat překupníky drog a toxikomany z pouliční perspektivy. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004315 - ANAL 035740 

SOCHŮREK, Jan 

Současná drogová scéna mladistvých kriminálních pachatelů.  

In: Speciální pedagogika. - 15, 2005, č. 3, s. 223 - 237, 10 tab., 18 lit.  

 První setkání s drogou je již v předdelikventním období. Užívání drog je mezi 
mládeží běžné. Příčiny a souvislosti užívání drog a páchání trestné činnosti zkoumané 
na základě dotazníkového šetření vězeňské populace (800 respondentů). 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004445 - ANAL 038384 

VANĚČEK, Miloš 

Boj policie proti drogám v ČR.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 52 - 56, 1 obr.  

 Historie používání opia. Opiové války v Číně. Užívání drogy v USA a na Filipínách. 
Činnost policie. První mezinárodní policejní kongres. Ústředna pro potírání obchodu s 
omamnými prostředky v ČSR. Úkoly tohoto úřadu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

004342 - ANAL 035756 

BRAGA, Anthony A. 

Analyzing Homicide Problems : Practical Approaches to Developing a Policy-
relevant Description of Serious Urban Violence [Analýza problému vražd : Praktické 
pokusy vyvinout policejně relevantní popis vážného násilí ve městech.].  

In: Security journal. - 18, 2005, č. 4, s. 17 - 32, 1 graf, 4 tab.  
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Problémově orientovaná policejní činnost jako možnost řešení problémů vražd ve 
městech. Efektivní pochopení fungování, výskytu a pravidel vzniku konfliktů mezi 
gangy i členy gangů. Programy prevence a jejich analýza. 

GBR - eng: PA: bš/2006  

 

004335 - ANAL 035752 

BYRNE, Clare Fiona - TREW, Karen F. 

Crime Orientations, Social Relations and Involvement in Crime : Patterns Emerging 
from Offenders' Accounts [Kriminální orientace, sociální vztahy a účast na 
kriminalitě : Závěry, které vyplývají ze záznamů pachatelů].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 44, 2005, č. 2, s. 185 - 205.  

 Článek prezentuje zjištění průzkumu, který se snaží zjistit, jakým způsobem chápeme 
kriminalitu. A to pomocí zkoumání pachatelů a jejich chápání sebe sama, svých 
životů a svého trestného chování. Byly zjištěny rozdíly mezi muži a ženami. Klíčové 
pro pochopení trestného chování jsou gender, sociální vztahy a typy kriminality. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004320 - ANAL 035745 

CHAWLA, Sandeep 

How to develop more effective policies against crime : Some Reflections on Drugs 
and Crime Research in an International Context [Jak vyvinout efektivnější policejní 
boj proti kriminalitě : pár postřehů z výzkumu drogy a kriminalita v mezinárodním 
kontextu].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 1, s. 85 - 98, 1 
graf, 9 lit.   

 Článek se zabývá zefektivňováním policejního boje s kriminalitou. Autor se snaží na 
základě 10 let zkušeností v oblasti mezinárodní drogové kriminality ilustrovat propast 
mezi soudními a právními systémy jednotlivých zemí světa a vysvětlit jakou mají 
Spojené národy šanci v překonávání této bariéry. Zkušenosti z práce v United Nations 
Office on Drugs and Crime (Kancelář spojených národů pro drogy a kriminalitu). 
Doporučení pro praxi vyplývající z průzkumů prováděných United Nations Office on 
Drugs and Crime. 

HOL - eng: PA: bš/2006 

 

004308 - ANAL 035736 

DAVEY, Caroline L. 

Design Against Crime : Extending the Reach of Crime Prevention through 
Environmental Design [Design proti kriminalitě : rozšíření dosahu prevence 
kriminality pomocí navrhování prostředí.].  

In: Security Journal. - 18, 2005, č. 2, s. 39 - 51.  
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Britský program prevence kriminality prostřednictvím designu. Jak snížit riziko 
trestných činů, pocity strachu z trestné činnosti prostřednictvím návrhů prostředí. 
Partnerství designérů, policie, plánovacích složek a komunity dané oblasti. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004329 - ANAL 038063 

Gefahren aus Rechter Szene nicht aus dem Blickfeld verlieren [Nebezpečí ze strany 
pravicové scény nelze ztrácet ze zřetele].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 2, s. 15.  

 Bezpečnostní rizika pravicového extremismu a kriminalita s ním spojená. Nápadný 
vzestup především násilných trestných činů motivovaných pravicovým extremismem 
a nenávistí. Taktika pravicových demonstrací, provokace. Policie a její úkoly v 
souvislosti s pravicovým extremismem - kvůli hrozbě islamistického terorismu nelze 
podceňovat nebezpečí pravicového extremismu. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004344 - ANAL 038072 

JIRÁSEK, Jaroslav A. 

Temné stránky řízení a podnikání.  

In: Moderní řízení. - 41, 2006, č. 2, s. 10 - 12.  

 Soudobé řízení charakterizují stále rychlejší a větší změny i rostoucí složitost a 
neurčitost. V těchto poměrech se mnohé podniky zachraňují pomocí triků a podvodů. 
Příklad kauzy Enron a odkrytí velmi vážných negativních stránek podnikání 
(podvody, korupce, střet zájmů, podvodné audity atd.). Nespolehlivost auditorských 
firem a auditorů. Místo šedé a černé ekonomiky. Problém finanční bezpečnosti jako  
problém procházející ekonomikou. Obvyklé finanční triky – jejich formulování jako 
východisko jejich signalizace a potírání. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004352 - ANAL 038076 

JIRÁSEK, Jaroslav A. 

Kde je kouř, bude i oheň.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 8, s. 44 - 46, 1 text. příl.  

Rec. na : Financial Shenagigans [monografie] : How ti Detect Accouting Gimmicks 
and Fraud in Financial Reports / Howard Schilit. - New York : McGraw Hill, 2002. 

 V recenzi knihy H.Schilita rozebírá autor problematiku finančních podvodů a 
korupce v českém prostředí posledních let a poukazuje na fakt, že i v zemích s 
dlouhodobou demokratickou tradicí finanční podvody a korupce nevymizely. Na 
základě Schilitova pojednání seznamuje s nejznámějšími kauzami finančních 
skandálů (Enron, Informix, Waste Management, Lucent) a sleduje stále se opakující  
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postupy při finančních podvodech a zabývá se stručně i jejich příčinami.  

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004307 - ANAL 038056 

KUČERA, Jiří 

Boj Davida s Goliášem.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 6, s. 28 - 30.  

 Rozmach provozování internetových hazardních her a loterií. Problematika legálnosti 
internetových sázek. Miliardové daňové úniky. Právní úpravy této problematiky v 
některých zemích EU a stanovisko Evropského soudního dvora. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

004348 - ANAL 035760 

LARSSON, Paul 

Developments in the regulation of economic crime in Norway [Pokroky v regulaci 
hospodářské kriminality v Norsku].  

In: Journal of Financial Crime. - 13, 2006, č. 1, s. 65 - 76.  

 Článek se zabývá pokroky v regulaci hospodářské kriminality v Norsku během 
posledních 20-30 let. Sociologické a kriminologické interpretace průzkumů z roku 
2002. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004326 - ANAL 038060 

PAUL, Bettina 

Ohne Geld und Bildung eher kriminell? : Über die Schwierigkeiten des ursächlichen 
Zusammenhangs von Bildung, Armut und kriminellen Verhalten [Bez peněz a 
vzdělání dříve delikventní? Souvislost mezi vzděláním, chudobou a kriminálním 
chováním].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 2, s. 6 - 11, 2 obr, 2 grafy, 3 diagramy.  

 Kriminologicko-sociologická studie o souvislostech mezi chudobou, vzděláním a 
kriminalitou. Dvě základní linie – chudoba znemožňuje dosažení vzdělání, je příčinou 
mravního a morálního úpadku a končí často kriminalitou; kdo neinvestuje do 
vzdělání, nemá na trhu práce šanci, upadne do chudoby a často sklouzne ke kriminální 
činnosti. Jak tato dvě tvrzení odpovídají realitě, kdy a jak lze uzavírající se kruh 
chudoby, nedostatku vzdělání a kriminality přerušit. Původ jako handicap. Možnosti 
prevence, statistické údaje atd. Viz dále čl. na str. 12 - 15. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004321 - ANAL 035746 

RATCLIFFE, Jerry H. 

Crime Mapping and the Training Needs of Law Enforcement [Mapování kriminality a 
výcvikové potřeby pořádkových služeb].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 10, 2004, č. 1, s. 65 - 83.  

 Nejnovější trendy mapování kriminality, aplikace GIS pořádkovými službami. 
Mapování míst s velkou kriminalitou. Článek se zabývá i budoucností výcvikových 
metod právě s rozvojem informačních technologií. Důležitost výcviku policejního 
managementu v této oblasti, tedy v oblasti chápání a kvalitní analýzy produktů 
vycházejících z moderních GIS. 

HOL - eng: PA: bš/2006 

 

004330 - ANAL 038064 

THAMM, Berndt Georg 

Und Morgen die ganze Welt : Der Masterplan der Djihad-Terroristen [A zítra celý 
svět. Konečné řešení - plán teroristů džihádu].  

In: Deutsche Polizei. - 55, 2006, č. 2, s. 20 - 22.  

 Propagandistické akce militantních islamistických hnutí a organizací obviňující 
neislámský svět z likvidace islámu a fyzické likvidace muslimů. Výzvy ke gerilovému 
boji. Džihád a jeho cíle v pojetí extremistických islamistických organizací a hnutí. 
Vypracování plánu činnosti džihádu o sedmi etapách (do roku 2020), jehož konečným 
cílem je islamizace celého světa a zničení "nevěřících". Odkaz na článek jordánského 
novináře Fouada Husseina "Al-Qaida 7-stage  masterplan for terror campaing for 
global Celiphate. In: The Age (Melbourne, 24. August 2005). 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004319 - ANAL 035744 

WHITEHEAD, Antony 

Man to Man Violence : How Masculanity May Work as a Dynamic Risk Factor 
[Násilí mezi muži : Jak maskulinita může fungovat jako dynamický rizikový faktor].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 44, 2005, č. 4, s. 411 - 422.  

 Maskulinita jako rizikový faktor násilné trestné činnosti mezi muži. Nestabilnost 
vztahů mezi muži. Rizikovost mužských prostředí: věznice, nemocnice, ... 
Maskulinita, společenský status, rasismus. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004333 - ANAL 038067 

ZIERCKE, Jörg 

Internationale Erscheinungsformen von Kriminalität und Gewalt - internationale 
Kooperationsformen und die Rolle des BKA : Kurzfassung der Rede des Präsidenten  
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BKA, ananlässlich der Herbsttagung des BKA [Formy projevů mezinárodní 
kriminality a násilí - formy mezinárodní spolupráce a úkoly BKA  
Bundeskriminalamt). Zkrácený projev prezidenta BKA pronesený na podzimním 
zasedání BKA].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 1, s. 10 - 11.  

Akce: Herbsttagung des BKA [konference]. (NĚMECKO), 02.11.2005-03. 11.2005.  

 Globalizace a internacionalizace společnosti a ekonomiky a jejich vliv na formy 
mezinárodní, zejména organizované kriminality. Nejčastější jevové formy současné 
mezinárodní kriminality (terorismus, internetová kriminalita, finanční a ekonomická 
kriminalita) a její základní rysy. Boj proti této kriminalitě je nutno založit na široké 
vnitřní i mezinárodní spolupráci a součinnosti, která zahrnuje nejen bezpečnostní 
složky, ale i např. hospodářské subjekty. Spolupráce s Bundeswehrem. Role a úkoly 
BKA. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004343 - ANAL 038071 

12.200 Straftaten der Internet-Kriminalität registriert : Baden-Württemberg [V Baden-
Württembersku bylo registrováno 12200 trestných činů internetové kriminality].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 1, s. 35.  

 Rozmach internetové kriminality - jen v Baden-Württembersku bylo registrováno 
přes 12000 případů (zneužívání dat, dětská pornografie, sabotáže sítí apod.). Škody 
způsobené internetovou kriminalitou. Odhalování a potírání internetové kriminality. 
Spolupráce složek zemské a spolkové kriminální policie s jinými organizacemi, které 
mají zájem na odhalování a potírání internetové kriminality. Problematika ochrany 
dětí a mládeže před internetovou kriminalitou. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004442 - ANAL 038381 

BERZSI, Gabriel 

Program USA IVLP (International Visitors Leadership Programme).  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 26 - 31.  

Akce: Program USA IVLP [Setkání]. Washington (USA), 19.09.2005.   

 Národní protidrogová centrála služby kriminální služby a vyšetřování dlouhodobě 
spolupracuje mimo jiné s protidrogovou službou MS USA. Program USA IVLP 
nesoucí označení G-1-00014, který je zaměřený na problematiku boje proti 
mezinárodnímu zločinu. Seznámení s programem. Program ochrany svědků. Přehled 
dalších programů: OCDETF - pro odhalování organizované drogové trestné činnosti , 
HIDTA, NDIC - zpracování komplexních analýz, SOD - koordinace činnosti 
terénních pracovišť. V USA působí celkem 19000 represivních složek. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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004410 - ANAL 036951 

BLOKLAND, Arjan A.J. - NIEUWBEERTA, Paul 

The Effects of Life Circumstances on Longitudinal Trajectories of Offending [Životní 
okolnosti a jejich účinky na dlouhodobé páchání trestné činnosti].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 4, s. 1203 - 1240, 11 
obr., 6 tab., 5 grafů, lit. 65.  

 Vztah mezi životními okolnostmi, věkem a kriminalitou pachatele. Přehled 
dosavadních studií na toto téma. Čtyři hypotézy o vztahu mezi fyzickým věkem a 
kriminalitou pachatele. Popis dvou studií, provedených v Nizozemsku. Výsledky a 
diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004499 - ANAL 036960 

DOHERTY, Stephen - HIBBARD, Bradley G. 

Community Policing and Homeland Security [Community policing a vnitřní 
bezpečnost].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 2, s. 78 - 81, 4 obr.  

 Systém vnitřní bezpečnosti proti hrozbě terorismu se týká všech amerických měst a 
obcí a začíná u místních policistů. Spolupráce těchto místních organizací je však stále 
nedostačující. Zásady včasného předávání informací. Povinnosti občanů. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004416 - ANAL 038101 

FEESE, Astrid 

Gelegenheit macht Diebe : Ergebnisse einer Einschätzung von 1800 Ladendieben 
[Příležitost dělá zloděje. Výsledky vyhodnocení 1800 krámských krádeží].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 1 - 2, s. 24 - 25, 2 grafy.  

 Na základě podrobných rozhovorů se zkušenými zloději v obchodech a poznatků 
detektivů bylo zjištěno, že naprosté většiny krádeží v obchodech se pachatelé 
dopouštějí opakovaně, nejnebezpečnější jsou pak zlodějské bandy. Většinou se 
pachatel dopustí celé řady krádeží, než je dopaden. Podíl prvopachatelů na krámských 
krádežích. Způsob páchání krádeží v obchodech, typologie pachatelů, jejich motivace, 
sledované typy prodejen (potraviny, baumarkty, obchody s elektronikou) v nichž ke 
krádežím dochází, způsobené škody. Podle poznatků detektivních služeb a personálu 
v obchodech nelze ani podceňovat rizika použití verbálního nebo i tělesného násilí ze 
strany pachatelů.  

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004417 - ANAL 038102 

HÄUSLER, Alexandra 

Blüten, die keine Freude machen : Erkennungssysteme für Falschgeld [Květiny, které 
nepotěší. Systémy odhalování falešných peněz].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 1 - 2, s. 26 - 27, 2 obr.  

 Stále nové a dokonalejší padělky peněz způsobují především v obchodech velké 
ekonomické ztráty. Banky tyto ztráty nehradí, falešné peníze nevyměňují, proto se 
vyplatí v obchodech investovat do spolehlivých testovacích zařízení na odhalování 
peněžních padělků a proškolit zaměstnance (především pokladní), aby uměli rozeznat 
podezřelou bankovku. Hlavní metody elektronického testování pravosti bankovek. 
Požadavky kladené na testovací přístroje použitelné v prodejnách. Zajištění 
bezpečnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004418 - ANAL 038103 

HORST, Frank 

Keine Entwarnung : Grosser Handlugsbedarf trotz Entlastung [Nespouštět se zřetele. 
Velké požadavky obchodů na odpisy při inventurních diferencích].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 1 - 2, s. 28 - 30, 4 grafy.  

 Výsledky studie EHI (EuroHandelsinstitut) a HDE (Hauptverband des Deutschen 
Einzelhandels) zabývající se inventurními diferencemi a jejich příčinami. Miliardové 
ztráty způsobené krádežemi nebo poškozováním nutí obchody k velkým investicím do 
prevence a zajištění bezpečnosti přesto, že v posledních letech tyto ztráty klesají. 
Přehled preventivních a bezpečnostních opatření využívaných v obchodech. Analýza 
statistických dat získaných z výzkumu - struktura pachatelů, výše škod, podíl 
jednotlivých skupin pachatelů (mimo zaměstnance) na této kriminalitě, odhad podílu 
jednotlivých skupin na škodách (zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé). 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004463 - ANAL 036954 

KUBRIN, Charis E. - STEWART, Eric A. 

Predicting Who Reoffends : The Neglected Role of Neighborhood Context in 
Recidivism Studies [Jak předpovědět, kdo bude recidivistou. Okolní prostředí jako 
opomíjený faktor ve výzkumu recidivy].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 1, s. 165 - 198, 1 obr., 4 
tab., lit. 77.  

 Předchozí studie se zaměřily téměř výhradně na individuální charakteristiku 
pachatelů, nebraly v úvahu kontext okolního prostředí. Tato studie se snaží napravit 
tento nedostatek. Individuální faktory jsou u recidivistů značně ovlivněny okolním 
prostředím. Výsledky výzkumu. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2006 
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004464 - ANAL 036955 

MORSELLI, Carlo - TREMBLAY, Pierre - MAC CARTHY, Bill 

Mentors and Criminal Achievement [Rádci a úspěch v kriminální kariéře ].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 1, s. 17 - 44, 1 obr., 3 
tab., lit. 60.  

 Průzkumem v Quebecu bylo zjištěno, že velké procento uvězněných pachatelů mělo 
své učitele (mentors), kteří je uvedli do kriminálního prostředí a učili je kriminálnímu 
řemeslu. Role těchto mentorů v kriminální kariéře jejich chráněnců (protegé) je 
klíčová. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004431 - ANAL 038379 

NOŽINA, Miroslav 

Organizovaný zločin v zemích Visegradu : 2.část.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 12, 2006, č. 1, s. 19 - 25, lit. 27.  

 Boj proti organizovanému zločinu. Rekonstrukce právních norem a systémů. 
Bezpečnostní složky a justice v boji proti zločinu. Mezinárodní spolupráce. Závěry a 
doporučení. Stav organizované kriminality v zemích Visegradu. Boj proti 
organizovanému zločinu.  

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004460 - ANAL 038627 

PARNABY, Patrick F. 

Crime Prevention through Environmental Design: Discourses of Risk, Social Control, 
and a Neo-liberal Context [Prevence kriminality utvářením životního prostředí v 
kontextu rizik, vedení společnosti a neoliberalismu].  

In: Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice. - 48, 2006, č. 1, s. 1 - 29, 
lit. 76.  

 Vliv celkového životního prostředí na kriminalitu. Možnosti snižování a prevence 
kriminality i cestou plánování (projektování, urbanizace, vybavenost, apod.) a 
utvářením životního prostředí. Severoamerická organizace pro prevenci kriminality a 
vhodné životní prostředí CPTED. Význam, vliv, aktivity a působnosti CPTED. 

CA - eng/fre: PA: bv/2006 

 

004415 - ANAL 038100 

PROBST, Horst 

Vorbereitung mindert Verlust : Einsatz von Detektiven im Einzelhandel [Připravenost 
snižuje ztráty. Využití detektivních služeb v maloobchodní síti].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 28, 2006, č. 1 - 2, s. 22 - 23.  
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Využití detektivních služeb v obchodech nejen pro sledování a případné dopadení 
pravděpodobného pachatele krádeže, ale i při přípravě koncepce zajištění bezpečnosti. 
Odborně školený detektiv může být zapojen do plánování a výběru bezpečnostních 
opatření a zabezpečovací techniky pro ochranu zboží, při proškolování zaměstnanců, 
při rozhodování o použití odstrašujících prostředků a samozřejmě při odhalení a 
dopadení zlodějů. Předcházení krádežím zaměstnanců. Kritéria výběru detektivů, 
náklady na použití detektivních služeb. Spolupráce Sdružení německých detektivů se 
Svazem maloobchodu v Německu. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004409 - ANAL 036950 

WRIGHT, John Paul - BEAVER, Kevin M. 

Do Parents Matter in Creating Self-Control in Their Children ? A Genetically 
Informed Test of Gottfredson and Hirschi's Theory of Low Self-Control [Mají rodiče 
vliv na vývoj sebekontroly u svých dětí ? Geneticky utvořený test Gottfredsonovy a 
Hirschiho teorie snížené sebekontroly].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 43, 2005, č. 4, s. 1169 - 1202, 5 tab., 
lit. 70.  

 Gottfredsonova a Hirschiho všeobecná teorie zločinu (1990) je zde opět kriticky 
hodnocena. Vliv rodičů na vývoj sebekontroly u dítěte. Metody zkoumání. Genetické 
vlivy a sebekontrola. Výsledky testů. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004393 - ANAL 035767 

YAR, Majid 

Computer Hacking : Just Another Case of Juvenile Delinquency? [Počitačové 
hekerství : Jen další typ kriminality mládeže?].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 44, 2005, č. 4, s. 387 - 399.  

 Zájem o hekerství ze strany mladých, protože je to moderní typ počítačové 
kriminality. Příčinné faktory hekerství je dobré nahlížet z kriminologického hlediska: 
gender, morální vývoj, nefunkční rodina, stres. Pozadí hekerství mládeže. 

GBR - eng: PA: bš/2006 
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KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

004400 - ANAL 038621 

BERENT, Jaroslaw 

Rola bieglych z zakresu medycyny sadowej w opiniowaniu dla potrzeb sadów i 
institucji ubezpieczeniowych [Význam expertní činnosti soudních znalců pro soudy a 
pojišťovací agentury].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 4, s. 247 - 250, lit. 9.  

 Polští soudní lékaři spadají jako lékařští specialisté pod ministerstvo zdravotnictví a 
pracují jako znalci pro ministerstvo spravedlnosti a pro pojišťovny. Požadují se 
znalosti z lékařských oborů, soudní praxe a práva. Postavení soudních lékařů v USA a 
dalších anglicky mluvících zemích. Náročnost práce soudních znalců. Soudní 
lékařství jako speciální obor. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004401 - ANAL 038622 

CHOWANIEC, Czeslaw - CHOWANIEC, Malgorzata - NOWAK, Agnieszka 

Nieprawidlowosci w opiniovaniu sadowo-lekarskim dotyczacym kwalifikacji obrazen 
ciala i rozstoju zdrowia przez bieglych lekarzy nie bedacych medykami sadowymi 
[Nedostatky a porovnání úrovně expertiz znalců z řad soudních a klinických lékařů].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 4, s. 257 - 260, lit. 10.  

 Ze zkušeností pracovníků katedry soudního lékařství univerzity v Katovicích s 
nízkou úrovní expertiz, vypracovaných znalci jmenovanými oblastními soudy nebo 
znalci "ad hoc". Hlavní oblasti chyb a nedostatků (uvádí se 7 oblastí, týkají se 
lékařskoprávních a kriminalistických znalostí a praxe, profesní a lidské připravenosti, 
analytického myšlení). Některé příklady pochybení. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004402 - ANAL 038623 

CHOWANIEC, Czeslaw - NOWAK, Agnieszka - CHOWANIEC, Malgorzata – 
KOBEK, Mariusz 

Uwagi o pozycji lekarza bieglego sadowego w obowiazujacym stanie prawnym 
[Pozice lékaře jako soudního znalce v mezích daných legislativou].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 4, s. 268 - 272, lit. 12.  

 Znalosti, vazby a souvislosti při spolupráci mezi znalcem a soudcem. Nutnost a 
možnosti zdokonalení spolupráce mezi právníky a experty. Lékař jako soudní znalec. 
Soudní znalec a trestní a občanský zákoník. Zavedení zákonné ochrany soudního 
znalce v Polsku jako osoby ve veřejné funkci. 

PL - pol: PA: bv/2006 
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004341 - ANAL 038070 

GEIDE, Bernd 

Fast Identification - die schnelle Identifizierung [Fast ID = rychlá identifikace].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 1, s. 26 - 28, 7 obr.(grafy, schémata, fot.).  

 Mobilní prostředky pro rychlou identifikaci a ověření totožnosti. Ověřování v praxi. 
Technický vývoj. Vypracování projektu využití prostředků Fast IDI, využití AFIS. 
Pilotní projekt a jeho uvedení do provozu. Problematika technického zajištění 
bezpečnosti dat. Jednotlivé fáze realizace projektu. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004403 - ANAL 038624 

GRONOWSKA, Zofia - WILMOWSKA-PIETRUSZYŇSKA 

Niektóre problemy zwiazane z orzekaniem o niezdolnosci do pracy u osób 
ubiegajacych sie o swiadczenia rentowe przyslugujace kombatantom na mocy ustawy 
z dnia 24.01.1991 roku [Problematika přiznání příplatků k důchodu, jako odškodnění 
za neschopnost práce v přímé návaznosti na represe, podle zákona z 24.1.1991].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 4, s. 277 - 281, lit. 8.  

 V polském Štětíně bylo na základě zákona z ledna 1991 registrováno 6510 žádostí o 
odškodnění (příplatku k důchodu) obětí represí z let 1940 až 1956. Problém velkého 
časového odstupu od událostí před zhruba 50 lety. Podrobnosti k systému kompenzací 
v rámci sociálního zabezpečení. Úvahy nad zjednodušením systému odškodnění 
zavedením jednotné kompenzace obětí represe. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004404 - ANAL 038625 

KOWALSKI, Piotr - SKUPIEN, Elžbieta 

Opiniowanie o zdolnosci do czynnosci procesowych, udzialu w rozprawach przed 
sadem, pozbawenia wolnosci w warunkach tymczasowego arestowania i policyjnej 
izby zatrzyman [Znalectví ke způsobilosti k právním úkonům v soudním řízení, při 
zadržení nebo v policejní vazbě]  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č. 4, s. 285 - 287, lit. 10.  

 Problematika znaleckých posudků o nezpůsobilosti osob k soudnímu jednání a 
právním úkonům u soudu, při zadržení, dočasném odnětí svobody, v policejní vazbě, 
apod. Podrobněji k praktickým otázkám důvodů nezpůsobilosti k právním úkonům a k 
jakým okolnostem zdravotního stavu se má ve znalecké praxi přihlížet. Pokus o 
vypracování systémového přístupu pro tyto případy na základě praktických zkušeností 
autorů. 

PL - pol: PA: bv/2006 
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004358 - ANAL 038082 

SCHREIBER, Tomáš 

Policejní vosičky. In: Vesmír. - 85, 2006, č. 2, s. 67.  

 Zajímavá glosa o možnosti využití schopnosti některých druhů hmyzu sledovat 
pachové stopy pro vyhledávání drog, mrtvol, výbušnin. Původní článek o výzkumech 
entomologa W. Joe Lewina (Science 310, 1274, 2005). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004405 - ANAL 038626 

SUSLO, Robert - SWIATEK, Barbara 

Ochrona danych medycznych a opiniowanie sadowo-lekarskie [Znalecké posudky a 
ochrana dat a lékařského tajemství].  

In: Archiwum medycyny sadowej i kryminologii. - 55, 2005, č.4, s. 314 - 318, lit. 5.  

 Ochrana dat před zneužitím a jejich úplnosti v procesu zpracovávání znaleckých 
posudků o zdravotním stavu, v době jejich využití u soudu, při skladování (archivaci). 
Bezpečnost podkladových materiálů k posudku, zajištění nezbytných bezpečnostních 
opatření, nezkreslení a úplnost znaleckého posudku u soudu. Definice pojmu údaje o 
zdravotním stavu, přehled metod jejich ochrany a skladování. 

PL - pol: PA: bv/2006 

 

004389 - ANAL 035763 

VOJTÍŠEK, T. - PRUDIL, L. - HIRT, M. 

Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-
anatomických pracovištích.  

In: Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Soudní lékařství. - 42/51, 2006, č. 1, 
s. 2 - 5, 1 obr., 1 lit.  

 Článek mapuje českou legislativu související se zacházením s tělem zemřelého na 
patologických a soudně-lékařských pracovištích. Prohlídka zemřelého, soudní pitva, 
odběr biologického materiálu z těla zemřelého. Právní a trestněprávní odpovědnost. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

004381 - ANAL 036948 

ASHTON, Richard J. 

Practical Vehicle Equipment [Praktické vybavení vozidla].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 1, s. 40 - 44, 1 obr., lit. 8.  
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Technické vybavení moderního policejního vozu. Současné požadavky. Perspektivy. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

004456 - ANAL 038395 

BÍLEK, Martin 

Problematika detekce korupčních situací a vnímání jejich závažnosti.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 3, s. 37, 2 graf.  

 Průzkum názorů a postojů příslušníků Policie ČR na problematiku korupčních jevů. 
Výzkumu se účastnilo téměř 2000 respondentů - policistů, kteří měli možnost se 
otevřeně vyjádřit, jakým způsobem vnímají předložené korupční situace, zejména pak 
závažnost jednotlivých situací. Vnímání závažnosti případů banální korupce. 
Výsledky. V grafu 1 a 2 jsou souhrnně uvedeny odpovědi respondentů na otázky 
spojené s vnímáním závažnosti banálních korupčních situací. Kategorie spíše 
banálních korupčních situací. Pojem úplatek a dar. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004313 - ANAL 035738 

FIELDING, Nigel G. 

Concepts and Theory in Community Policing [Koncepce a teorie komunity policing].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 44, 2005, č. 5, s. 460 - 472, 45 lit.  

 Článek se snaží definovat komunity policing, vymezit teorie a koncepty přístupu ke 
komunity policing. Snaží se systematicky analyzovat efektivitu různých přístupů a 
programů komunity policing. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004383 - ANAL 038095 

JAEGER, Rolf Rainer 

Alte Konzepte in Frage stellen : Neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Bürgern 
und Polizei [Kriticky zhodnotit staré koncepce. Nové formy spolupráce mezi občany a 
policií].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 1, s. 21 - 24.  

 Policie patří spolu s dalšími státními institucemi k organizacím,které víceméně 
vzdorují reformním snahám. Staré osvědčené způsoby řízení a práce přežívají a samy 
tyto organizace jsou přesvědčeny o jejich správnosti a použitelnosti i v budoucnu. 
Najít nové cesty patří mezi hlavní úkoly managementu a řídících orgánů. Kritické 
přehodnocení a inovace dosavadních metod a koncepcí. Některé konkrétní příklady z 
policejní praxe (ověřování průběhu hlídkové služby, ověřování výkonnosti dálniční 
policie, mobilní telefony a jejich využívání, podávání zpráv on-line, využívání 
chatrooms) a především nové formy komunikace s občany a spolupráce s veřejností.  

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004378 - ANAL 038091 

KÖSLING, Willy 

Das Erlangen von Authentizität im Führungsprozess [Dosažení autenticity v procesu 
řízení].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 1, s. 9 - 12.  

 Nová strategie a metodika vedení lidí, resp. policistů. Cesty vedoucí k pracovní 
spokojenosti.Předpoklady dosažení úspěchu řídícího procesu v úsilí o pracovní 
spokojenost a dobrý pracovní výkon. Základní zásady dobrého vedení lidí a strategie. 
Význam spolupráce a komunikace s podřízenými a jejich aktivní účasti na řízení. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004382 - ANAL 038094 

PRIGGE, Wolfgang Ulrich - SUDEK, Rolf 

Leitbildzirkel in einer hierarchischen Organisation: Chancen unnd Probleme : 
Kooperative Führung in der Polizeipraxis [Vzorové předlohy a jejich uplatnění v 
hierarchicky uspořádané organizaci: naděje a problémy. Kooperativní řízení v 
policejní praxi].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 1, s. 18 - 21, 1 graf, lit. 14.  

 Jednou z metod organizace, řízení a vedení lidí je uplatňování vzorových návrhů 
řešení rozhodování a jednání v dané aktuální situaci. Proces vytváření těchto 
vzorových předloh, odpovědnost nadřízených a nutnost akceptace spoluúčasti 
spolupracovníků při vytváření těchto předloh. Vzorové předlohy i jako řešení 
eventuálních latentních konfliktů. Realizace v praxi, specifika hierarchicky 
uspořádané instituce, jako je např. policie. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004385 - ANAL 038097 

SCHULZ, Burkhard 

Reintegration von Mitarbeitern (MA) - eine Aufgabe für alle Führungskräfte : 
Reintegration als besonders sensible Führungsaufgabe [Reintegrace spolupracovníků - 
úkol pro celé vedení. Reintegrace jako zvláště citlivý úkol nadřízených].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 1, s. 28 - 30.  

 Zvláště citlivým úkolem policejního vedení a managementu je proces znovuzapojení 
spolupracovníků po jejich delší nepřítomnosti (nemoc, nasazení v zahraničí, zvláštní 
nebo rodičovská dovolená apod.) s cílem obnovit a udržet motivaci pro vysoký stupeň 
výkonu služby "navrátivšího se" pracovníka. Základní metody a prostředky 
reintegrace. Fáze reintegrace: příprava, nepřítomnost, znovuzapojení. 

BRD - ger: PA: bh/2006 
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004380 - ANAL 038093 

SCHÜMCHEN, Werner 

Das Selbstmanagement und seine Wirkung im internen und externen Bezug : Die 
fundamentale Bedeutung des Selbstmanagements [Osobní management a jeho účinek 
na vnitřní i vnější vztahy. Základní význam osobního managementu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 1, s. 15 - 18.  

 Pro vedení lidí a práci v týmu jsou nutné osobnostní kompetence. Jejich základem je 
osobní management, který by měl odpovědět na základní otázky chování, jeho příčin 
a motivací. Hlavní kompetence osobního managementu, jeho výchozí body, obsah a 
formování jako individuálního a nepřetržitého procesu. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004455 - ANAL 038394 

VANĚK, Jan J. 

Nechceme univerzálního policistu! 

In: Policista. - 12, 2006, č. 3, s. 30 - 31, 1 obr.  

 Problematika služební přípravy. Definice a náplň služební přípravy policisty. 
Specifické požadavky pro jednotlivé funkce. Průběh služební přípravy policisty. 
Mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání v zahraničí (Kongo, Černá Hora, 
Lotyšsko, Azerbájdžán). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004386 - ANAL 038098 

WALTER, Bernd 

Angewandte Führungslehre : Checkliste [Užité učení vést. Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 24, 2006, č. 1, s. 31.  

 Shrnutí tématiky teorie a praxe policejního managementu a řízení, vedení lidí a 
koncepce policejní práce. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004377 - ANAL 036947 

WUESTEWALD, Todd - STEINHEIDER, Brigitte 

Shared Leadership : Can Empowerment Work in Police Organizations ? [Dělitelné 
vedení. Může se rozdělení pravomocí osvědčit v policejní práci ?].  

In: Police Chief. - 73, 2006, č. 1, s. 48 - 55, 3 obr., lit. 20.  

 Řízení a organizace policejní práce. Výklad pojmu dělitelné vedení (shared 
leadership). Schopnost samostatného rozhodování v situacích, které se vymykají 
daným směrnicím. Iniciativa jednotlivých členů policejního sboru, jejich pravomoci,  
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kompetence. Vzájemné vztahy mezi policisty. 

USA - eng: PA: jv/2006 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

004331 - ANAL 038065 

BRENNEISEN, Hartmut - GRANTZ, Frank 

Das Aufenhaltsverbot im Lichte des schleswig-holsteinischen Polizeirechts : Teil 2 
[Zákaz pobytu ve světle šlesvicko-holštýnského policejního práva].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 51, 2006, č. 1, s. 8 - 10.  

 Pokr. z PVT 2005/6. Normy zemského a spolkového policejního práva vztahující se 
k oprávnění policie vydat nařízení o zákazu pobytu nebo o vykázání z místa. 
Oprávnění policie vydat dlouhodobý zákaz pobytu. Tzv. generální klauzule a 
oprávnění policie vydávat právní normy. Zákaz pobytu, resp. vykázání z místa versus 
svoboda osobnosti a svoboda jednání. 

BRD - ger: PA: bh/2006 

 

004361 - ANAL 038085 

FENYK, Jaroslav - KLOUČKOVÁ, Světlana 

Nad jedním rozhodnutím Nejvyššího soudu o předávání trestního řízení. 

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 2, s. 41 - 52.  

 Diskusní příspěvek k rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 22.8.2005, sp.zn.11 Tz 
117/2005. Spor o výklad ustanovení 448 TrŘ - kdo je po podání obžaloby oprávněn 
předat trestní řízení do ciziny a za jakých podmínek je tak oprávněn učinit. 
Odůvodnění Nejvyššího soudu a jeho kritické zkoumání. Snaha autorů vyvolat 
odbornou diskusi na toto téma. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004354 - ANAL 038078 

FOLTÝN, Valentin 

Veřejné zakázky v Evropské unii.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 1, s. 12 - 23.  

 Politika EU v oblasti zadávání veřejných zakázek a její cíle. Směrnice 2004/18/ES o 
koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a 
služby. Implementace směrnice do nového zákona o veřejných zakázkách v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004357 - ANAL 038081 

HAŠKOVCOVÁ, Helena 

Není vražda jako vražda : K novele trestního zákoníku.  

In: Vesmír. - 85, 2006, č. 2, s. 73 - 74.  

 Polemika s návrhem novela trestního zákoníku, v němž jsou zřetelně odděleny tresty 
za vraždy provedené z různých motivů a za vraždy z milosrdenství. Obavy z nepřímé 
legalizace eutanázie a dalších důsledků. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004311 - ANAL 038058 

KOUKAL, Pavel 

Právní úprava ověřování listin a pravosti podpisů.  

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 2, s. 6 - 8.  

 Zákon o ověřování (č. 21/2006 Sb.) a jeho srovnání s dosavadní právní úpravou 
ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu. Důvody 
změny. Ověřování prováděné v rámci výkonu státní správy pověřenými úřady. 
Ověřování prováděné notáři podle notářského řádu. Prohlášení advokáta o pravosti 
podpisu. Ověřování ve vztahu k zahraničí. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004353 - ANAL 038077 

LOTH, Marc A. 

Judikatura a kontextualismus - poznámky k právu, jazyku a společnosti 

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 1, s. 3 - 11.  

 V Nizozemí narůstá počet případů soudního rozhodování, při kterém soudce 
rozhodne contra legem, aby v konkrétním případě nedošlo k narušení principu 
spravedlnosti. Úskalí soudního rozhodování bez přihlédnutí k platným předpisům a 
jeho důsledky ve světle střetu principu spravedlnosti a principu právní jistoty. 
Kazuistické nalézání práva. Teze kontextualismu. Kontextualizace právního systému. 
Metodologický spor mezi kazuistikou a kontextualismem. Jazyková problematika. 
Důležitost judikatury. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004362 - ANAL 038086 

NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 

K časové působnosti trestních zákonů.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 2, s. 52 - 56.  

 Za dobu, kdy byl čin spáchán se zásadně považuje okamžik dokončení trestného 
činu. Doba spáchání trestného činu porušením autorského práva a práva k databázi.  
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Zásadní význam doby vydání díla zasahujícího do autorských práv k jinému dílu, 
popř. k databázi. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004312 - ANAL 038059 

PÁCAL, Jiří 

Stížnost pro porušení zákona proti pravomocnému rozhodnutí státního 

zástupce. In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 2, s. 13 - 16.  

 Ustanovení trestního řádu upravující mimořádné kasační oprávnění nejvyššího 
státního zástupce, které umožňuje rušit nezákonné usnesení nižších státních zástupců 
o zastavení trestního stíhání nebo o postoupení věci (zákon č. 265/2001 Sb., 174a 
TrŘ). Kauza řízení o stížnosti pro porušení zákona, v níž Nejvyšší soud posuzoval 
otázku přípustnosti podání stížnosti pro porušení zákona proti pravomocnému 
usnesení státního zástupce o zastavení trestního stíhání. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

004363 - ANAL 038087 

PÚRY, František 

Souhrn aktuální judikatury.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 2, s. 58 - 63.  

 Další pokračování souhrnu aktuální judikatury se soustřeďuje na problematiku 
úpadkových deliktů: trestný čin porušování povinnosti v řízení o konkurzu, 
poškozování věřitele, zvýhodňování věřitele, pletichy při řízení konkurzním a 
vyrovnacím, předlužení. Až na trestný čin poškozování věřitele se jedná o relativně 
nové skutkové podstaty, a proto úpadkové delikty přinášejí určité komplikace a 
nejistotu v rozhodování. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004360 - ANAL 038084 

ŘÍHA, Jiří 

Actio libera in causa (s přihlédnutím k německé nauce a praxi) : 1. část.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 2, s. 33 - 40.  

 Výklad obsahu právního institutu actio libera in causa (jednání o dvou částech: 
příčetný pachatel dosud neprovádí jednání popsané ve skutkové podstatě, ale uvádí se 
do nepříčetnosti; následuje fáze, kdy pachatel v tomto stavu provádí jednání 
nedovolené trestním zákonem). Historie tohoto institutu. Různé teoretické přístupy ke 
skutkové podstatě trestného činu (teorie předsunutí, extenzivní, bezpráví) včetně 
teorie výjimky a teorie neslučitelnosti institutu se základními principy trestního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004355 - ANAL 038079 

SANDER, Gerald G. 

Evropské právo v oblasti zdravotnictví podle čl. 152 SES.  

In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 1, s. 27 - 30.  

 Maastrichtská smlouva z roku 1992 smluvně zakotvila evropskou ochranu zdraví v 
čl. 129 SES a Amsterodamská smlouva z roku 1997 toto ustanovení zredigovala do 
Hlavy 13 jako článek 152 SES. Pojem zdraví v těchto dokumentech. Úkoly politiky 
ES na ochranu zdraví. Tzv. Průřezová doložka. Kompetence a formy konání. 
Koordinační povinnost členských států a role ES. Organizace zdravotnictví jako 
výjimka z rozsahu působnosti čl. 152 SES. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004351 - ANAL 038075 

TREŠLOVÁ, Lenka 

Zajištění a konfiskace nástrojů a výnosů z trestné činnosti a způsob výkonu správy 
majetku zajištěného v trestním řízení v Belgii : [Část] 1.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 1, s. 14 - 20.  

 Na národní i mezinárodní úrovni vzrůstající důraz na odčerpávání výnosů z trestné 
činnosti. Úmluvy OSN a EU a Rámcová rozhodnutí Rady EU. Vývoj právní úpravy 
zajištění a konfiskace výnosů z trestné činnosti v Belgii. Belgická právní úprava 
konfiskace majetku v trestním řízení a právní úprava zajištění majetku v trestním 
řízení. Správa majetku a důkazních prostředků zajištěných v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004337 - ANAL 035753 

VAN DIJK, Catherine - NUYTIENS, An - ELIAERTS, Christian 

The Referral of Juvenile Offenders to the Adult Court in Belgium : Theory and 
Practice [Předávání mladistvých pachatelů soudům pro dospělé v Belgii : teorie a 
praxe].  

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 44, 2005, č. 2, s. 151 - 166, 26 lit.  

 Nejen v USA a Velké Británii, ale i v Belgii existuje možnost, že soud pro mladistvé 
předá pachatele staršího 16 let běžnému soudu. Jedná se o případy obviněných z 
vážných trestných činů. Článek se zamýšlí nad efektivností těchto postupů, předkládá 
statistiky těchto postupů v Belgii. 

GBR - eng: PA: bš/2006 

 

004356 - ANAL 038080 

ZBÍRAL, Robert 

Ústavní smlouva a přístup jednotlivce ke spravedlnosti : Vybrané problémy.  
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In: Jurisprudence. - 15, 2006, č. 1, s. 31 - 34.  

 Analýza nejnovějšího vývoje v oblasti přístupu jednotlivce ke spravedlnosti, 
především pak postavení neprivilegovaných subjektů v žalobě na neplatnost. Změny 
dosažené v návrhu Smlouvy zakládající ústavu pro Evropu: ústavní stížnost, zajištění 
ochrany na úrovni členských států, locus standi před Evropským soudním dvorem. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004309 - ANAL 038057 

ZEMÁNEK, Jiří 

Evropskoprávní meze přezkumu ústavnosti transpozice rámcového rozhodnutí o 
eurozatykači.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 3, s. 90 - 95.  

 Evropský zatýkací rozkaz v souvislostech mezinárodněprávní povahy třetího pilíře 
Smlouvy o EU a z hlediska problematiky vnitrostátní implementace komunitárních a 
unijních aktů. Potřeba české ústavní doktríny evropského práva. Možné ústavní 
námitky proti eurozatykači a jejich analýza (soudní pravomoc místo pravomoci 
správní, soulad s národním a evropským standardem lidských práv, procesní aspekty, 
prověřování skutečností, předávání vlastních občanů ke stíhání). 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

004369 - ANAL 036946 

ALBRECHT, Peter-Alexis 

"Krieg gegen den Terror" - Konsequenzen für ein rechtsstaatliches Strafrecht ["Válka 
proti teroru". Důsledky pro trestní právo v právním státě].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 117, 2005, č. 4, s. 852 - 864, 
lit. 25.  

 Trestní právo nemůže stát chránit, může jen veřejně pranýřovat a trestat bezpráví. 
"Válka proti teroru" vytváří další, na první pohled nepozorovatelnou oběť: hrozí zánik 
trestního práva v právním státě. Vzniká takzvané trestní právo proti nepříteli neboli 
Feindstrafrecht (viz např. článek G.Jakobse v tomto čísle), které chce lidskou 
důstojnost rozdělit a napomáhá zániku práva. Pro evropskou trestněprávní vědu je 
tedy naléhavým úkolem přijmout ochranu principielního trestního práva jako aktuální 
výzvu, aby ve "válce proti teroru" obstála. Historie a současnost tohoto problému v 
Německu, Velké Británii a USA. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004371 - ANAL 038612 

BĚLOHLÁVEK, Alexander 

Tuzemská právní praxe a veřejnost objevuje výhody rozhodčího řízení.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 2, s. 18 - 21, lit.  
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 Rostoucí uplatňování rozhodování civilních a zejména komerčních sporů před 
rozhodci po přijetí zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích 
nálezů. Překážky rozvoje rozhodčího řízení, přezkum rozhodčích nálezů. Chyby a 
nedostatky v rozhodčích smlouvách. Institucionalizované řízení, řízení ad hoc. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004367 - ANAL 038609 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Hmotné pobídky zaměstnavatelů při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 2, s. 12 - 15.  

 Právní klasifikace zdravotně znevýhodněné osoby platná od 1. 1. 2006. Výše 
příspěvků na vytvoření chráněných míst pro osoby se zdravotním postižením. 
Oprávněné požadavky zaměstnavatelů na úřadu práce, druhy příspěvků. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004423 - ANAL 038108 

ČECHOVÁ, Jana - PŘIKRYL, Vladimír 

Nekalé obchodní praktiky.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 2, s. 31 - 39.  

 Současný stav právních předpisů členských států týkajících se nekalých obchodních 
praktik (klamavá reklama, klamavé označení zboží a služeb, nebezpečí záměny, 
podplácení, parazitování na pověsti, zlehčování, srovnávací reklama). Právní úpravy 
této problematiky v ČR. Problém definice spotřebitele. Právní prostředky ochrany 
proti nekalé soutěži. Zákaz klamání spotřebitele a dozor nad jeho ochranou. 
Vymezení pojmů podnikatel a obchodník. Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 
2005/29/ES, její obsah, výklad některých ustanovení (klamavé jednání, klamavé 
opomenutí, agresivní obchodní praktiky). Ustanovení právních předpisů Společenství, 
která stanovují pravidla pro reklamu a obchodní komunikaci. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004372 - ANAL 038613 

FRIML, Karel 

K některým otázkám rozsahu a způsobu náhrady škody na věcech se zaměřením na 
motorová vozidla.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 2, s. 25 - 29.  

 Vývoj právní úpravy náhrady škody a současný stav. Skutečná škoda a naturální 
restituce. Motorová vozidla - oprava, náhrada rozpočtem, předchozí stav, totální 
škoda. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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004435 - ANAL 038115 

HLUŠTÍK, Petr 

Řízení ve věcech azylu a nový správní řád.  

In: Právní zpravodaj. - 7, 2006, č. 3, s. 12 - 14.  

 Změny v řízení ve věcech azylu v důsledku zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu. 
Změny navazujících zákonů provedených zákonem č. 501/2004 Sb. Úprava vztahu 
zákona o azylu a správního řádu. Výluky působnosti správního řádu ve věcech azylu 
(úprava doručování písemností a rozhodnutí v řízení o udělení azylu, problematika 
lhůt, ochrana před nečinností správního orgánu). Základní zásady správního řádu a 
řízení ve věcech azylu, náležitosti rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004366 - ANAL 036945 

JAKOBS, Günther 

Terroristen als Personen im Recht ? [Teroristé jako osoby v právu ?]. 

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 117, 2005, č. 4, s. 839 - 851, 
lit. 25.  

 Zákony proti terorismu a rozpory v terminologii. Je možno vést "válku proti 
terorismu" prostředky trestního práva? Zákony EU z let 1986 a 2003 nemluví o 
teroristech, ale vždy jen o "terorismu", jako kdyby se jednalo o potírání cholery nebo 
analfabetismu. V právním státě se postup proti teroristům liší od postupu proti 
obyčejným delikventům. Rozbor této otázky z hlediska mezinárodního práva. 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

004441 - ANAL 038120 

JANEČKOVÁ, Eva 

Banky a jejich omyly.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, č. 5, s. 180 - 185.  

 Finanční instituce, tedy i banky, v rámci svých činností pracují s řadou informací, jež 
k této činnosti potřebují. Pokud pracují s informacemi týkajícími se fyzických osob, 
jedná se o osobní údaje. Z toho vyplývá nezbytnost respektovat při zpracovávání 
takových údajů veškerá ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. 
Nejproblémovějšími oblastmi, kde dochází nejčastěji k rozporu se zákonem o ochraně 
osobních údajů, jsou v tomto případě kopírování osobních dokladů, používání 
rodných čísel a uchovávání osobních údajů. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004364 - ANAL 038088 

KYBIC, Petr 

K problematice řízení proti uprchlému (306a odst. 2 TrŘ).  
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In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 2, s. 63 - 64.  

 Úprava řízení proti uprchlému v ustanoveních 302 an. TrŘ. Konkrétní kauza a 
diskuse o výkladu a použití ustanovení 306a odst. 2 TrŘ. Stanoviska Nejvyššího 
soudu a Ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004420 - ANAL 038105 

MATES, Pavel 

Pátá novela zákona o svobodném přístupu k informacím.  

In: Právní rozhledy. - 14, 2006, s. 4, úv. s. 2.  

 Novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vymezení 
zákona, specifikace základních institutů, formy poskytování informací, zveřejňování 
informací, povinnosti veřejné správy apod. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004424 - ANAL 038109 

MATES, Pavel 

Ochrana soukromí ve správním řádu.  

In: Právní rádce. - 14, 2006, č. 2, s. 50 - 55.  

 Ve správním řízení může být dotčeno soukromí jeho účastníků i jiných osob, protože 
zde dochází k vydávání konkrétních správních aktů konstitutivní nebo deklaratorní 
povahy a případně i k jejich nucenému výkonu. Soukromí je ve správním řádu 
chráněno jak některými obecnými instituty, tak a především stanovením zákonných 
licencí, za nichž do něj může být zasahováno. Identifikace účastníků řízení a jiných 
osob. Nahlížení do spisů. Zjišťování podkladů pro rozhodnutí a ochrana soukromí. 
Předvedení, exekuce. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004365 - ANAL 038608 

ŠROTÝŘ, Josef 

Daň z přidané hodnoty, výkon rozhodnutí prodejem movitých a nemovitých věcí v 
souvislosti s konkurzním řízením.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 2, s. 3 - 7.  

 Problematika daní z přidané hodnoty v souvislosti s nuceným prodejem movitých i 
nemovitých věcí. Postavení správce konkurzní podstaty. Příslušná legislativa v ČR. 
Majetkové poměry dlužníka. Povinnosti dražebníka. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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004397 - ANAL 038618 

TICHÝ, Luboš - DUMBROVSKÝ, Tomáš 

Zástavní právo ve vývoji - Konvence o mezinárodním zajištění pohledávek 
zastavením mobilního zařízení.  

In: Právník. - 145, 2006, č. 3, s. 265 - 275, lit.  

 Obsah, účel, stav a vývoj mezinárodní smlouvy o mezinárodní zástavě movitého 
mobilního zařízení (angl. zkratka CIME). Postup ratifikace Konvence a Leteckého 
protokolu. K úpravě zástavního práva na movité věci v ČR s různým vztahem k 
notářskému rejstříku zástav. Zápis o zástavním právu mobilních věcí (zejména 
dopravních prostředků) v leteckém rejstříku, plavebním rejstříku a námořním 
rejstříku. Příprava mezinárodního železničního a návrh kosmického protokolu. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004430 - ANAL 038111 

VALIŠ, Zdeněk 

Státní prokuratura a Státní soud.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 2, s. 3 - 14.  

 Zřízení Státní prokuratury a Státního soudu (zákon č. 232 ze dne 6. října 1948 s 
určením pro trestné činy podle zákona č. 2331/1948 Sb., na ochranu lidově 
demokratické republiky) a jejich úloha při politicky motivovaných procesech. 
Struktura obou institucí, jejich vzájemný vztah a vztah ke Státní bezpečnosti a 
politickým orgánům. Čistky mezi soudci, politické procesy. První rehabilitace. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004374 - ANAL 038615 

ZVOLSKÝ, Ladislav 

Evropský exekuční titul pro nesporné nároky.  

In: Bulletin advokacie. - 2006, č. 2, s. 34 - 39, lit.  

 Účel a věcná působnost evropského exekučního titulu (EET) z r. 2004, s účinností od 
21.10. 2005. Volný pohyb soudních rozhodnutí a dalších exekučních titulů uvnitř EU 
(s výjimkou Dánska). Nesporné nároky podle čl. 3 Nařízení EET. Podmínky pro 
vydání a řízení o vydání potvrzení EET. Řízení o výkon rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004478 - ANAL 038638 

LUOMA, Miller 

Computer forensics and electronic discovery: The new management challenge 
[Předložení elektronických dokumentů u soudu i jako další úkol pro management].  

In: Computer and Security. - 25, 2006, č. 2, s. 91 - 96.  



 29

Při řešení soudních sporů v USA se ukazuje neschopnost firem předložit pro 
rozhodování soudu potřebné elektronické dokumenty. Doporučení k opatřením, 
vedoucím k uchování elektronické dokumentace závazků aj. činnosti firmy. Navrhují 
se v podstatě dvě návazná opatření - vyčlenit speciální (specifikovaný) tým, v dalším 
pak zavést systém ukládání a ochrany relevantních podnikových dokumentů pro 
případ auditu, soudního jednání, apod. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004476 - ANAL 038636 

PŘIB, Jan 

Parametry sociálního pojištění v roce 2006.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 3, s. 16 - 22.  

 Vyměřování důchodů a nové parametry důchodového pojištění v r. 2006. Pojistné a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Osoby samostatně výdělečně činné. 
Výpočet dávek v r. 2006. 

CZ - cze: PA: bv/2006 

 

004468 - ANAL 038630 

SCHULTZ, E. Eugene 

Dilemmas and boundaries of digital rights management [Problematika ošetřování 
autorských práv u digitálních nosičů].  

In: Computers and Security. - 25, 2006, č. 1, s. 1 - 2.  

 Poznámky vydavatele k problematice technického a legislativního zajištění 
autorských a vydavatelských práv u CD nosičů (především z oblasti zábavního 
průmyslu). Příklady kódování CD jen pro určitý počet kopií včetně systémů, které pak 
poškozují systémy CD-ROM. Případ kódování firmy Sony. Nedostatečné prosazování 
legislativy na ochranu autorských práv a proti pirátským nahrávkám. 

GBR - eng: PA: bv/2006 

 

004475 - ANAL 038635 

ŠTEFKO, Martin 

Právo zaměstnance projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení. 

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 15, 2006, č. 3, s. 10 - 15, lit.  

 Úvod k problematice a přehled legislativy. Projev náboženského vyznání nebo víry a 
přípustná omezení svobody projevu víry. K řešení náboženských požadavků 
zaměstnanců a příp. sporů, slavení církevních svátků a zvykových dnů. Úvahy k praxi 
na pracovišti. 

CZ - cze: PA: bv/2006 
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004497 - ANAL 038448 

TŮMOVÁ, Jana 

Výkon trestu odnětí svobody na doživotí.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 3, s. 10 - 17.  

 Způsob nařízení výkonu trestu odnětí svobody na doživotí. Přijímání a umisťování 
odsouzených po nástupu do příslušné věznice. Přeřazování vězňů do výhodnější 
skupiny. Přeřazování vězňů do přísnější skupiny (kritéria). Program zacházení s 
vězni. Programy zacházení s doživotně odsouzenými. Práva a povinnosti 
odsouzených, realizace jejich práv. Zaměstnávání odsouzených. Časový rozvrh dne 
pro doživotně odsouzené. Kázeňské trestání a kázeňské odměny.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004495 - ANAL 038447 

VANĚČEK , Petr 

Nad důsledky zahlazení odsouzení v soudní praxi.  

In: Trestní právo. - 11, 2006, č. 3, s. 6 - 9.  

 Cílem příspěvku je podrobnější rozbor možnosti použití informací o zahalených 
odsouzeních v trestním řízení. Podmínky, které je třeba splnit pro zahlazení trestů. 
Důsledky zahlazení.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004453 - ANAL 038392 

Zákon o provozu na pozemních komunikacích ze dne 21. září 2005.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 3, příloha.  

 Dokončení z č. 2/2006. Přehled jednání spočívajících v porušení vybraných 
povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů 
za tato jednání. Změna zákona o přestupcích. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích. Změna zákona č. 111/1994 Sb. a změna zákona 
č. 56/2001 Sb. Historická a sportovní vozidla. Změna zákona č. 140/1961 Sb. 
Ohrožení pod vlivem návykové látky. Řízení motorového vozidla bez řidičského 
oprávnění. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

004305 - ANAL 035734 

HLADKÝ, Aleš 

Prevence stresu v práci : strategie vládních orgánů v evropských zemích.  
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In: Psychologie v ekonomické praxi. - 40, 2005, č. 1-2, s. 1 - 25.  

 Definice a zdravotní důsledky stresu. Účinky stresu, příčiny stresu. Pracovní stres. 
Ohrožené profesní skupiny. Prevence pracovního stresu. Legislativa v jednotlivých 
evropských zemích. Iniciativy vládních i nevládních organizací. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004318 - ANAL 035743 

KOLIBÁŠ, E. - NOVOTNÝ, V. 

Banálny trestný čin - neobvykle bohatý psychopatologický nález.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 101, 2005, č. 7, s. 367 - 370, 7 lit.  

 Klinický obraz paranoidně-halucinatorní psychózy u 55leté ženy stíhané pro trestný 
čin poškození cizí věci. Porucha trvá cca 6 let a nebyla diagnostikována ani léčena. 

CZ - sla: PA: bš/2006 

 

004316 - ANAL 035741 

LUKEŠ, V. 

Příspěvek k posuzování specifické věrohodnosti výpovědi v případu pohlavního 
zneužívání.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 101, 2005, č. 7, s. 371 - 379, 6 lit.  

 Ve většině případů sexuálního zneužívání chybí průkazný fyzický nález, který by 
potvrzoval událost jako takovou. Kauzy jsou velmi komplikované a jednorázové 
vyšetření či vyslechnutí nestačí. Článek se zabývá případem, kde se osvědčilo použití 
opakovaných vyšetření a rozhovorů v časovém odstupu. 

CZ - cze: PA: bš/2006 

 

004457 - ANAL 036952 

MARKOWITZ, Fred E. 

Psychiatric Hospital Capacity, Homelessness, and Crime and Arrest Rates [Kapacita 
psychiatrických léčeben, bezdomovectví, míra kriminality a počet zadržených osob].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 44, 2006, č. 1, s. 45 - 72, 3 tab., lit. 
126.  

 V důsledku ekonomického vývoje od šedesátých let došlo v USA k velkému snížení 
kapacity psychiatrických léčeben. Tím se zvýšil počet psychicky nemocných osob, 
závislých na úrovni místních služeb, počet bezdomovců a míra kriminality. Studie 
zkoumá vzájemný vztah mezi těmito faktory v 81 amerických městech. 

USA - eng: PA: jv/2006 
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ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

004454 - ANAL 038393 

FENCL, Jiří 

Glock. In: Policista. - 12, 2006, č. 3, s. 26 - 27, 6 obr.  

 Přehled pistolí značky Glock v plzeňské střelnici Leiko, která pořádá pravidelné 
prezentační akce výrobců a dovozců zbraní. Další doprovodný program: Střelba na 
laserovém trenažeru, prezentace pouzder a střeleckých tašek. Závěr akce a ohlasy. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

004412 - ANAL 038438 

KNOTEK, Jiří 

Revolver TAURUS 85 UL : Obliba revolverů Taurus roste.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 4, s. 36 - 37, obr.  

 Představení velmi oblíbeného ultra lehkého revolveru Taurus Model 85 UL 
vyráběného brazilskou zbrojovkou. Tento dvoupalcový ultra lehký model je díky své 
hmotnosti velmi vhodný pro denní nošení a sebeobranu. Technické údaje a hodnocení 
revolveru.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004407 - ANAL 038436 

MÜLLER, Petr 

SIG Sauer P250 DCc - malá revoluce.  

In: Střelecká revue. - 38, 2006, č. 3, s. 13, foto.  

 Seznámení s novou pistolí od firmy J.P. Sauer & Sohn s typovým označením P250 
DCc. Popis zbraně, vlastnosti, technické údaje. 

CZ - cze: PA: če/2006 

 

004411 - ANAL 038437 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Walther PPK 7,65: legenda pokračuje : "Made in USA".  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 4, s. 11 - 15, obr.  

 Představení nejpopulárnější verze amerického Waltheru – pistole  PPK ráže 7,65 mm, 
která je konstrukčně nadčasová. Technologie a ovládání. Technické údaje. 15 nej- 

 

hodnocení zbraně.  

CZ - cze: PA: če/2006 
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004413 - ANAL 038439 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

H&K USP Elite: pistole elitních vlastností.  

In: Zbraně a náboje. - 2006, č. 4, s. 67 - 71, foto.  

 Představení pistole H&K USP ELITE r.45 Auto. Popis zbraně, technické údaje.  

CZ - cze: PA: če/2006 

 

 

POLITIKA, POLITOLOGIE 
 

004304 - ANAL 038055 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Smysl intervence.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 1, s. 42 - 43.  

Rec. na : The Purpose of Intervention [monografie] : Changing Beliefs about the Use 
of Force / Martha Finnemore. - Ithaca and London : Cornell University Press, 2004. - 
173 s. 

 Použití ozbrojené síly tvoří stálou součást života mezinárodního společenství. Mění 
se však důvody, které jej motivují a ospravedlňují. Použití síly je přímou funkcí 
obecně uznávaných hodnot - dokumentování této teze na příkladu tří typů intervencí 
(intervence k vymáhání dluhů, humanitární intervence, intervence k udržení statu 
quo). Charakteristika těchto základních typů. Proměny intervenčního chování a 
způsobu provedení. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

004349 - ANAL 038073 

BROŽ, Josef 

V zákulisí Operace Ajax.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 7, s. 58 - 59.  

Rec. na : All the Shah's Men [monografie] : An American Coup and the Roots of 
Middle East Terror / Stephen Kinzer. - Hoboken (New Jersey, U.S.A.) : John Wiley, 
2003. 

 Pohled do zákulisí tzv. Operace Ajax, zorganizované angloamerickými tajnými 
službami ke svržení íránského prezidenta Mohammeda Mossadegha (1953). Vliv  

 

těchto událostí na současné poměry v Íránu a na Blízkém východě, jejich klíčový 
význam pro vznik a podobu blízkovýchodního terorismu. 

CZ - cze: PA: bh/2006 
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004428 - ANAL 038045 

DAHRENDORF, Ralf 

Svoboda projevu před soudem : O nebezpečí omezování práva občanů říci svůj názor.  

In: Ekonom. - 50, 2006, č. 5, s. 28.  

 Úvaha o právu na svobodu projevu, jeho zneužívání na straně jedné a nebezpečnosti 
jeho omezování na straně druhé. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004303 - ANAL 038054 

EICHLER, Jan 

Nepokoje ve Francii na konci roku 2005.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 1, s. 31 - 33.  

 Mezinárodní dopad třítýdenních nepokojů ve Francii – existence problémových 
menšin v Evropě. Historické a subjektivní determinanty krachu francouzské imigrační 
politiky a z něj vyplývající radikalizace především mládeže z národnostních a 
etnických menšin. Rizika a úskalí tvrdé represe ze strany státu. Hrozba islamizace a 
radikalizace protestních hnutí a její celoevropská platnost. 

CZ - cze: PA: bh/d2006 

 

004350 - ANAL 038074 

VALIŠ, Zdeněk 

"Socialistická zákonnost" a TNP Mírov 3.  

In: Státní zastupitelství. - 4, 2006, č. 1, s. 8 - 13.  

Mírov  Okolnosti propuštění vězňů z tábora nucených prací Mírov 3 a postupná 
likvidace táborů nucených prací. Tlak mezinárodní veřejnosti i vnitropolitické 
důvody. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

004482 - ANAL 038123 

WEISS, Tomáš 

Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu.  

In: Mezinárodní politika. - 30, 2006, č. 2, s. 39.  

Rec. na : Bezpečnost: Nový rámec pro analýzu [monografie] / Barry Buzan. - Brno : 
Barrister and Principal, 2005. - 272 s, Ole Waewer, Jaap de Wilde. 

 Kodaňská škola bezpečnostních studií rozšiřuje studium bezpečnosti za hranice 
tradičního vojenského a státocentristického přístupu. Pořadí důležitosti úrovní 
bezpečnosti - lokální, regionální nebo globální? Základním pojmem je sekuritizace - 
řečový akt označení určitého problému za životní hrozbu, což legitimuje použití i  
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mimořádných prostředků. Sektory bezpečnosti (vojenský, environmentální, 
ekonomický, společenský, politický). Nový rámec analýzy tématu, jeho výhody a 
nevýhody. 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


