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ALKOHOL, DROGY 

 

007302 - ANAL 041615 

MATEJOVSKÁ, I. 

Násilie v partnerských vzťahoch závislých ţien.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 1, s. 25 - 36, 9 tab., lit. 9.  

 Problematika násilí v partnerských vztazích závislých ţen. Prostřednictvím dotazníku 

identifikace násilí se zkoumalo, či ţeny závislé na alkoholu mají zkušenosti s rodově 

podmíněným (tzv. domácím) násilím. Traumatický záţitek násilí je častým prediktorem 

vzniku závislosti a v abstinenci i vzniku recidivy. Vzorek tvořilo 63 ţen závislých na alkoholu, 

aktuálně léčených v OLÚP Přední Hora. Výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007301 - ANAL 041614 

MIOVSKÝ, M. - MIOVSKÁ, L. - TRAPKOVÁ, B. 

Zhodnocení realizace tzv. minimálního preventivního programu na základních školách Prahy 6 a 

okolí prostřednictvím kvalitativní části kvaziexperimentální evaluační studie.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 1, s. 3 - 24, 2 tab., lit. 28.  

 Projekt evaluace primárně preventivního programu si klade za 

hlavní cíl porovnat rozdíl mezi výsledkem intervence spočívající v 

realizaci preventivního programu na komunitní bázi a aplikací pouze 

tzv. minimálního preventivního programu. Cíle a výzkumné otázky. 

Metody získávání a analýzy dat. Popis výzkumného souboru. Výsledky. 

Problémy při realizaci minimálně preventivního programu. Diskuse a 

závěr. 

SLK - cze: PA: ká/2007 

 

007305 - ANAL 041618 

OKRUHLICA, Ľ. - STOWASSEROVÁ, N. 

Konečne - Národný akčný plán pre problémy s alkoholom.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 1, s. 59 - 63.  

 Vytvoření národního akčního plánu pro boj proti alkoholu na Slovensku (NAPPA). Historie 

vzniku NAPPA v Evropě. Moţné perspektivy a hrubé organizační záměry v dokumentech. 

Význam prevence. Úkoly NAPPY. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007350 - ANAL 038555 

OROSOVÁ, Ol'ga - GAJDOŠOVÁ, Beáta - MADARASOVÁ-GECKOVÁ, Andrea – DIJK, 

Jitse P. van 

Rizikové faktory uţívania drog dospievajúcimi.  

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 1, s. 32 - 47. lit. 43 - 47.  

 Studie prezentuje existující stav poznání rizikových faktorů uţívání drog jako formu rizikového 

chování dospívajících v individuální, interpersonální a environmentální oblasti. Věnuje 

pozornost všeobecnému deviačnímu syndromu a konstruktu všeobecné náklonnosti k uţívání 

drog. Formuluje doporučení pro prevenci drogových závislostí. 

CZ - sla: PA: če/2007 
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007303 - ANAL 041616 

SHAHPESANDY, H. - PRISTÁŠOVÁ, J. - JANÍKOVÁ, Z. - MOJŢIŠOVÁ, R. - 

KASANICKÁ, V. - ŠUPALOVÁ, O. 

Alkoholizmus so skorým začiatkom vs alkoholizmus s neskorým začiatkom - charakteristika, 

zvláštnosti a podobnosti.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 1, s. 37 - 50, 8 tab., lit. 36.  

 Při porovnání 73 starých "alkoholiků" (průměrný věk 70,2 roků) se skupinou 90 mladých 

(průměrný věk 43,9 roků) autorky zjistily, ţe staří alkoholici se vyznačují slabou genetickou 

dispozicí, základním vzděláním, delší abstinencí, mírnější konzumací alkoholu, ale i větším 

počtem tělesné a duševní kormorbidity a vyšší chorobností. Naopak pro mladé alkoholiky je 

typická silná hereditární zátěţ, kormorbidní porucha osobnosti, časté antisociální chování, větší 

počet hospitalizací, velká konzumace alkoholu a větší počet léčení ve specializovaném 

protialkoholním ústavu. Materiál a metodika. Výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007304 - ANAL 041617 

TURČEK, M. 

Poruchy príjmu potravy a naduţívanie psychoaktívnych látok : 1. část. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 1, s. 51 - 58, lit. 41.  

 Problematika nadměrného uţívání psychoaktivních látek u pacientů s poruchou příjmu potravy. 

Definice pouţitých pojmů. Stručný přehled epidemiologických údajů. Současné teorie 

vysvětlující kormorbiditu poruch příjmu potravy se zvýšeným uţíváním psychoaktivních látek. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

007411 - ANAL 041647 

Uţívání drog a genderové rozdíly.  

In: Učitelské noviny. - 110, 2007, č. 16, s. 4.  

Akce: Uţívání drog a genderové rozdíly [Konference]. Praha (ČR), 04. 2007.  

 V dubnu 2007 proběhla v Praze konference "Uţívání drog a genderové rozdíly", jejímţ cíle bylo 

podnítit diskuzi o otázkách genderových rozdílů v uţívání návykových látek. Rozdíly mezi muţi 

a ţenami v uţívání drog jsou patrné i ve vztahu k uţívaným látkám, vzorům uţívání či 

přiměřenosti sluţeb pro uţivatele drog. ČR zaujímá v EU v oblasti vyuţívání adiktologických 

sluţeb ţenami specifické místo. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

007431 - ANAL 041667 

Aktualizovaná Koncepce boje s kriminalitou páchanou na ţivotním prostředí v působnosti 

rezortu vnitra.  

In: Kriminalistický sborník. - 2007, č. 4 - speciál, s. 1 - 24.  

 Právní aspekty trestné činnosti v oblasti ţivotního prostředí. Odpovědnost za správní delikty 

proti ţivotnímu prostředí. Trestněprávní odpovědnost za protiprávní jednání na ţivotní 

prostředí. Charakteristika sloţek Policie ČR působících v oblasti odhalování a dokumentování 

kriminality proti ţivotnímu prostředí. Charakteristika hlavních typů kriminality páchané na 

ţivotním prostředí. Oblast vzdělávání příslušníků Policie ČR. Oblast mezinárodní spolupráce 

(IMPEL). Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007368 - ANAL 041820 

APEL, R. - BUSHWAY, S. - BRAME, R. - HAVILAND, A.M. - NAGIN, D.S. - 

PATERNOSTER, R. 

Unpacking the relationship between adolescent employment and antisocial behavior : a matched 

samples comparison [Vztah mezi zaměstnáním a antisociálním chováním u mladistvých. 

Srovnávací studie ].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 1, s. 67 - 98, 7 tab., 2 grafy, lit. 46.  

 Zaměstnání během školního roku souvisí se zvýšeným antisociálním chováním u mladistvých. 

Často bylo doporučováno striktně omezit počet pracovních hodin u lidí této věkové skupiny. 

Zkoumali jsme znovu tento vztah u mladistvých ve věku 16 let. U kaţdého jedince jsme brali v 

úvahu jeho sklon ke kriminalitě v době před zaměstnáním. Výsledky průzkumu, diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007459 - ANAL 041695 

BEZOUŠKOVÁ, Alice 

Pomoc obětem sexuálního násilí.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 1, s. 16 - 17, 2 obr. 

 Informace veřejnosti o sluţbách Bílého kruhu bezpečí (BKB) pro oběti trestných činů. 

Třicetidenní kampaň byl završen roční projekt realizovaný partnerskou britskou organizací 

Victim Support ve spolupráci s BKB. Cílem projektu byl rozvoj sluţeb pro oběti sexuálního 

násilí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007425 - ANAL 041661 

DOUBRAVA, Lukáš 

Dětem na síti hrozí různá nebezpečí.  

In: Učitelské noviny. - 110, 2007, č. 18, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Internetová kriminalita a děti. V boji proti nebezpečným rizikům číhajícím v elektronické síti 

mohou významně pomoci i učitelé. Nejváţnějším je zneuţití internetu jako prostředku pro 

nezákonné jednání v oblasti sexuální kriminality. Obchod s obrazovým materiálem. Zneuţití 

osobních dat dítěte. Nadace Naše dítě. Mezinárodní projekt Internet Hotline NND. Závěrečné 

rady k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007429 - ANAL 041665 

DURDÍK, Tomáš 

Dítě jako moţný objekt trestného činu : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 5, s. 16 - 20.  

 Pokračování z č. 4/2007. Další forma trestných činů - svádění k pohlavnímu styku, trestný čin 

ohroţování výchovy mládeţe a zejména týrání svěřené osoby. Dokončení příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007435 - ANAL 041671 

HOLAS, Jakub - VEČERKA, Kazimír 

Veřejnost o kriminalitě a její prevenci.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 4, příloha.  

 Informace z výzkumu veřejného mínění. Vztah veřejnosti k prevenci kriminality a povědomí o 

jejích cílech, obsahu a zaměření nejsou u veřejnosti zatím poměrně jasné. Realizací výzkumu byl 

pověřen Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Sběr dat a jejich základní zpracování 

provedla agentura Factum Invenio. Názorná orientace respondentů. Vliv vybraných sociálních  
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jevů na vznik delikvence. Vnímání změn ve výskytu kriminality. Preventivní a represivní postoje 

respondentů. Typy preventivních programů a jejich podpora. Viktimizace respondentů v průběhu 

posledního roku. Ohlašování trestné činnosti Policii ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007337 - ANAL 040084 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Instrukce pro postup dle zákona č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti 

ochrany před domácím násilím.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, březen, s. 13 - 18, 1 tab.  

 Informace určená pro potřeby relevantních osob a institucí zabývajících se prevencí domácího 

násilí nebo pomocí potenciálním obětem domácího násilí. Postup Policie ČR podle zákona č. 

135/2006 Sb. Povinnosti a oprávnění policie. Intervenční centra. Soudy, předběţné opatření, 

správní ţaloba. Vykázaná osoba a ohroţená osoba. Postup správního řízení, postup soudního 

řízení. Jiné postupy postihu. Postup ve zvláštních případech. Přehled nejdůleţitějších ustanovení 

a přehled kontaktů intervenčních center. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007341 - ANAL 040086 

HOLUŠOVÁ, Barbora 

Bezpečí pro město : 1. mezinárodní konference v Bílovci.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, březen, s. 30 - 32.  

Akce: Bezpečí pro město [mezinárodní konference]. Bílovec (ČR), 07.03.2007.  

 Konference zaměřená na problematiku domácího násilí a jeho prevenci. Stav v ČR, srovnání se 

zahraničím (Slovensko, Nizozemí, Německo, Polsko). Řešení krizových situací, práce s oběťmi a 

s dětskými svědky domácího násilí. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007315 - ANAL 041113 

JOHNSON, Helen - HUGHES, J. Gary - IRELAND, Jane L. 

Attitudes towards Sex Offenders and Role of Empathy, Locus of Control and Training: A 

Comparision between a Probationer Police and General Public Sample [Srovnávací průzkum 

mezi probačními úředníky a veřejností k pachatelům sexuální kriminality. Vliv empatie, 

zaměření a vedení výcviku].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 1, s. 28 - 54, 5 tab., lit. 24.  

 Analýza výsledků průzkumu mezi probačními policejními úředníky (75 dotázaných) a veřejností 

(99 respondentů) s porovnáním výsledků dotazů k problematice probace pachatelů sexuální 

kriminality a ošetření a kontroly jejich pohybu na veřejnosti. Metody ATS, IRI a LOC. 

Tabulkové přehledy výsledků. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007357 - ANAL 041818 

KING, Ryan D. - MASSOGLIA, Michael - MAC MILLAN, Ross 

The context of marriage and crime : gender, the propensity to marry, and offending in early 

adulthood [Vztah mezi manţelstvím a kriminalitou. Gender, tendence k uzavření manţelství, 

kriminalita v rané dospělosti].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 1, s. 33 - 66, 2 obr., 6 tab., lit. 69.  

 Manţelství je častým tématem v teoretických rozpravách o stabilitě a změnách v náchylnosti ke 

kriminalitě v běhu ţivota. Kauzální vztahy mezi manţelstvím a kriminalitou nelze přesně 
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zhodnotit. Zkoumali jsme: 1) vlivy u jedince v období rané dospělosti, 2) jak jsou tyto souvislosti 

rozdílné u muţů a ţen, 3) jestli má manţelství skutečně pozitivní vliv, jestli sniţuje u  jedince 

jeho sklon ke kriminalitě. Z výsledků vyplývá, ţe manţelství redukuje sklon ke kriminalitě 

zvláště u muţů, méně u ţen. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007373 - ANAL 041619 

KOLÁŘ, Michal 

První pomoc při řešení počáteční šikany.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 4, s. 1 - 5, lit. 2.  

 Problematika školního šikanování. Postupy, které by měly být dodrţeny pedagogy i ostatními 

odborníky, kteří se řešením šikany zabývají. Při špatném postupu totiţ mohou vzniknout 

neodhadnuté škody na psychice jak dětí, tak jeho rodičů a okolí. Sled kroků základního postupu 

a jejich význam. Schéma první pomoci. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007374 - ANAL 041620 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Intervenční centra - změny po 20.2.2007.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 4, s. 5 - 6.  

 Zákon č. 29/2007 Sb., o sociálních sluţbách, který byl účinný od 20.2.2007. Tímto zákonem byl 

novelizován nejen zákon o sociálních sluţbách, ale kromě jiných zákonů (např. zákona o daních 

z příjmů nebo zákona o sociálním zabezpečení) zejména zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění 

některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007406 - ANAL 041821 

LANCTOT, Nadine - CERNKOVICH, Stephen A. - GIORDANO, Peggy C. 

Delinquent Behavior, Official Delinquency, and Gender : Consequences for Adulthood 

Functioning and Well-Being [Delikventní chování, uznaná kriminalita, gender. Následky na 

ţivot v dospělosti].  

In: Criminology : An Interdisciplinary Journal. - 45, 2007, č. 1, s. 131 - 158, 2 tab., lit. 44.  

 Jestliţe se mladý člověk chová problémově a je institucionalizován jako mladistvý delikvent, 

má to obvykle následky na jeho další osud v dospělosti, na jeho rodinný ţivot, zdraví a celkový 

stav. Tyto následky mohou být rozdílné u muţů a ţen. Zkoumali jsme tyto vlivy u 210 mladých 

delikventů a 721 osob ţijících v soukromých domácnostech. Muţi a ţeny z obou skupin byli 

dotazováni v r. 1982, kdyţ byli ve věku dospívání, a pak znovu v době, kdy se blíţili třicítce. 

Ukázalo se, ţe pověst mladistvého delikventa váţně ovlivňuje jeho pozdější rodinný ţivot, 

zvláště u ţen. Byly zkoumány i další vlivy a souvislosti. Výsledky výzkumu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007378 - ANAL 041624 

ŠPAŇHELOVÁ, Ilona 

Agresivita dětí. In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 4, s. 16 - 20.  

 Problematika agresivity u dětí. Čtyři stupně agresivity. Agresivita a špatný příklad z okolí. Profil 

dítěte, které se chová agresivně. Profil dítěte, kterému je ubliţováno. Reakce rodiče nebo 

vychovatele, který je agresivitě přítomen. Eliminace dítěte, které je agresivní. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007460 - ANAL 041696 

VAN DIJK, Jan 

Křivka zločinnosti - bod zlomu. Přel. Jarka Stuchlíková.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 1, s. 26 - 29, 1 obr. 

 Rozhovor s profesorem Jan Van Dijkem z Nizozemí, který analyzoval výsledky pátého 

Mezinárodního výzkumu obětí kriminality a potvrdil trend, ţe v Evropě nastává pokles 

nejčastějších forem kriminality. Mezinárodní výzkum obětí kriminality (ICVS). Holandsko a 

kriminalita. Statistiky. Násilné a výhrůţné chování mladistvých. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007493 - ANAL 041405 

JIRÁSKOVÁ, Eva 

Moţnosti financování aktivit v oblasti prevence kriminality.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, duben, s. 23 - 25 

 Tabulka"Zdroje financování pro vybrané okruhy problematik z pohledu prevence kriminality" 

byla vypracována za účelem poskytnutí základních informací o moţnostech financování aktivit 

v oblasti prevence kriminality. Je určena především manaţerům prevence kriminality na místní 

úrovni a jejím cílem je napomoci při hledání různých zdrojů krytí nákladů jednotlivých projektů. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

007478 - ANAL 041714 

SPURNÝ, Joţa - MATOUŠKOVÁ, Ingrid 

Vyuţití kriminalistické psychologie.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 62 - 64, lit. 7.  

 Vyuţití kriminalistické psychologie při objasňování a vyšetřování trestných činů s 

extremistickým podtextem. Současný stav rozpracování problematiky extremismu v psychologii. 

Psychologická podstata trestných činů s extremistickým podtextem. Explanační schéma k 

uchopení psychologické podstaty trestných činů s extremistickým podtextem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

007319 - ANAL 041812 

ALMOG, Joseph - LEVINTON-SHAMUILOV, Genyia - COHEN, Yaron - AZOURY, Myriam 

Fingerprint Reagents with Dual Action : Color and Fluorescence [Daktyloskopické reagencie s 

dvojí akcí: barevnou a fluorescenční].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 2, s. 330 - 334, 5 obr., lit. 28.  

 Definice pojmu duální daktyloskopické reagencie. Efektivita fluorescence při snímání otisků 

prstů a efektivita ostatních metod, vzájemné srovnání. Výsledky metod. Diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007340 - ANAL 041814 

RICHMOND-AYLOR, Amy - BELL, Suzanne - CALLERY, Patrick - MORRIS, Keith 

Thermal Degradation Analysis of Amino Acids in Fingerprint Residue by Pyrolysis GC-MS to 

Develop New Latent Fingerprint Developing Reagents [Termální degradační analýza 

aminokyselin ve zbytcích otisků prstů provedená pyrolýzou GC-MS za účelem vyvinutí nových 

reagencií v daktyloskopii].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 2, s. 380 - 382, 2 obr., 3 tab., lit. 8.  
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 Analýza aminokyselin ve zbytcích otisků prstů. Popis několika případů. Nově vzniklé produkty 

mohou být pouţity jako substrát při vyvíjení nových reagencií v daktyloskopii. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007347 - ANAL 040091 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Portrétní identifikace je dnes uţ klasickou metodou.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 3, s. 3.  

 Jednou z nejstarších identifikačních metod v kriminalistice je portrétní identifikace. Základní 

definice a obsah pojmů. Charakteristiky vnějších znaků osob: způsob hodnocení, výpovědní 

hodnota. Způsoby tvorby identifikačních portrétů: úřední, laický, objektivní, subjektivní. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007338 - ANAL 041813 

VERKOUTEREN, Jennifer R. 

Particle Characteristics of Trace High Explosives : RDX and PETN [Stopy po výbušninách RDX 

a PETN. Charakteristika elementárních částic ].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 2, s. 335 - 340, 8 obr., lit. 20.  

 Zkoumání velikosti elementárních částic výbušnin v otiscích prstů. Částice výbušnin RDX 

(cyclotrimethylene trinitramine) a PETN (pentaerythritol tetrantitrate) byly zkoumány 

elektronovou mikroskopií v kombinaci s dalšími metodami (IMS - ion mobility spectrometry). 

Proces fragmentace, výsledky a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007318 - ANAL 041811 

WILSON, J.D. - CANTU, Antonio A. - ANTONOPOULOS, George - SURRENCY, Marc J. 

Examination of the Steps Leading up to the Physical Developer Process for Developing 

Fingerprints [Zkoumání kroků vedoucích k fyzikálnímu procesu vyvolávání otisků prstů].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 2, s. 320 - 329, 10 obr., 2 tab., lit. 5.  

 Vizualizace skrytých otisků prstů pomocí kyselin a fyzikálního developeru. Podrobný popis 

metody a celého pokusu v pěti stadiích. Srovnávací metoda. Diskuse a závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

007423 - ANAL 041659 

MAZEL, Michal 

Čtrnáct krajů a osm krajských policejních správ.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 16, s. 11, 1 obr.  

 Vývoj struktury Policie ČR po listopadu 1989. Struktura základních útvarů by měla být nově 

nastavena tak, aby podporovala efektivní policejní činnost, funkční spolupráci mezi jednotlivými 

sloţkami policie a poskytování komplexní sluţby lidem. Community Policing. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007475 - ANAL 041711 

NOVÁK, František 

Příklady evoluce některých forem SBS.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 53 - 54.  
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Pokračování z minulého čísla. Bezpečnost jako úkol managementu. Bezpečnostní management. 

Rozvoj expertních bezpečnostních činností.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007336 - ANAL 040083 

POSPÍŠILOVÁ, Kateřina - VESELÁ, Michaela 

Konference "Společná cesta k bezpečí".  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, březen, s. 1 - 6. 

Akce: Společná cesta k bezpečí [konference]. Praha (ČR), 30.01.2007. Magistrát hl. města  

Prahy. Ministerstvo vnitra ČR.  

 Zkušenosti z pilotního odzkoušení principů community policing v policejní praxi. Filozofie 

community policing. Příklady spolupráce základních útvarů Policie ČR se samosprávou. 

Spolupráce kriminalistů a policejních preventistů s institucemi na místní úrovni. Projekty 

nevládních organizací zaměřené na problematiku bezpečnosti na místní úrovni. Základní 

principy policejní práce. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007349 - ANAL 041817 

ROBERTS, Aki - ROBERTS, John M. 

The structure of informal communication between police agencies [Struktura neformální 

komunikace mezi policejními úřady].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies and Management. - 30, 2007, č. 1, s. 

93 - 107, 7 tab., lit. 30.  

 Komunikace a tok informací mezi policejními úřady v USA. Průzkum byl proveden u 

vybraných policejních úřadů v různých státech USA. Charakteristika nejčastěji kontaktované 

policejní sluţebny. Porovnání kontaktující a kontaktované sluţebny. Další vlivy: typ policejní 

sluţebny, specifické místní podmínky, zeměpisná vzdálenost. Výsledky průzkumu a diskuse. 

GBR - eng: PA: jv/2007 

 

007422 - ANAL 041658 

ŠTEFANOVÁ, Alexandra 

Policie a samospráva jako partneři.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 16, s. 10, 1 obr.  

 Způsob vzájemné komunikace mezi policií ČR a policií zřízenou obcemi. Community policing. 

Smlouvy mezi Policií ČR a obcemi. Zajištění veřejného pořádku a míra vyuţívání  

veřejnoprávních smluv. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007346 - ANAL 040090 

TOMEK, Petr 

Zálohy představují významný organizační prvek.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 3, s. 2.  

 Účelem záloh je zabezpečit zachování sluţebního poměru příslušníka bezpečnostních sborů, 

který ze zákonem vymezených důvodů nevykonává sluţbu na sluţebním místě stanoveném 

systemizací sluţebních míst. Umoţňuje také, aby dosavadní sluţební povinnosti mohl vykonávat 

místo něj jiný pracovník. Pravidla pro zařazení do zálohy. Náhrady cestovních výdajů. Pravidla 

pro zařazení do zálohy činné. Pravidla pro zařazení do zálohy pro studující. Pravidla pro 

přechodně nezařazené. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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007316 - ANAL 041114 

WANG, Yumin 

Forecasting the Futures of the Evolving Police Operations: A Theoretical Note [Teoretická 

poznámka k perspektivám policejních operací].  

In: Police Journal. - 80, 2007, č. 1, s. 79 - 90, lit. 39.  

 Úvahy nad budoucími hlavními úkoly policie na pozadí změn v činnosti policie za posledních 

50 let. Další poznatky z futurologických prací. Závěry k budoucím úkolům policie v souvislosti 

s vývojem společnosti. 

GBR - eng: PA: 2007 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

007331 - ANAL 040078 

ANTOŠ, Marek 

Problémy soudního přezkumu výsledků voleb.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 2, s. 203 - 209.  

 Soudní přezkum voleb podle zákona o volbách, soudního řádu správního a zákona o Ústavním 

soudu. Výklad pojmů neplatnost hlasování, neplatnost voleb a neplatnost volby kandidáta. 

Úprava přezkumu voleb v jednotlivých volebních zákonech. Omezený soudní přezkum voleb do 

Poslanecké sněmovny z hlediska souladu s Ústavou. Přepočítávání volebních výsledků. Řešení 

chyb při zjištění výsledků hlasování a voleb. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007359 - ANAL 040093 

BOBEK, Michal 

Publikace obecně závazných právních předpisů v historickém a srovnávacím pohledu : Část 2: 

Pohled srovnávací.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 2, s. 11 - 19.  

 Srovnání současného způsobu publikace obecně závazných právních předpisů ve třech hlavních 

právních kulturách Evropy (Francie, německo, Velká Británie). Otázky způsobu vyhlašování 

obecně závazných právních předpisů, podmíněnost platnosti, resp. účinnosti aktů jejich 

vyhlášením a důsledky absence publikace. Problematika publikace obecně závazných právních 

předpisů ve státech s více úředními jazyky (Belgie, Švýcarsko), případné konflikty mezi 

jednotlivými jazykovými verzemi a případy neexistence právního aktu v jednom z úředních 

jazyků. Abstrakce obecných principů či minimálních standardů publikace právních předpisů v 

evropské právní kultuře. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007343 - ANAL 040087 

CHALUPA, Luboš 

Zrušení trestu propadnutí majetku zákonem a vlastnictví tzv. neoprávněných osob.  

In: Právní zpravodaj. - 8, 2007, č. 4, s. 6 - 10.  

 Vztah restituční a vlastnické ţaloby tzv. neoprávněných osob, t.j. osob bez československého 

státního občanství v rozhodné době pro uplatnění restitučních nároků a otázka vlastnictví 

československého státu v případech, kdy stát svoje tvrzené vlastnictví věci nemůţe doloţit 

ţádným nabývacím titulem. Zákon č. 119/1990 Sb., který rušil odsuzující rozsudky o trestu 

propadnutí majetku, propadnutí věci nebo zabrání věci v případech skutků u vyjmenovaných 

trestných činů. Vztah tohoto zákona k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických 

právech. Restituční judikatura. CZ - cze: PA: bh/2007 
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007371 - ANAL 041120 

ČECHOVSKÝ, Marek 

Interpretace a aplikace tzv. výhrady veřejného pořádku obsaţené v 87 k odst. 1 písm. b) zákona o 

pobytu cizinců v řízení ve věci ţádosti o povolení k trvalému pobytu za účelem sloučení rodiny.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 4, s. 46 - 49, lit.  

 Polemika k aplikační praxi správních orgánů ČR v rámci interpretace pojmu zvlášť závaţné 

narušení veřejného pořádku v řízení ve věci povolení trvalého pobytu rodinného příslušníka, 

občana EU. Příslušná legislativa ČR a EU, příklady soudního rozhodování. Článek je součástí 

projektu EQUAL Work in Czech. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007344 - ANAL 040088 

FIALA, Ján 

Jsou ústavy pro osoby s postiţením "detenční centra"? 

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 7, s. 250 - 254.  

 Problematika lidí zbavených osobní svobody, aniţ by se jednalo o osoby drţené na policejních 

stanicích, ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody, osoby s nařízenou ochrannou léčbou nebo 

osoby nařízením soudu hospitalizované. Z hlediska mezinárodního práva a Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod by tyto osoby mohly být povaţovány za zadrţené v 

detenčních centrech. Domácí právní úprava sociálních ústavů pro lidí s postiţením. Situace 

z hlediska Úmluvy (typ omezení svobody, trvání omezení svobody, následek omezení svobody, 

způsob implementace, dobrovolnost, právní způsobilost). Kritéria Evropského soudu pro lidská 

práva týkající se stíţností na zbavení osobní svobody. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007330 - ANAL 040077 

HORÁK, Pavel - HROMADA, Miroslav 

Civilní proces s účastníkem neznámého pobytu.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 6, s. 195 - 203.  

 Postavení účastníka neznámého pobytu má v civilním procesu praktický odraz zejména v 

institutu opatrovnictví a doručování účastníkům. Otázky spojené s touto problematikou, 

problémy, s nimiţ se současná soudní praxe v této souvislosti setkává, a moţná řešení.  

Východiska právní úpravy a její vývoj. Výklad institutu opatrovnictví a doručování. Souvislosti 

komunitárního a mezinárodního práva. Srovnání s některými zahraničními právními úpravami. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007309 - ANAL 041109 

LINHARTOVÁ, Karolína 

Boj s obchodem s lidmi - mezinárodněprávní rámec.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 4, s. 377 - 391.  

 Problematika obchodování s lidmi jako moderní forma otroctví i jako 3. nejlukrativnější a 

nejrozšířenější oblast působení organizované kriminality. Terminologie, obchodování s lidmi 

(trafficking) a pašování lidí (smuggling). K procesu obchodování s lidmi - běţná praxe a 

souběhy trestných činů. Mezinárodní právo, právní řády jednotlivých států a z legislativy ČR. 

Souvislosti migrace a obchodování s lidmi. Příklady. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007360 - ANAL 040094 

LYČKA, Martin 

Právo na přístup k informacím v Evropské unii.  
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In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 2, s. 19 - 28.  

 Garance práva na přístup k informacím jako základního práva občanů Unie v dokumentech a 

právních institutech EU/ES a jeho vztah k problematice vnitřní bezpečnosti a boje proti 

terorismu, zejména Nařízení Rady 1049/2001. Vývoj tohoto práva a jeho rozsah. Výklad pojmu 

"co nejširší přístup". Procesní postup ţádosti a pojem částečného přístupu. Výjimky z práva 

přístupu. Práva členských států. Konkrétní kauzy, které řešil Evropský soudní dvůr (případ 

Sison). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007363 - ANAL 040097 

MATEJKA, Ján - ZACHARIÁŠ, Jaroslav 

Ochrana osobních práv a soukromí v pracovněprávních vztazích.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 1, s. 60 - 71.  

 Otázka rozsahu oprávnění zaměstnavatele kontrolovat vyuţívání pracovní doby zaměstnancem, 

a to včetně prostředků, které zaměstnanec v pracovní době pouţívá, ve vztahu k právu na 

soukromí a ochranu soukromí. Ochrana osobnosti a práva na soukromí na pracovišti a jeho 

realizace v pracovněprávních vztazích. Judikáty Evropského soudu pro lidská práva. Výkon 

kontroly práce zaměstnance zaměstnavatelem. Ochrana osobních práv zaměstnance podle 

zákoníku práce (č. 262/2006 Sb.). 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007362 - ANAL 040096 

NEZKUSIL, Jiří 

Probace, mediace a odklon v trestním řízení.  

In: Karlovarská právní revue. - 3, 2007, č. 1, s. 1 - 20, 5 tab.  

 Charakteristika funkce a činnosti Probační a mediační sluţby. Základní znaky probace: odloţení 

uloţení trestu, zkušební doba, právní důsledky spjaté s chováním odsouzeného během zkušební 

doby. Vztah probace a podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání ve výkladu pojmů. 

Zákonné moţnosti probace, výběr osob pro probaci (i ve formě podmíněného zastavení trestního 

stíhání). Cíle probace a úloha probačního úředníka. Funkce a praktická činnost Probační a 

mediační sluţby ve vztahu k odklonu, tj. ve vztahu k institutům podmíněného zastavení trestního 

stíhání a narovnání. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007332 - ANAL 040079 

PABJANOVÁ, Kamila 

Veřejnoprávní smlouvy a obce.  

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 3, s. 105 - 111.  

 Institut veřejnoprávní smlouvy je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, 

mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Typy veřejnoprávních smluv 

(subordinační, koordinační). Proces uzavírání veřejnoprávních smluv. Řízení o udělení souhlasu 

k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky 

umoţňující dálkový přístup a o provozování elektronické podatelny. Veřejnoprávní smlouvy 

týkající se projednávání přestupků. Veřejnoprávní smlouva podle par. 3a zákona o obecní policii. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007308 - ANAL 041108 

TOMÁŠEK, Michal 

Zamyšlení nad měnící se funkcí rámcových rozhodnutí EU.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 4, s. 361 - 376, lit.  
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Evropské trestní právo, europeizace trestního práva a sbliţování trestně právních norem v rámci 

EU. Kriminalizace určitých jednání a právní rámec EU. Rámcová rozhodnutí jako nástroj 

sbliţování, harmonizace trestnosti a trestní odpovědnosti. K vyloučení kolize práva ES a EU v 

procesní oblasti. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007370 - ANAL 041119 

VANTUCH, Pavel 

Úniky informací o trestním řízení z vyšetřovacího spisu. 

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 4, s. 17 - 30, lit.  

 Právní úprava informování veřejnosti v ČR, formy informování o trestním řízení. Cesty úniku 

informací. Investigativní novináři. Ochrana zdroje a obsahu informací podle zákona č. 46/2000 

Sb. Příklady, závěr a návrhy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007361 - ANAL 040095 

ZEMÁNEK, Jiří 

Eurozatykač prošel u Ústavního soudu.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 2, s. 44 - 50.  

 Komentář zásadního judikátu Ústavního soudu (Pl. ÚS 66/04, č. 434/2006 Sb.) týkajícího se 

účinků unijního práva v českém právním řádu, přezkumu ústavnosti implementačních předpisů a 

eurokonformního výkladu ústavního pořádku v souvislosti s uplatňováním evropského 

zatýkacího rozkazu vůči občanovi ČR. Podstata eurozatykače. Skutkový základ případu a jeho 

právní analýza (pravomoc Ústavního soudu,  význam Listiny základních práv a svobod, tzv. 

obecný zákaz extradice, rovnocennost ochrany základních práv, zásada legality). Význam tohoto 

soudního rozhodnutí. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

007403 - ANAL 041130 

BIČÁKOVÁ, Olga 

Zákon o zaměstnanosti umoţňuje účinnou a efektivní kontrolu výkonu nelegální práce.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 4, s. 21 - 24.  

 Kompetece úřadů práce ve věcech nelegálního zaměstnávání ve smyslu zákona o zaměstnanosti 

č. 435/2004 Sb. Definování nelegální práce a oprávnění ke kontrole, kontrolované osoby. 

Povinnosti kontrolovaných osob, právní důsledky nelegální práce. Zaměstnávání cizinců. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007456 - ANAL 041692 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila 

Otázka dne - ochrana obětí.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 1, s. 6 - 8, 1 obr., lit. 3.  

 Disproporce mezi úpravou trestního práva hmotného a procesního. Primární a sekundární 

viktimizace. Dokument "Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie", který shrnuje současné 

představy o ochraně potřeb a zájmů obětí kriminality. Zacházení s oběťmi v trestním řízení.  

Poţadavky na psychologicky korektní jednání s poškozenými. Vybraná fakta o viktimizaci z 

výzkumných projektů pod patronací EU. Limity současného přístupu k potřebám oběti. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007377 - ANAL 041623 

DURDÍK, Tomáš 

Dítě jako moţný objekt trestného činu.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 4, s. 11 - 15.  

 Skutková podstata trestné činu znásilnění podle paragrafu 241 Tr. z. a trestného činu pohlavního 

zneuţívání podle paragrafu 242 a 243 Tr. z. Sexuálně motivované trestné činy - pohlavní 

zneuţívání. Pokračování v dalším čísle. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007426 - ANAL 041662 

DVOŘÁKOVÁ ZÁVODSKÁ, Jana 

Právní odpovědnost nezletilých a osob povinných vykonávat nad nezletilci dohled.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 5, s. 1 - 5.  

 Osoby, které jsou povinné vykonávat dohled nad nezletilci. Náleţitým dohledem nelze rozumět 

takový dohled, který by byl vykonáván stále, nepřetrţitě a bezprostředně (na kaţdém kroku). Je 

nutno vzít zřetel na okolnosti věku nezletilce, celkové chování a povahové vlastnosti. Pojem 

nedbalost. Zákon č. 561/2004 Sb. Vyhláška č. 74/2005 Sb. Zákon č. 218/2003 Sb., o 

odpovědnosti mládeţe za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeţe. Další paragrafy, 

které se týkají této problematiky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007397 - ANAL 041124 

HAVRÁNEK, Daniel 

K hierarchické výstavbě právního řádu a vymezení pojmu právní síly v ústavním prostředí České 

republiky.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 5, s. 457 - 478, lit.  

 Právní síla právní normy - teorie, prostředí ČR. Typologie podzákonných právních předpisů v 

ústavním systému ČR. Odvozené právní předpisy a derogační konkurence. Hierarchie 

normotvůrců a právní řád. Absolutní a relativní právní síla. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007400 - ANAL 041117 

HURDÍK, Jan 

Dobrá víra.  

In: Právník. - 146, 2007, č. 5, s. 565 - 573, lit.  

 Pojem dobrá víra, chápání tohoto pojmu v evropském právním prostředí a jeho vývoj jako 

součást právní kultury. Odlišnosti v přístupu k dobré víře. Pojem dobrá víra v současném českém 

občanském zákoníku. Uplatňování pojmu. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

007401 - ANAL 041128 

JOUZA, Vladimír 

Zaměstnávání občanů ze států Evropské unie a cizinců.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 4, s. 3 - 15.  

 Právní úprava zaměstnávání občanů ze států EU v zákoně o zaměstnanosti. Pobytový status, 

nároky migrujícího pracovníka, rodinný příslušník pracovníka podle směrnic Rady EHS. Další 

související záleţitosti (sociální nároky, pohyb studentů v EU, pobytový status, uznání 

kvalifikace, odměňování a odměňování cizinců, podpora v nezaměstnanosti, převody dávek, 

apod.). Smlouva mezi ČR a SR. Cizinci ze států mimo EU. 

CZ - cze: PA: bv/2007 
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007375 - ANAL 041621 

KODRIKOVÁ, Zuzana 

Únosy do ciziny - chrání stát dostatečně české děti? 

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 4, s. 6 - 8.  

 Problematika únosů nezletilých dětí do ciziny. Skutková podstata únosu. Úmluva o právech 

dítěte. Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí. Haagská úmluva a 

únosy. Ústředním orgánem pro plnění úkolů vyplývajících z Haagské úmluvy je Úřad pro 

mezinárodněprávní ochranu dětí, který má sídlo v Brně. Úkoly Úřadu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007427 - ANAL 041663 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Náklady soudního řízení, zejména úprava občanského soudního řádu.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 5, s. 10 - 14.  

 Problematiku nákladů soudního řízení řeší komplexně občanský soudní řád. Druhy nákladů 

řízení. Hotové výdaje, soudní poplatek, ušlý výdělek, odměna notáře, správce dědictví a 

advokáta, tlumočné, resp. znalečné. Náhrada nákladů řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007458 - ANAL 041694 

MACH, Jan 

Dlouhá cesta ke spravedlivému odškodnění.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 1, s. 10 - 11, 13, 1 obr.  

 Poškozený a jeho odškodnění při újmě na zdraví. Úvahy k základním problémům. Právo na 

spravedlivé odškodnění újmy na zdraví. Odškodnění v ČR dle vyhlášky č. 440/2001 Sb. 

(paragraf 3/1). Co se neodškodňuje. Spravedlivost odškodnění. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007433 - ANAL 041669 

SALAČ, Josef 

Tolik diskutovaný zákon o sluţebním poměru.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 4, s. 25, 1 obr.  

Rec. na : Zákon o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem k 1.1.2007 

[Monografie] / Petr Tomek. - Praha : Anag, 2007 

 Nespokojenost příslušníků Policie ČR ohledně zavedení nového zákona o sluţebním poměru, 

který vstoupil v platnost 1.1.2007. Příslušníci bezpečnostních sborů se bouří hlavně proti novým 

platovým tarifům a novým sluţebním podmínkám. Seznámení s publikací "Zákon o sluţebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů s komentářem". Pilířem celé knihy je zákon č. 

361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Charakteristika dvou částí 

publikace. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007372 - ANAL 041121 

SOKOL, Tomáš 

O protokolaci v trestním řízení.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, š. 4, s. 49 - 53, lit 5.  

 Evidence obsahu úkonů trestního řízení (protokolace, zejména trestního řízení před soudem) a 

podrobnosti k vývoji a legislativním změnám. Současná právní úprava protokolace. Zvukový 

záznam soudního jednání a podmínka pro pořizování protokolu ze soudního záznamu. Poznatky 

a podrobnosti. CZ - cze: PA: bv/2007 
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007419 - ANAL 041655 

STREIT, Vin 

Změny v autorském právu.  

In: Veřejná správa. - 18, 2007, č. 14, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. (Zákon č. 398/2006., úplné znění zákona č. 121/2000 

Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů 

(autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č. 

31/2006 Sb. a zákonem č. 216/2006 Sb.). Náprava negativních zásahů do práva autora. 

Knihovny a autorský zákon. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007430 - ANAL 041666 

VENCLOVÁ, Petra 

Teoretické úvahy o koncepci právní úpravy rozsahu výţivného.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 5, s. 20 - 23, lit. 4.  

 České rodinné právo je součástí kontinentální právní kultury, která je typická svým tradičním 

pojetím formálních pramenů práva. Za pramenem práva je povaţována právní norma obsaţená v 

ústavním zákoně, zákoně či právním předpisu podzákonné síly. Dva základní modely právní 

úpravy výţivného. Koncepce uzavřené právní normy - "objektivizace výţivného". Koncepce 

otevřené právní normy - zohlednění subjektivních okolností výţivného. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007455 - ANAL 041691 

VITOUŠOVÁ, Petra - ZIMA, Vlastimil 

Ve prospěch bezpečí obětí.  

In: Zpravodaj Bílý kruh bezpečí. - 16, 2007, č. 1, s. 3 - 5, 1 obr.  

Akce: Ke stavu implementace Rámcového rozhodnutí Rady Evropského společenství 

(2001/220/SVV) o postavení obětí v trestním řízení do legislativy a praxe v ČR [Konference]. 

Praha (ČR), 05.12.2006.  

 Dne 5.12.2006 se konala konference ke stavu implementace Rámcového rozhodnutí Rady 

Evropského společenství (2001/220/SVV) o postavení obětí v trestním řízení do legislativy a 

praxe v ČR. Konference se konala v Praze. Uspořádalo ji občanské sdruţení pro pomoc obětem 

trestných činů v ČR Bílý kruh bezpečí ve spolupráci s Probační a mediační sluţbou ČR. Názvy 

referátů, které na konferenci zazněly. Doporučení, které konference schválila. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007367 - ANAL 041117 

ŢĎÁREK, Václav 

Můţeme ovládnout riziko? 

In: Politická ekonomie. - 55, 2007, č. 2, s. 282 - 285.  

Rec. na : Ovládání rizika. Analýza a management / M. Tichý. - Praha : C. H. Beck, 2005. - 396 s. 

 Metody analýzy rizik SAFMA, UMRA. Základní pojmy, teoretické základy, riziková analýza v 

praxi. Problematika ovládání rizika.  

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

006471 - ANAL 040699 

STEIBACHOVÁ, Štěpánka - RYŠÁNEK, Pavel 

Hodnocení výkonnosti organizací veřejného sektoru.  

In: Moderní řízení. - 41, 2006, č. 12, s. 39 - 41, 1 schéma.  



 17 

Model CAF (Common Assessment Framework - společný hodnotící rámec) jako nástroj 

hodnocení výkonnosti organizace, s jehoţ pomocí můţe veřejný sektor vyuţívat různé způsoby 

řízení kvality pro zlepšení své výkonnosti. Původ a cíle modelu, jeho struktura a charakteristika. 

Model CAF 2006. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006470 - ANAL 040698 

Veřejné mínění ve společnosti a v řízení.  

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

 Vnímání reality prostřednictvím veřejného mínění. Vytváření mínění, rozpor mezi pravdou a 

ideologií. Veřejné mínění a řízení podniků. Nová sociální stratifikace společnosti. Veřejné 

mínění a podnikání. Situace v ČR. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

 

PENOLOGIE, VĚZEŇSTVÍ 

 

006109 - ANAL 040482 

BAJCURA, Lubomír 

Norská inspirace.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 34 - 36, 6 obr.  

Vězeňská sluţba v Norsku. Celý soubor strukturálních změn v norském vězeňství je zahrnován 

pod jediný pojem "Import Model". Probační a mediační sluţba. Návštěva ve věznici Skien a 

Berg, školícího zařízení norského vězeňského a probačního personálu KRUS a domu na půl 

cesty Sandaker. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006104 - ANAL 040477 

BERÁNEK, Luboš 

Inovace programů zacházení.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 14 - 15, 1 obr.  

 Realizace reţimu pro odsouzené, jeho cíle, vzdělávání odsouzených, styk s vnějším světem, 

svoboda myšlení, svědomí a víry, informovanost - je výčet strategií zacházení, které vyplývají z 

Evropských vězeňských pravidel. Andragogický přístup k odsouzeným. Hlavní oblasti způsobu a 

obsahu vzdělání vězeňské sluţby. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006100 - ANAL 040473 

BURKIEWICZ, Bohuslav 

Pohled z Baku.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 10, 1 obr.  

Ázerbájdţán  Reforma ázerbájdţánského vězeňského systému. Vězeňský personál. Vězeňství v 

Baku je povaţováno za sociální sluţbu. Věnují značnou pozornost rozvoji personálu, jehoţ 

odborné a osobnostní kvality jsou povaţovány za základ. Srovnání vězeňství Ázerbájdţánu a 

ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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006225 - ANAL 040306 

CUNNINGHAM, Mark D. - SORENSEN, Jon R. 

Nothing to Lose? : A Comparative Examination of Prison Misconduct Rates Among Life-

Without-Parole and Other Long-Term Hight-Security Inmates [Srovnávací analýza závadného 

chování odsouzených na doţivotí bez moţnosti propuštění a dlouhodobě odsouzených k výkonu 

trestu s ostrahou].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 33, 2006, č. 6, s. 683 - 705, 1 obr., 4 tab., lit. 15.  

 Výsledky studie chování a trestné činnosti dlouhodobě odsouzených na 10 a více let. 

Porovnávání s vězni na doţivotí bez moţnosti částečného prominutí trestu LWOP (podle 

legislativy platné v USA). Porovnání z let 1998 aţ 2003 neukazují významné rozdíly. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

006434 - ANAL 040808 

DATII, Alexandre 

Bývalý SSSR: Popravovat, nebo odsuzovat na doţivotí? Minsk: Popravčí střílí "smrtníkovi" do 

hlavy....  

In: Policista. - 12, 2006, č. 12, s. 16, 1 obr.  

 Bělorusko a Uzbekistán jsou dvě bývalé sovětské republiky, kde lidé dodnes dostávají trest 

smrti a následně se koná poprava. Tomuto tématu se pravidelně věnují zprávy organizace na 

ochranu lidských práv Amnesty International. Případ beslamského teroristy Kulajeva. Věznice 

na ostrově "Ohnivý" ţijí zločinci odsouzení na doţivotí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006224 - ANAL 040305 

HEALY, Deirdre - O'DONNEL, Ian 

Criminal Thinking on Probation [Myšlení pachatelů v probaci].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 33, 2006, č. 6, s. 782 - 802, 6 tab., lit. 40.  

 Průzkum mezi 72 irskými pachateli trestné činnosti v probaci s vyuţitím programu PICTS. 

Výsledky a jejich analýza. Porovnání stavu v Anglii, Irsku a USA. Metodika průzkumu a 

přehledy výsledků. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

006318 - ANAL 039310 

KÜHNEL, Wolfgang 

Gruppen und Gruppenkonflikte im Jugendstrafvollzug [Skupiny a konflikty mezi skupinami ve 

výkonu trestu mladistvých]. 

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 89, 2006, č. 4, s. 276 - 290, 4 obr., 8 

tab., lit. 46.  

 Do jaké míry lze identifikovat konfliktní skupiny ve výkonu trestu mladistvých. Jakým 

procesem se tyto skupiny tvoří. Do jaké míry přispívá vězení ke konfliktu mezi skupinami a 

interpersonálním konfliktům. Údaje byly získány v několika německých zařízeních pro mládeţ 

(Spremberg, Wriezen, Neustrelitz, Berlín). 

BRD - ger: PA: jv/2006 

 

006483 - ANAL 040835 

MAHELOVÁ, Hana 

Projekt studia odsouzených úspěšně pokračuje.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 6, s. 19, 1 obr.  

Brno   
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Ve Vazební věznici Brno se v rámci projektu integrace odsouzených osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody do studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 

přihlásilo pět odsouzených , kteří byli přijati a začali studovat obory Management a Regionální 

rozvoj a cestovní ruch. Výuka odsouzených ve Vazební věznici Brno. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006101 - ANAL 040474 

MONTGOMERYOVÁ, Eva - HOSPODKA, Milan 

Specializovaná oddělení jsou výkladní skříní českého vězeňství.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 8 - 10, 2 obr.  

 Rozhovor s ředitelem odboru výkonu vazby a trestu Generálního ředitelství VS ČR, plk. Mgr. 

Milanem Hospodkou. Programy zacházení, které se aplikují ve vězeňských zařízeních v ČR. 

Rozdíly v programech zacházení ve výkonu trestu odnětí svobody a ve vazbě. Spolupráce s 

neziskovými organizacemi. Veřejné mínění na tresty a vězně. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006480 - ANAL 040832 

PETRAS, Michal 

Projekty financování z evropského sociálního fondu.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 6, s. 14 - 15.  

 Vyuţití evropských peněz v projektech vězeňské sluţby. Evropský sociální fond (ESF), v rámci 

něhoţ jsou prostřednictvím jednotlivých operačních programů (spolu)financovány projektové 

aktivity zaměřené na priority vzdělávání, zaměstnání a pomoc lidem, jimţ hrozí sociální izolace 

ve společnosti. Neziskové organizace a projekty ve spolupráci s vězeňskou sluţbou. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006103 - ANAL 040476 

PETRAS, Michal - BIEDERMANNOVÁ, Eva 

Klasifikace odsouzených a jejich zařazování do programů.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 13.  

 Aplikace připravovaného nástroje hodnocení rizik a potřeb odsouzených - SARPO 1 a z toho 

vyplývající změna úhlu pohledu na diagnostikování odsouzených, jejich zařazování do typů 

věznic a vhodných programů přináší nové moţnosti a přístupy v oblasti zacházení s 

odsouzenými. Pracovní pohled na tyto otázky. Tři základní druhy programu zacházení - 

minimální, standardní a individuální. Základní kritéria pro zařazování do programu zacházení. 

Akreditované programy pro skupinovou práci. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006102 - ANAL 040475 

PETRAS, Michal - HŮRKA, Jindřich 

Risk/NEEDs Assesment - Nový metodologický nástroj? 

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 11 - 12, 3 obr.  

 Metodologické nástroje ve vězeňství. Česká penitenciární filozofie se chce zabývat způsoby, jak 

kategorizovat pachatele, zvýšit účinnost při predikci rizik, zlepšit zacházení s odsouzenými, 

zajistit vyšší bezpečnost veřejnosti, personálu, účinně spolupracovat s justičními sluţbami atd. 

Generační příděly vzhledem k vývoji různých směrů hodnocení. Základní rizika a potřeby. 

Riziko újmy a riziko recidivy. Vyhodnocení motivace odsouzeného. Resocializační plán SARPO 

1 - Souhrnná analýza Rizik a Potřeb Osob. Základní strukturu nástroje tvoří pět částí. SARPO 1 

zahrnuje objektivní i subjektivní metody hodnocení. Riziko v pojetí nástroje SARPO1. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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006485 - ANAL 040837 

Realizace terapeutických programů ve věznicích.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 6, s. 22.  

Akce: Realizace terapeutických programů ve věznicích [Seminář]. Pracov (ČR), 13.09.2006- 

14.09.2006.  

Pracov  

Ve dnech 13.-14.9.2006 se konal v Pracově seminář pod názvem Realizace terapeutických 

programů ve věznicích. Organizace semináře byla pojata ve skupinách, které samostatně 

zpracovávaly společné zadání. vytvoření speciálních psychoterapeutických programů pro 

jednotlivé kategorie odsouzených. Průběh semináře. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006105 - ANAL 040478 

VOŘECHOVSKÝ, Marek - KUTTNEROVÁ, Dagmar - JORDÁN, Květoslav 

Postřehy z cest.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 5, s. 16 - 19, 5 obr.  

 Poznatky o vězeňských systémech a praktických zkušenostech se zacházením s vězeňskými 

osobami ve Velké Británii, v Polsku a na Slovensku. Zacházení s kriminálně narušenou mládeţí 

v Anglii a Walesu. Reforma soudnictví ve Velké Británii. Charakteristika vězeňského zařízení v 

polském Jastrzebie-Zdrój a ve věznici v Dubnici nad Váhom na Slovensku. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

007103 - ANAL 040016 

BENNETT, Jamie 

The Good, the Bad and the Ugly : The Medie in Prison Films [Dobrý, zlý a ošklivý : Media a 

vězeňské filmy]. 

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 45, 2006, č. 2, s. 97 - 115 

 Málokdo má moţnost vidět ţivot ve věznici na vlastní oči. Proto jsou filmy s vězení velmi 

důleţité ve formování názoru veřejnosti na vězeňskou problematiku. Vztah mezi médii, zločinem 

a trestem. Jak jsou vnímána média ve vztahu ke zločinu, soudnímu procesu a procesu uvěznění. 

Filmy nám ukazují 3 typy - dobré, zlé (zpolitizované) a ošklivé (nemorální, nestydaté, bezcitné) 

GBR - eng: PA: bš/2007 

 

006488 - ANAL 040840 

HORVÁTH, Vladimír 

Svět není černobílý. Zkušenosti z práce s Romy.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 6, s. 26, 1 obr.  

 Problematika práce s Romy. Výchovná práce s Romy je velice obtíţná, neboť se velmi lehce 

adaptují na vězeňské prostředí. Chovají se účelově a snaţí se manipulovat se zaměstnanci 

vězeňské sluţby. Rádi se sdruţují a velmi často ţádají o přemístění k ostatním Romům, neboť se 

znají z civilního ţivota. Je důleţité, aby pracovník vězeňské sluţby profesionálně zvládal 

komunikaci s Romy. Další zkušenosti s Romy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007415 - ANAL 041651 

HORVÁTH, Vladimír 

Kvalita, nebo kvantita? 

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 1, s. 24 - 25, 1 obr.  

 Výzkum, který se týkal aktivit, které vychovatelé - terapeuti a pedagogové volného času 

provádějí se svými klienty/vězni. Výsledky dotazníku. CZ - cze: PA: ká/2007 
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007413 - ANAL 041649 

JANKOVSKÝ, Petr 

Vězeňský informační systém (VIS) trochu jinak.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 1, s. 19.  

 Projekt VIS (Vězeňský informační systém). V teorii systémů se rozlišují dva pohledy na procesy 

v organizaci. Systémová struktura zahrnuje statický pohled na sytém, chování systému popisuje 

dynamiku vyjádřenou řízením událostí a zpráv. Analýza - obecné a konkrétní kroky. Zkušební 

provoz. Průběţné vylepšování funkce systému. Manaţerská nástavba. Předpoklady pro VIS, 

který můţe umoţnit kvalitativně vyšší stupeň řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006489 - ANAL 040841 

JODLOVÁ, Jana 

Dva pohledy na výkon vazby.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 6, s. 27.  

 Výkon vazby prvoobviněného vězně. Řešení tohoto případu očima psycholoţky. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007124 - ANAL 040028 

KRÁL, Vladimír 

K zaměstnávání odsouzených.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 2, s. 59 - 60.  

 Míra zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody je jedním z důkazů vyspělosti 

vězeňského systému. Různost kritérií při posuzování míry zaměstnanosti. Zaměstnávání jako 

důleţitá součást reţimu výkonu trestu. Zájem odsouzených zaměstnání. Právní úpravy této 

problematiky, některá omezení. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006791 - ANAL 041005 

LISTWAN, Shelley - VOORHIS, Patricia van - RITCHEY, Phillip Neil 

Personality, Criminal Behavior, and Risk Assessment [Osobnost a trestné chování. Odhad rizik]. 

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 1, s. 60 - 75, 3 obr., 3 tab., lit. 63.  

 Dlouhodobá průřezová studie souvislostí mezi typem osobnosti vězňů a jejich recidivou v 

období 10 aţ 12 let. Sleduje se drogová, násilná, majetková (krádeţe) a zvlášť pak celková 

recidiva podle 4 kategorií typu osobností (podle Jesnessova třídění). Význam znalostí rysů 

osobnosti odsouzených pro vězeňskou sluţbu. Výsledky předchozích výzkumů a jejich význam 

pro kriminologii. Uplatnění Jesnessova systému třídění, Salientova bodovacího systému rizika 

recidivy SFS a poznatků amerického Národního informačního střediska pro trestnou činnost 

NCIC. Přehledy výsledků, diskuze a závěry. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

006756 - ANAL 041002 

MAGALETTA, Philip R. - PATRY, Marc W. - DIETZ, Erik F. - AX, Robert K. 

What Is Correctional About Clinical Practice in Corrections ? [Co napravovat v klinické praxi v 

nápravných zařízeních].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 1, s. 7 - 21, 4 tab., lit. 29.  

 Průzkum ke vhodné přípravě a dalšímu vzdělávání psychologů vykonávajících praxi ve 

federálních nápravných zařízeních. Dosavadní kvalifikace a analýza dotazníků vyplněných 309 

respondenty. Stanovení 9 základních znalostních oblastí z lékařství (psychologie) a vězeňství  
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(specifika chování vězňů, vězeňští pacienti). Návrh na dvouvrstvovou strategii vzdělávání.  

USA - eng: PA: bv/2007 

 

007045 - ANAL 039379 

MANGER, Terje - EIKELAND, Ole-Johan - ASBJORNSEN, Arve - LANGELID, Torfinn 

Educational Intentions Among Prison Inmates [Vězni a jejich snaha vzdělávat se].  

In: European Journal on Criminal Policy and Research. - 12, 2006, č. 1, s. 35 - 48, 1 tab., lit. 22.  

 Geografické a kulturní odlišnosti a vliv těchto odlišností na záměr vězňů získat vyšší vzdělání, 

neţ měli doposud. Mladší vězni mají často větší elán do studia, neţ starší. Problémy některých 

vězňů s psaním a čtením. Právo vzdělávat se i ve výkonu trestu mají všechny uvězněné osoby 

zajištěno zákonem. 

NL - eng: PA: jv/2007 

 

007031 - ANAL 039376 

MERK, Beate - BAMBERGER, Heinz-Georg 

Verschärfung des Erwachsenenstrafvollzugs ? [Zostření výkonu trestu dospělých ?].  

In: Zeitschrift für Rechtspolitik. - 40, 2007, č. 1, s. 39.  

 Důvody pro a proti zostření výkonu trestu dospělých z hlediska resocializace, penitenciární 

výchovy, recidivy, lidských práv, ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti. Diskuse o výkonu 

trestu v moderní humanistické společnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

006490 - ANAL 040842 

MICHL, Otakar 

Konference ICPA ve Vancouveru.  

In: České vězeňství. - 14, 2006, č. 6, s. 36 - 37, 3 obr.  

Akce: [Konference]Vancouver (KANADA), 22.10.2006-26.10.2006.  

 Ve dnech 22.-26.10.2006 se konala v kanadském Vancouveru, 8. výroční konference, kde 

hlavními tématy byly problematiky: Sloţení vězeňské populace, návrat odsouzených zpět do 

společnosti a právní aspekty spojené se zacházením s teroristy ve věznicích. Některé výtahy 

referátů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007479 - ANAL 041715 

MONTGOMERYOVÁ, Eva - HORÁK, Ivan 

Ivan Horák: Důraz kladu především na komunikaci a týmovou práci.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 2 - 3, 1 obr.  

 Rozhovor s ředitelem Vazební věznice v Praze - Ruzyni. Charakteristika a popis Vazební 

věznice Praha - Ruzyně. Vyhošťovací vazba. Cizinci ve vyhošťovací vazbě. Pracovníci 

Vězeňské sluţby a nový sluţební zákon. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007412 - ANAL 041648 

PETRAS, Michal - HŮRKA, Jindřich 

Základní aspekty hodnocení odsouzených : 2. část.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 1, s. 16 - 17, 2 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Nástroj souhrnné analýzy rizik a potřeb SARPO 1 byl pro účely 

pilotního průzkumu vytvořen primárně pro hodnocení při projednávání podmíněného propuštění 

a v rámci činnosti parole. Objekt a předmět hodnocení. V průběhu výkonu trestu se objevují tři 

hlavní okamţiky, které postihují celý proces diagnostikování a odpovídají posloupnosti průběhu  
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výkonu trestu. Analýza - hodnocení minulosti. Diagnóza - hodnocení současnosti. Prognóza - 

predikce budoucnosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007095 - ANAL 041074 

STEWART, Elaine C. 

The Sexual Health and Behaviour of Male Prisoners: The Need for Research [Potřeba dalších 

výzkumů sexuálního chování a zdraví vězňů]. 

In: Howard Journal of Criminal Justice. - 46, 2007, č. 1, s. 43 - 59, lit. 65.  

 Sexuálním stykem přenosné nemoci jako problém britské společnosti a vězeňství zvlášť. Drogy, 

alkohol, aj. rizikové faktory - údaje ze statistik, moţnosti prevence. Vliv vězeňského prostředí na 

sexuální chování vězňů a zdravotní ohroţení (zejména HIV, hepatitida). Diskuze. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007414 - ANAL 041650 

ZEMBOL, Miroslav 

Zahlazování kázeňských trestů uloţených ve výkonu vazby.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 1, s. 20 - 21, lit. 1.  

 Nejednotný postup věznic a vazebních věznic při zahlazování kázeňských trestů, které byly 

uloţeny v době výkonu vazby. Výkon vazby nikdy nebude nominálním trestem, ale pouze 

zajišťovacím procesním opatřením s mnoha znaky podobnými výkonu trestu odnětí svobody. 

Oproti výkonu trestu odnětí svobody (viz zákon č. 169/1999 Sb., ve znění novel, dále jen ZVT) 

má svoje specifické zvláštnosti. Trestněprávní institut "započítání vazby". zde sleduje pouze a 

jen obecnou právní zásadu "non bis in idem". Závěr k této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007481 - ANAL 041717 

BAJCURA, Lubomír 

Společné při ochraně práv obětí trestné činnosti.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 9, 1 obr.  

 Dne 14.3.2007 podepsal ředitel VS ČR a prezidentka občanského sdruţení BKB dohodu o 

spolupráci. Smyslem dohody je vymezit témata a prostor, pro spolupráci v oblasti práv obětí 

trestné činnosti a v oblasti narovnání vztahů mezi pachateli a obětmi trestné činnosti. Pracovníci 

obou stran se budou podílet na spolupráci v oblasti primární prevence kriminality, usilovat o  

naplňování práv obětí trestné činnosti, vytvářet předpoklady pro rozvoj a aplikaci zásady 

ochrany zájmu obětí do praxe, hledat vhodná opatření, která by napomáhala zmírňování 

negativních dopadů trestné činnosti a předcházela případnému druhotnému poškození oběti. 

Další informace na www.bkb.cz. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007488 - ANAL 041724 

BAJCURA, Lubomír 

Vězeňství v číslech.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 38 - 39, 1 schéma, 1 tab.  

 Zajištění bezpečnosti věznic. Vězeňská sluţba. Sluţební kynologie. Základní schémata 

rozdělení příjmů odsouzených. Příjem peněz zasílaných odsouzeným a nakládání s nimi. 

Rozúčtování pracovní odměny odsouzeného. Finanční záleţitosti, týkající se vězňů. Stavy 

vězňů ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské sluţby ČR dne 30.3.2007. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007487 - ANAL 041723 

BARTOŠOVÁ, Jana 

Postřehy z Nizozemska.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 32 - 33, 5 obr.  

 Návštěvy nizozemské věznice pracovníky plzeňské věznice. Nizozemský systém vězeňství se 

od českého liší. Ubytovací kapacity pro odsouzené. Vybavení vězeňských cel. Zabezpečení 

věznic. Eskorty vězňů. Sluţební kynologie. Postřehy z této návštěvy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007484 - ANAL 041720 

HÜTTNEROVÁ, Radoslava 

Vývoj projektu PPP ve Vězeňské sluţbě České republiky.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 20 - 21, 1 obr.  

 Výstavba věznice typu s ostrahou. Náklady projektu. Vývoj PPP projektu - věznice typu s 

ostrahou. Pět základních fází činnosti poradce a jejich cíle. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007485 - ANAL 041721 

MONTGOMERYOVÁ, Eva 

Přerušení výkonu trestu.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 22.  

 V roce 2006 bylo v rámci všech věznic uděleno celkem 1979 přerušení výkonu trestu, z toho 

1741 krát jako nejvyšší forma odměny. Srovnávací tabulka přerušení trestu (roky 2004, 2005, 

2006). 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007480 - ANAL 041716 

MRZKOŠ, Michael 

Zabezpečovací detence.  

In: České vězeňství. - 15, 2007, č. 2, s. 6 - 7, 3 obr.  

 Detenční ústav je něco mezi vězením a léčebnou, kde by měli být umístěni lidé, kteří jsou dnes 

řešeni formou ochranné léčby sexuologické nebo psychiatrické, a je určen pro ty, u kterých tato 

léčba nemůţe splnit svůj účel proto, ţe jejich porucha je neléčitelná nebo tuto léčbu odmítají, a 

přitom nadále zůstávají společensky velmi nebezpeční. Navrhovaná řešení ke zřízení ústavu 

detence a financování zřízení kapacit zabezpečovací detence. Prověřování moţnosti umístění 

detenčního ústavu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA, BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 

 

006589 - ANAL 040898 

Driver Feedback Sign - pomocník pro řidiče.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 16, 3 obr.  

 Jedním z hlavních priorit v zemích EU v oblasti silniční dopravy je zajištění bezpečnosti na 

pozemních komunikacích. Rychlost vozidla hraje klíčovou roli v následcích dopravních nehod. 

Systém Driver Feedback Sig - dopravní zařízení - charakteristika. Vlastnosti zařízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006590 - ANAL 040899 

GELOVÁ, Eva 

Simulator 3 ve VTI.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 17, 2 obr.  

 VTI provádí nezávislá měření a testování pomocí špičkového technického vybavení. Simulator 

3 ve VTI - testy, charakteristika, technické parametry. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006588 - ANAL 040897 

GRUBL, Zdeněk 

Videosystém - zvyšování bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 14 - 15, 8 obr.  

 Jednou z priorit evropské dopravní politiky je zvýšení bezpečnosti dopravy a sníţení počtu 

dopravních nehod. Videosystémy v některých speciálních telematických aplikacích jsou jednou 

z moţností preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. 

Videodetekční systémy: Entrylon a Speedcon, Redcon a RedRail, Speedcon Mobil - 

charakteristika systémů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006432 - ANAL 039325 

HEINRICH, Ulrich 

Urkundenfälschung und artverwandte Delikte im Strassenverkehr [Falšování dokladů a delikty 

podobného druhu v silniční dopravě].  

In: Kriminalistik. - 60, 2006, č. 12, s. 758 - 762.  

 Falšování poznávací značky vozidla. Falšování řidičských průkazů, technických osvědčení a 

dokumentů vozidla. Zatajování dokladů. Falšování parkovacích lístků. Rušení radarového 

měření. Nové vyhlášky, zákony a trestní sazby. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

006079 - ANAL 040469 

HYNEK, Jakub 

Radar na měření rychlosti si lze i pronajmout. Jak se mohou obce a města bránit pirátům silnic. 

In: Hlásí se policie. - 10, 2006, č. 5, s. 14, 3 obr.  

 Instalace měřících zařízeních ve městech a obcích. Čtyřiadvacet hodin denně jsou schopna 

zaznamenat všechny spáchané přestupky. Jejich preventivní účinek je proto vyšší neţ u 

namátkových kontrol rychlosti jízdy. Technické zpracování dat řeší počítačový systém správy 

dopravních přestupků (SDP), který je v rámci projektu k dispozici úředníkům měst a obcí a 

pomáhá jim zpracovat a postihovat maximum přestupků. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006592 - ANAL 040901 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Kamerové systémy a dopravní přestupky.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 22 - 23, 1 tab.  

 Popis uvedených technologií a vyhodnocení účinnosti jejich nasazení s ohledem na zklidnění 

dopravy a sníţení počtu dopravních přestupků. Multifunkční technické řešení. Měření úsekové 

rychlosti. Princip činnosti. Instalace a bezdrátový provoz. Lokality. Počty přestupků. Detekce 

jízdy na červenou. Počty přestupků překročení rychlosti v úseku. Záznam nehody. Videodetekce. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006587 - ANAL 040896 

MACKŮ, Iva - PEŠÁK, Alexandr 

Postoje českých a britských řidičů kamionů k telematickým technologiím.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 10 - 13, 4 grafy, lit. 15. 

 Pouţívání telematických technologií v kamionech. Telematika umoţňuje komunikaci dispečerů 

s vozidly a přináší přidanou hodnotu pro manaţery dopravních společností. Obecně slouţí 

telematika ke sběru dat pro kilometráţ, spotřebu paliva a monitoring pracovních a 

odpočinkových hodin řidiče. Spokojenost s telematickým systémem v procentech podle zemí. 

Průzkumy u řidičů ke spokojenosti s telematickými technologiemi. Výsledky průzkumu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006431 - ANAL 040806 

PIDRMANOVÁ, Zuzana 

Ruce na volant! 

In: Policista. - 12, 2006, č. 12, s. 9.  

 Nejrůznější příčiny dopravních nehod, které způsobují řidiči motorových vozidel. Preventivní 

působení v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích: Osvětová 

kampaň, rozhlasová kampaň, tiskové materiály, DVD. Centrum dopravní prevence. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006062 - ANAL 040453 

RAJMAN, Jindřich 

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.  

In: 112. - 5, 2006, č. 10, s. 26.  

 Zdravotní způsobilost k řízení motorového vozidla. Vstupní lékařská prohlídka. Pravidelné 

prohlídky. Řidiči vozidel poţární ochrany, jejichţ zdravotní způsobilost se posuzuje podle 

zvláštních právních předpisů. Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006586 - ANAL 040895 

REHNOVÁ, Vlasta 

ITS - dobrý sluha, nebo zlý pán? 

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 6 - 9, 1 obr.  

 Inteligentní dopravně informační systémy ve vozidle (ITS). Nejčastější typy, co dovedou, 

omezení, jak s nimi zacházet. Dělení jednotlivých systémů: Asistenční systémy, obecně 

informační systémy, asistenční systémy, varovné systémy, vizuální informace. ITS ve vztahu k 

řízení motorového vozidla. Faktory ovlivňující proces adaptace. Charakteristické skupiny 

uţivatelů ITS z hlediska adaptačního procesu. Výhody a nevýhody navigačního systému. 

Pozitiva pouţívání ITS instalovaných ve vozidle. Negativa ve vztahu k bezpečnému řízení 

vozidla. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006148 - ANAL 040517 

SCHMEIDLER, Karel 

Zapnuté pásy šetří body a doufejme, ţe i ţivoty.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 11, příloha.  

 Bezpečnostní pásy v motorových vozidlech jako nejdůleţitější článek celého bezpečnostního 

systému v automobilu. Sociologické výzkumy k pouţívání bezpečnostních pásů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 
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006149 - ANAL 040518 

SCHMEIDLER, Karel 

Ekologické, nemotorizované způsoby transportu ve městech.  

In: Policista. - 12, 2006, č. 11, příloha.  

 V posledních letech se zvyšuje zájem o nemotorizované způsoby transportu po městě, které jsou 

způsobeny vzrůstajícím povědomím o ekologické problematice o vědomí negativních dopadů 

uţívání individuální motorové dopravy. Zvyšující se počty aut, a tím vyvolaná  klesající úroveň 

(zpoţdění, exhalace, hluk) dopadá na prostředí měst, která trpí celou řadou problémů v různých 

oblastech, jako jsou např. sníţená bezpečnost, časté kongesce a znečištění ţivotního prostředí 

měst. Některé z těchto problémů mohou být řešeny tím, ţe krátké cesty autem mohou být 

nahrazeny pěší docházkou. Zranitelní účastníci provozu v silnicích. Chování řidičů k chodcům a 

cyklistům. Projekt PROMPT - podpora nemotorové dopravy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2006 

 

006243 - ANAL 040316 

SOLOMON, Lisa 

Lidar: The speed enforcement weapon of choice [Lidar jako účinný prostředek kontroly rychlosti 

vozidel].  

In: Law Enforcement Technology. - 33, 2006, č. 10, s. 70 - 79, 6 obr. 

 Výhody Lidaru (přesnost měření rychlosti vozidel, apod.). Princip činnosti, praktičnost pro 

policii, legislativa a soudní praxe v USA i v porovnání s radarovými systémy. Hlavní produkty 

v systému Lidar s technickými údaji. 

USA - eng: PA: bv/2006 

 

006016 - ANAL 039994 

VONDRUŠKA, František - RŮŢIČKA, Miroslav 

K novým pravidlům a jejich trestnímu (a nejen trestnímu) postihu ve světle novely provedené 

zákonem č. 411/2005 Sb.  

In: Trestněprávní revue. - 5, 2006, č. 10, s. 299 - 306.  

 Zákon č. 411/2005 Sb. a novelizace trestního zákona, která zavádí novou skutkovou podstatu - 

trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, změna skutkové podstaty par. 20 

zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zavedení trestnosti pachatele, jenţ vykonává ve stavu 

vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost 

ohroţující ţivot a zdraví lidí nebo způsobující značnou škodu na majetku. Moţné postihy podle 

trestního zákona a podle správního práva, resp. přestupkového zákona. Vzájemný vztah obou 

skutkových podstat (trestní zákon a přestupkový zákon). 

CZ - cze: PA: bh/2006 

 

006370 - ANAL 040580 

ZEHNALOVÁ, Veronika 

Seminář Humanist, 9.-10.5.2006.  

In: Kriminalistika. - 39, 2006, č. 4, s. 301 - 302.  

Akce: Inteligentní dopravní systémy, Projekt Humanist [Seminář]. Praha (ČR), 09.05.2006- 

10.05.2006.  

 Účelem projektu Humanist je zlepšení silniční bezpečnosti, a to především podporou designu 

inteligentních dopravních systémů. Jde o projekt, který shromaţďuje výsledky výzkumu 

významných evropských dopravních institucí. jeho cílem je mimo jiné vzájemná předávání 

informací mezi jednotlivými změnami. Výtahy ze semináře. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007322 - ANAL 040069 

HOCHMANSKI, Dieter 

Überwachung des europäischen Binnenverkehrs : Globalisierung des Personen- und 

Güterverkehrs und ihre Auswirkung auf die polizeiliche Verkehrsüberwachung [Dohled nad 

evropskou vnitrozemskou dopravou. Globalizace přepravy osob a zboţí a její vliv na provádění 

policejních dopravních kontrol].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 8 - 11, 2 obr., 2 grafy, 1 tab.  

 Globalizace se projevila i v oblasti silniční dopravy – nárůst přepravy osob i zboţí, rozmach 

automobilového turismu. Tento téměř neomezený růst působí problémy v souvislosti s 

překračováním kapacit silniční sítě, dochází k přetěţování nákladů při přepravě zboţí apod. 

Z toho pak vznikají další bezpečnostní problémy. Velkým problémem se stala kriminalita, 

hlavně organizovaná (pašování drog a cigaret, obchod s lidmi, nelegální migrace). Tomu všemu 

se musí přizpůsobit i moţnosti a formy kontrol a dohledu nad bezpečností silničního provozu, 

metody boje proti kriminalitě a úkoly a činnost dopravní policie. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

006936 - ANAL 040794 

HOŘÍN, Jaroslav - KONÍČEK, Tomáš 

Informace o Příručce pro organizátory akcí v rámci Týdne : 1. Globální týden bezpečnosti 

silničního provozu Organizace spojených národů, 23. - 29. dubna 2007.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, leden, s. 25 - 26 

 Základní data z příručky vydané OSN k celosvětové propagaci bezpečnosti silničního provozu. 

Mládeţ a děti v silničním provozu jako rizikové skupiny. Doporučovaná preventivní opatření. 

Příručka vychází na webových stránkách WHO v anglické, ruské, španělské, francouzské a 

arabské verzi. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

006883 - ANAL 040767 

KNAPPE, Ulrich - BASTIAN, Thomas - MÖNNIGHOFF, Martin 

Verkehrsüberwachung und Erfolgskontrolle : InterdisziplinäreDiskussionen und Vorträge 

[Dohled nad dopravou a úspěšnost dopravních kontrol. Interdisciplinární diskuse a přednášky]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 1, s. 11 - 13, 4 obr.  

Akce: Verkehrsüberwachung und Erfolgskontrolle [seminář]. Münster (NĚMECKO), 

06.11.2006-08.11.2006. Deutsche Hochschule der Polizei in Gründung Münster (NĚMECKO).  

 Cyklus tří seminářů věnovaných problematice dopravních kontrol a dohledu nad bezpečností 

silničního provozu. Image dopravní policie, problematika její činnosti a akcí spojených s 

dopravními kontrolami a zajištěním bezpečnosti silničního provozu. Mládeţ jako riziková 

skupina dopravní bezpečnosti. Vztah silničního provozu a ţivotního prostředí především v 

souvislosti s nákladní dopravou. Moţnosti optimalizace provádění dopravních kontrol a jejich 

účinnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

006594 - ANAL 040903 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Zařízení pro automatickou detekci přestupků.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 28 - 30, 5 příloh, 3 tab., lit. 14.  

 Vyuţití prostředků automatické detekce přestupků v silničním provozu. Doporučení 

mezinárodních orgánů a institucí. Účinnost prostředků automatické detekce přestupků. 

Informační kampaň jako součást prevence. Spolupráce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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006595 - ANAL 040904 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Automatické měřiče rychlosti.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 32 - 33, 4 tab.  

 Problematika automatických měřičů rychlosti. Účinnost automatických měřičů rychlosti podle 

výsledků průzkumu ze zahraničí. Zásady pro volbu míst rozmístění statických automatických 

měřičů rychlosti - Velká Británie. Rozmísťování stacionárních a mobilních měřičů dodrţování 

nejvyšší dovolené rychlosti - úprava ve Velké Británii. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006596 - ANAL 040905 

KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel 

Optický senzor versus silniční provoz.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 33.  

 Měření s rozlišením jízdných pruhů, cejchovaný ukazatel vzdálenosti, měření na více 

proudových komunikacích s vysokou hustotou provozu i v oblastech klidových zón. Přenos dat 

v reálném čase do sluţebního vozidla s bezprostředním vyhodnocováním přestupků a snímků. 

Charakteristika a popis optického senzoru. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

006593 - ANAL 040902 

KOPŘIVA, Pavel 

Hlavní dopravní řídící ústředna v Praze.  

In: Security magazín. - 13, 2006, č. 6, s. 24 - 27, 9 obr.  

 Hlavní dopravní řídící ústředna (HDŘÚ) je nejvyšší úrovní telematického dopravního systému 

provozovaného a dále rozvíjeného v hl. městě Praze. Základní informace o tomto pracovišti, tj. 

konkrétně: Dislokace ústředny, její hlavní úkoly a rozsah činnosti, přehled napojených 

subsystémů, technické prostředky a zařízení v ústředně. Nejbliţší úkoly a perspektiva tohoto 

pracoviště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007321 - ANAL 040068 

MÖNNIGHOFF, Martin 

Unfalllage in Europa : Lagebild der Verkehrssicherheit in Europa [Dopravní nehodovost v 

Evropě. Stav evropské dopravní bezpečnosti].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 6 - 8, 1 mp.  

 Problematika jednotné dopravní politiky EU. Mezinárodní informační sítě (IRTAD, CARE) 

zachycující údaje o dopravních nehodách. Dopravní delikvence, rámcová data o dopravní situaci 

(přeprava nákladů, silniční síť, obyvatelstvo). Dopravní nehody, jejich vývoj, příčiny, účastníci. 

Úsilí o sníţení dopravní nehodovosti. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007320 - ANAL 040067 

PRONDZINSKI, Peter von 

Transitland Deutschland : Verkehrssicherheit im europäischen Kontext [Německo, transitní 

země. Dopravní bezpečnost v evropském kontextu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 2 - 5, 2 obr., 2 tab 

 Globalizace a integrující se Evropa - dopady na ekonomiku, migraci a mobilitu lidí, sluţeb a 

zboţí. Odraz v dopravní situaci. Problematika bezpečnosti silničního provozu v evropském 

kontextu. Dopravní politika EU a opatření na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Úvahy o  
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zřízení evropské dopravní policie, informační systém TISPOL (Traffic-Information-System), 

rychlé stíhání přestupků. Preventivní návrhy EU. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

006881 - ANAL 040766 

SCHLANSTEIN, Peter 

Mehr Verfarssicherheit durch besserte Kontrollen : Deutscher Verkehrsexpertentag 2006 [Lepší 

kontrolou ke zvýšení dopravní bezpečnosti. Zasedání německých dopravních expertů 2006].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 1, s. 8 - 9, 3 obr.  

Akce: Deutscher Verkehrsexpertentag 2006 [konference]. Bonn (NĚMECKO) 

 Zasedání německých dopravních expertů v roce 2006 bylo věnováno čtyřem základním 

tématům: chování řidičů, dohled nad vozidly a dopravou, infrastruktura dopravy, účinnost 

opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu. Dopravní bezpečnost z evropské 

perspektivy. Klíčový význam chování lidí v dopravním provozu. Problematika nekázně řidičů při 

dodrţování základních norem bezpečné jízdy. Význam dopravních kontrol, jejich základní 

technické prostředky. Hledání bezpečnostních rezerv. Nejdůleţitější poznatky z kontrol pro 

prevenci dopravních nehod. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007254 - ANAL 040063 

SCHLANSTEIN, Peter von 

Schärfere Kontrollen sollen Raser bremsen : Verkehrgerichtstag 2007 - Folge 1 [Ostré kontroly 

by měly zastavit piráty silnic. Zasedání dopravního soudu 2007 - okruh 1]. 

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 2, s. 42 - 45, 3 fot.  

Akce: Deutsche Verkehrgerichtstag [45. zasedání]. Goslar (NĚMECKO), 24.01.2007- 

26.01.2007.  

 Na svém zasedání se německý dopravní soud zabýval otázkami souvisejícími s potíráním 

silničního pirátství a zvyšování bezpečnosti silničního provozu především na dálnicích. Nutnost 

zpřísnění dopravních kontrol a netolerování porušování dopravních předpisů řidiči včetně 

cizinců (především překračování povolené rychlosti). Problematika tzv. turistiky řidičských 

průkazů. Přetěţování kamionů a jeho důsledky na technický stav dálniční sítě a pro bezpečnost. 

Hledání prostředků omezení hromadných dopravních nehod. Diskuse o stanovení obecně 

platných rychlostních limitů. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007153 - ANAL 041345 

SCHMEIDLER, Karel - MARŠÁLEK, Jan - SCHMEIDLEROVÁ, Kateřina 

Ochrana zranitelných účastníků silničního provozu v České republice a Evropské unii. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 3, příloha s. 4 - 9, 1 obr.  

 Chování a bezpečnost chodců. Postavení chodců v českém právním řádu. Definice vybraných 

pojmů. Práva a povinnosti chodce z pohledu obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. Povinnosti chodce s odkazem na zákon o provozu na pozemních komunikacích. 

Povinnosti řidiče vůči chodci. Zvláštní reţim chůze mimo pozemní komunikace. Postavení 

chodců s ohledem na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Ochrana chodce v legislativě EU. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007323 - ANAL 040070 

STRUBE, Bernhard 

25000 Leben gerettet? : EU-Politik für die Sicherheit im Strassenverkehr bis zum Ende des 

Jahrzeit [Zachránit 25000 ţivotů? Politika EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu aţ do 

konce desetiletí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 11 - 14, 1 tab., 2 grafy.  

 Koncepce politiky bezpečnosti silničního provozu EU do roku 2010. Hlavním cílem je sníţit 

úmrtnost při dopravních nehodách o 25000 osob. Zasedání a doporučení Komise pro bezpečnost 

silničního provozu. Plány do roku 2010: přestupky v oblasti cizinecké, pasivní dopravní 

bezpečnost, koncept e-Safety, právní úpravy řidičských oprávnění. Evropská charta dopravní 

bezpečnosti: problematika seniorů, motorkáři, potenciál silnic. Potenciál pravidel silničního 

provozu a jejich sjednocení. Úkoly Německa v roce 2007. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007252 - ANAL 040061 

Verdeckte Scan : Einsatz von automatischen Kennzeichenlesesystemen [Skrytý sken. Pouţití 

automatického systému čtení poznávacích značek].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 29, 2007, č. 3, s. 12 - 13, 2 obr.  

 Skryté automatizované skenování motorových vozidel a jejich poznávacích značek. Význam pro 

zjišťování dopravních přestupků, především v případech nerespektování dovolené rychlosti 

vozidel. Technická podstata systému, jeho rozsáhlé vyuţití pro bezpečnost silničního provozu a 

pro potírání silniční kriminality. Právní otázky s tím spojené. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

006888 - ANAL 039364 

WESTPHAL, Gary - WILLIAMS, Don 

Pedestrian Safety Initiative. The Other Side [Bezpečnost chodců. Iniciativa z druhé strany].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 1, s. 36 - 39.  

 Tragický případ Kyle Fostera v Mesquite, Texas, který v r.2003 zemřel na následky dopravní 

nehody. Byl sraţen autem, které řídila 16letá dívka. Místní úřady a školy zahájily velkou 

vzdělávací kampaň, která má jediný cíl: zabránit opakování podobných tragédií v budoucnu. 

Nejvyšší povolená rychlost v obci byla sníţena z 30 mil na 25 mil/hod. Kampaň se týkala řidičů, 

ale hlavně dětí, které sledovaly speciální kurs na videokazetách, nazvaný "Z druhé strany" (The 

Other Side). Obsahoval rozbor všech situací, se kterými se mohou děti setkat v dopravním 

provozu. Byl podán formou srozumitelnou pro děti. Další moţnosti pouţití tohoto programu. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

007327 - ANAL 040074 

DANIEL, Anja - BARTEL, Georg 

Crossing Borders to save lives : Verkehrsüberwachung im europäischen Strassenverkehr 

[Překročením hranic k záchraně ţivota. Dopravní dohled v evropské silniční dopravě].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 27 - 29, 1 schéma.  

 V rámci EU byla vytvořena jednotná policejní informační síť TISPOL (Traffic Information  

System Police), jejímţ cílem je poskytovat dopravní informace v rámci EU a dosáhnout sníţení 

dopravní nehodovosti. Vznik a vývoj TISPOLu, jeho orgány, pracovní skupiny, cíle, činnost. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

 

 

 



 32 

007328 - ANAL 040075 

JANITZEK, Timmo 

Schutz junger Fahranfänger in der EU : Bekämpfung von Unfällen der Risikogruppe der 18 bis 

24-jährigen Fahrzeugführer in der Europäische Union [Ochrana mladých řidičů-začátečníků v 

EU. Boj proti nehodám rizikové skupiny 18 - 24letých řidičů v EU].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 29 - 30, 1 tab.  

 Mladí řidiči ve věku 18 - 24 let tvoří nejrizikovější skupinu v rámci dopravní bezpečnosti a jsou 

nejčastěji jak viníky tak i oběťmi dopravních nehod, zejména těch smrtelných. Opatření v rámci 

EU ke sníţení dopravní nehodovosti této rizikové skupiny – formy policejního dohledu, různé 

propagační a informační kampaně. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007329 - ANAL 040076 

PRONDZINSKI, Peter von 

Verkehrssicherheitsarbeit im europäischen Kontext : Checkliste [ Oblast dopravní bezpečnosti v 

evropském kontextu. Shrnutí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 31.  

 Shrnutí problematiky internacionalizace a globalizace silniční dopravy v rámci EU a jejích 

důsledků pro dopravní bezpečnost. Mezinárodní spolupráce na poli bezpečnosti silničního 

provozu, dopravní politika EU, směrnice EU/ES o bezpečnosti silničního provozu. Prevence 

dopravních nehod v rámci EU. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007325 - ANAL 040072 

RENTMEISTER, Frank 

"Führerscheintourismus" - strafbar oder nicht? : Der Fahrerlaubniswirrwarr erschwert 

Verkehrskontrollen ["Turismus řidičských oprávnění" - je to trestné či nikoli? Zmatek 

v řidičských oprávněních znesnadňuje dopravní kontroly].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 20 - 22.  

 V posledních letech se stále častěji vyskytuje jev tzv. turismu řidičských oprávnění, kdy se v 

inzerátech denního tisku nebo na internetu objevují nabídky na získání řidičského průkazu nebo 

oprávnění osobám, které z různých důvodů je nemohou získat v domovské zemi, v tomto případě 

v Německu. Proti tomuto neţádoucímu jevu zahájily EU/ES boj, jehoţ zásady byly formulovány 

ve Směrnicích ES a EU. Situace v Německu, právní instituty vyuţitelné při potírání ne zcela 

legálního získávání řidičských oprávnění. Mezinárodní spolupráce v tomto směru. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

007326 - ANAL 040073 

SCHLANSTEIN, Peter 

EU - Knöllchen : Grenzenlose Verfolgung von Verkehrsverstössen [Balíček opatření EU. Stíhání 

dopravních přestupků nemá hranice].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 23 - 27, 2 tab., 3 obr.  

 Různorodost dopravních předpisů a pravidel silničního provozu v rámci EU a snaha 

harmonizovat dopravní právo. V tomto rámci jsou vytvářeny "mobilní sankce", kterými jsou 

stíhány dopravní přestupky bez ohledu na hranice. Otázka tvrdších postihů, jejich účinnosti a 

vlivu na dopravní bezpečnost. Vytváření informační sítě dopravních přestupků a nehod. Srovnání 

výše peněţitých trestů za některé dopravní přestupky v evropských zemích ve srovnání s 

Německem. "Balíček" směrnic EU týkajících se této problematiky. 

BRD - ger: PA: bh/2007 
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007495 - ANAL 041407 

SEHNOUTKA, Petr - HORÁK, Radek 

Alkohol za volantem.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, duben, s. 31 - 32 

 Příčiny nárůstu počtu tragických dopravních nehod způsobených opilými řidiči. Represe a 

prevence. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

007324 - ANAL 040071 

WOHLFAHRT, Joachim 

Europäisches Fahrerlaubnisrecht : Dritte Führerscheinrichtlinie der Europäische Gemeinschaft 

verabschiedet [Evropský řidičský průkaz. Třetí směrnice ES o řidičském oprávnění je  

schválena].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 2, s. 15 - 19.  

 Prudký nárůst silniční dopravy a počtu řidičských oprávnění v zemích EU/ES vedl k úsilí o 

harmonizaci dopravních předpisů a předpisů o získání řidičských oprávnění. Směrnice ES o 

evropském řidičském průkazu (oprávnění), jejich vliv na úpravy v Německu. Třetí Směrnice, její 

výklad, změny oproti předchozím. 

BRD - ger: PA: bh/2007 

 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

007476 - ANAL 041712 

BASOVNÍK, David 

Fyzická ostraha peněţních ústavů.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 55 - 57, 5 obr., lit. 4.  

 Fyzická ostraha - tvoří jednu ze součástí komplexního bezpečnostního systému peněţního 

ústavu. Hlavní náplň fyzické ostrahy. Dvě oblasti činnosti pracovníka bezpečnostní agentury: 

Preventivní a následně aktivní a pasivní činnost pracovníka bezpečnostní agentury. Výstroj a 

výzbroj pracovníka bezpečnostní agentury. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007474 - ANAL 041710 

ČECH, Luboš 

Přídavné zámky s cylindrickými vloţkami v České republice.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 50 - 52, 10 obr.  

 Bezpečnost bytových dveří. Pouţití cylindrických vloţek pro přídavné zámky. Dvě hlavní 

skupiny přídavných dveřních zámků: zadlabací zámky a vrchní zámky. Další dělení zámků: 

Závorové, střelkové a kombinované systémy. Mechanismus přídavného zámku zn. BULL. Další 

druhy zámků různých firem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007466 - ANAL 041702 

FABIK, Alan 

Kam kráčíš PCO ... nebo raději PPC? 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 8 - 17, 10 obr., 9 schéma. 

 Historie vývoje Pultu centrální ochrany (PCO) v ČR. Definice PCO (PPC). PCO v současnosti. 

Typy PCO/PPC. Typ provozovatele. Typ obsluhy. Tři formy poskytování zásahů. Přenosové 

trasy. Indikační zařízení PCO. Budoucnost PCO. CZ - cze: PA: ká/2007 
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007471 - ANAL 041707 

HNÍK, Václav - KRULÍK, Oldřich - STAŇOVÁ, Eva 

Základy bezpečnosti na Internetu.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 39.  

 Internet umoţňuje rychlou a relativně anonymní výměnu informací a názorů. Základní pravidla 

bezpečnosti na internetu. Pravidla všeobecné prevence. Moţnosti rozpoznání viru v osobním 

počítači. Další zdroje informací na webových stránkách. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007467 - ANAL 041703 

IVANKA, Ján - NECKÁŘ, Pavel 

Vyuţití systému GPS v průmyslu komerční bezpečnosti.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 20 - 24, 6 obr.  

 Systémy GPS. Vývoj systému Galileo. Čínský projekt Beidou. Principy určování polohy, druhy 

metod. Pouţití systémů navigačních druţic v průmyslu komerční bezpečnosti. Spouštění 

systému. Informace o stavu vozidla. Závěr k systému GPS. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007473 - ANAL 041709 

JIROVSKÝ, Václav - HNÍK, Václav - KRULÍK, Oldřich 

Základní definice, vztahující se k tématu.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 46 - 49, 3 obr.  

 Základní definice vztahující se k tématu: Kyberkriminalita, počítačová kriminalita, informační 

kriminalita, kyberterorismus, informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost, počítačové právo, 

počítač, internet, programové prostředky pouţívané k aktivitám zařaditelným do rámce 

kyberkriminality. Špionáţní software, viry atd. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007477 - ANAL 041713 

KRAUS, Vít 

Ochrana V. I. P. osoby.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 58 - 61, 14 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Ochrana osob z podnikatelského prostředí. Bezpečnostní 

plánování a SAP (Security Advance Party). Koncepce SAP. Bezpečnostní plán. Pokračování 

příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007470 - ANAL 041706 

KUMMER, Radek 

Telekomunikační hrozby.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 32 - 38, 7 obr.  

 Telekomunikační hrozby, jejich klasifikace a ochrana. Svět telekomunikací má v dnešním světě 

svůj nezastupitelný význam, ale zároveň skrývá dosti rozmanitou škálu různých rizik. Tato rizika 

lze třídit jak z technologického úhlu pohledu, tak i z úhlu pohledu zúčastněných hráčů - 

telekomunikačních společností a jejich zákazníků, běţných kaţdodenních uţivatelů. Zabezpečení 

těchto technologií danou rozvojem různých ochranných opatření. Výhledy. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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007469 - ANAL 041705 

LOVEČEK, Tomáš 

Pasivní prvky ochrany jako součást bezpečnostního systému.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 26 - 30, 2 obr., 4 tab., lit. 9.  

 Úloha, postavení a význam pasivních prvků ochrany v rámci komplexního bezpečnostního 

systému. Vztahy mezi faktory působícími na riziko. Riziko a jeho sloţky. Třída odolnosti a 

příslušný čas odolnosti. Kategorie pachatelů podle způsobu napadení. Minimální poţadované 

hodnoty pro utajované skutečnosti kategorie "D". Základní druhy pojištění majetku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007498 - ANAL 041132 

MCCARTHY, Keith 

Ring of steel [Prstenec ocelových zábran].  

In: Intersec. - 17, 2007, č. 4, s. 18 - 22, 3 obr.  

 Vývoj v technologii a uplatňování mechanických zábran ve Velké Británii. Z výsledků vývoje. 

Příklady z testování zábran a jejich instalace. 

GBR - eng: PA: bv/2007 

 

007468 - ANAL 041704 

OASiS - nový bezdrátový domovní systém. Komunikátory : 2. díl.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 2, s. 25, 3 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Systém OASiS. Řada OASiS nabízí ke svým ústřednám tři různé 

komunikátory. GSM komunikátor JA-80Y, LAN/TEL komunikátor JA-80V a hlasový modul pro 

pevnou telefonní linku JA-80X - charakteristiky. Pokračování příště. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

007082 - ANAL 038541 

HELEBRANT, Martin 

Ruger GP 100.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007 , č. 3, s. 24 - 27, obr.  

 Popis, hodnocení a vlastnosti revolveru Ruger GP 100, který je dosud pouţíván některými 

americkými policisty. Postupný vývoj revolverů od Security Six po současný model.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007432 - ANAL 041668 

LIŠKA, Přemysl 

Zbraně v ČR.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 4, s. 18 - 19, 3 grafy.  

Akce: Situace v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti na úseku zbraní, střeliva a výbušnin za 

rok 2006 [Tisková konference]. Praha (ČR), 09.02.2007.  

 Dne 9.2.2007 se konala tisková konference na téma "Situace v oblasti veřejného pořádku a 

bezpečnosti na úseku zbraní, střeliva a výbušnin za rok 2006. Ředitel Sluţby správních činností 

policie A. Kruml podal zajímavý výklad spojený s názornou prezentací. Drţení a nošení 

střelných zbraní jsou v ČR upraveny zákonem č. 119/2002 Sb., o zbraních, a jeho prováděcími 

předpisy (vše ve znění novel). V roce 2006 byl tento legislativní rámec doplněn o zákon č. 

310/2006 Sb., o nakládání s věcmi vyuţitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na 
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území ČR a jeho prováděcí vyhlášky č. 433/2006 Sb., o výčtu drţitelů zbrojních průkazů (1997 - 

2006), počet zbraní u drţitelů zbrojních průkazů (1997 - 2006), trestná činnost na úseku zbraní, 

střeliva a výbušnin. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007354 - ANAL 038559 

MOROZ, Michal 

Shadow - ţhavá novinka : Nová pistole České zbrojovky.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 5, s. 49 .  

 Představení nové pistole České zbrojovky CZ 75 SP-01 Shadow. Porovnání s konstrukcí 

standardního modelu CZ 75 SP-01. Technické údaje. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007356 - ANAL 038561 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

Magnum Research BFR aneb "Revolverum Maximum".  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 5, s. 68 - 73, obr.  

 Představen nový trend revolverových konstrukčních systémů - poţadavky na extra výkonnou 

krátkou zbraň pro lov nebo na obranu před nebezpečnou zvěří, např. náboj .454 Casull nebo .480 

Ruger. Popis a technické údaje revolveru Magnum Research BFR. Řešení největšího a 

nejlepšího revolveru. Ovládání zbraně a funkce. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007355 - ANAL 038560 

UHER, Michal 

Protiteroristické jednotky : Slovinsko - v horách i v poušti.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 5, s. 58 - 60, obr.  

 Protiteroristické jednotky armády (Enota za Specialno Delovanje) a policie (Specialna Enota) ve 

Slovinsku. U obou protiteroristických jednotek jsou popsány jejich úkoly, průběh výběrového 

řízení, výcvik, pouţívané zbraně, vybavení, dopravní prostředky.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

007115 - ANAL 038544 

VONDRÁČEK, Aleš 

Pistole Steyr M-A1 a S-A1.  

In: Zbraně a náboje. - 2007, č. 4, s. 10 - 15, obr.  

 Popis a charakteristika dvou moderních sluţebních zbraní - pistolí Steyr M-A1 a horké novinky 

S-A1. Technická data. Srovnávací tabulka pistolí Steyr M/S-A1 se stejnými kategoriemi zn. 

Glock, typy G17, G19, G26 a G27. Praktický test M-A1 a S-A1. Varianty pistole Steyr. 

CZ - cze: PA: če/2007 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

007390 - ANAL 041636 

BURIAN, Ladislav - NEKLAPILOVÁ, Vlasta - DUBSKÝ, Milan 

Rozšíření ÚPP IZS o zdravotnické odřady.  

In: 112. - 6, 2007, č. 4, s. 14 - 15, 2 obr.  

 Úkolem záchranných sborů je chránit hodnoty, které jsou zákonem stanovené v pořadí: ţivoty, 

zdraví, majetek a přírodní prostředí před účinky mimořádných událostí. Zařízení civilních  
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odřadů. Čtyři vojenské zdravotnické odřady. Trauma team Úrazové nemocnice v Brně. 

Zdravotnické zabezpečení krizových stavů. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007389 - ANAL 041635 

DVOŘÁK, Otto 

Současné aktivity výzkumu a vývoje v TÚPO.  

In: 112. - 6, 2007, č. 4, s. 12 - 13, 1 obr., lit. 7.  

 Vznik oddělení TÚPO. Současné technické praxe ZPP (zjišťování příčin poţárů) a PTE 

(poţárně technické expertízy). Výzkumné projekty TÚPO. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007391 - ANAL 041637 

HŮLA, Karel 

Výcvik leteckých záchranářů.  

In: 112. - 6, 2007, č. 4, s. 16 - 17, 4 obr.  

 Vrtulníková letka Letecké pátrací a záchranné sluţby Plzeň - Líně. Společný výcvik hasičů a 

leteckých záchranářů. Námět cvičení. Nácvik spojení mezi záchranáři. Záchrana osob ze stromů. 

Výsledky spolupráce. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

007392 - ANAL 041638 

ŠVANDOVÁ, Marcela 

Lidé a organizace při a po mimořádných událostech.  

In: 112. - 6, 2007, č. 4, s. 18, 1 obr.  

Akce: Lidé a organizace při a po mimořádných událostech aneb pomáháme spolu? [Konference]. 

Liberec (ČR), 02.2007.  

 V únoru 2007 se konala v Liberci konference pod názvem Lidé a organizace při a po 

mimořádných událostech. Zaměření konference. Panelová diskuse. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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