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ALKOHOL, DROGY 

 

009082 - ANAL 043179 

FRYDRYCH, Jakub 

Kokainové sítě v Evropské unii.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 4, s. 31 - 32. 

Akce: Kokainové sítě v Evropské unii [Seminář]. Praha (ČR), 01.06. 2006. 

 Dne 1.6.2007 proběhl na Ministerstvu zahraničních věcí ČR seminář nazvaný 

"Kokainové sítě v Evropské Unii". Výtahy z referátŧ. Struktura obchodu s kokainem 

ve Francii, aktivity etnických kolumbijských uskupení i jejich návaznost na domácí 

francouzské zločinecké skupiny. Nebezpečnost mezinárodních zločineckých uskupení 

a násilné projevy, které jsou doprovodným jevem jejich pŧsobení ve Francii. Aktuální 

trh s drogami ve Španělsku. Zvyšování objemu dovezeného a obchodovaného 

kokainu. Faktory, podílející se na saturaci české drogové scény kokainem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009010 - ANAL 043140 

GUENSBERGER, E. 

Niektoré psychologické predpoklady pre vývoj chronického alkoholizmu. 

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 4, s. 245 - 253 

 V léčbě chronického alkoholizmu se na první místo staví psychoterapie a ostatní 

prostředky se povaţují za pomocné opatření. Psychogeneze alkoholizmu. Rozlišení 

symptomatického pití u psychóz a neuróz. Boj proti alkoholizmu. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

009081 - ANAL 041473 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Závislost na alkoholu a jeho zneuţívání u rodičŧ přináší rizika pro jejich děti.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, říjen, s. 31 - 33 

 Vliv nezdrţenlivého pití alkoholu rodičŧ na jejich děti a rizika s tím související. 

Léčba a prevence. Přehled činností, které prospívají dětem rodičŧ závislých na 

alkoholu. 

CZ - cze: PA: vy/2007 
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009006 - ANAL 043136 

NOVOTNÝ, V. - KOLIBÁŠ, E. - TURČEK, M. 

Skúsenosti studentov lekárskej fakulty UK v Bratislave s psychoaktívnymi látkami. 

Vedomosti a spektrum uţívaných návykových látok : 1. část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 4, s. 195 - 217, 12 grafŧ, 5 tab., 

lit. 29. 

 V práci se prezentují poznatky získané v souboru 636 studentŧ Lékařské fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislavě. Nejčastěji uţívané návykové látky: Černá káva, 

alkohol a tabák. Nejčastější uţívanou drogou je marihuana. Prezentují se zde rozdíly 

mezi muţi a ţenami ve zkušenostech s návykovými látkami. Prezentují se i rozdíly 

mezi pravidelnými kuřáky tabáku a skupinou studentŧ, kteří nekouří. Soubor 

respondentŧ a metodika prŧzkumu. Základní charakteristika souboru. Výsledky. 

Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

009051 - ANAL 043178 

NOŢINA, Miroslav - HÁJEK, Jaroslav 

Kokainové sítě ve východní a střední Evropě případ České republiky.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 4, s. 11 - 30, lit. 88. 

 Základní paragrafy a mechanismy obchodování s kokainem jsou i přes řadu 

regionálních rozdílŧ v zemích VSE v mnoha ohledech shodné. Následující analýzy 

jsou zaměřeny na tyto běţné rysy. Základní trasy a modus operandi pašování kokainu 

do VSE. Podmínky na místních drogových scénách v Polsku, v Maďarsku a na 

Slovensku. Analýza situace v ČR. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009085 - ANAL 043180 

NOŢINA, Miroslav - VANĚČEK, Miloš 

Kokainová subkultura v letech 1918 - 1938.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 4, s. 33 - 35. 

 Historický pohled na kokain. Ukázka z nové knihy M. Noţiny a M. Vaněčka - 

Mandragora, morfin, kokain. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009007 - ANAL 043137 

OKRUHLICA, Ľ. - HOLČÍKOVÁ, S. - SLEZÁKOVÁ, S. - MAJDOVÁ, M. 

Desiaty rok metadónovej udrţiavacej liečby v CPLOZ Bratislava. 

Kvalitatívne informácie : 1. část.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 4, s. 219 - 226, lit. 6. 
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Cílem 1. části příspěvku bylo informovat odbornou veřejnost o vývoji nejstaršího 

programu metadonové udrţovací léčby na Slovensku, o jeho modifikacích. Závěr 

kvalitativní části. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

009049 - ANAL 043177 

PEŠEK, Roman - VONDRÁČKOVÁ, Andrea 

Kognitivní a emocionální reakce rodičŧ dospívajících dětí, které uţívají drogy.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 4, s. 3 - 10, lit. 14. 

 Popis projevŧ a moţností zvládání kognitivních a emocionálních reakcí, které 

pouţívají rodiče a blízké osoby především dospívajících dětí, které uţ delší dobu 

uţívají nealkoholové drogy. Stádia proţívání, která korespondují s modelem E. 

Kübler- Rossové odvozeným z proţitkŧ blízkých osob lidí váţně nemocných a 

umírajících. U rodičŧ dětí, které uţívají drogy, se objevují zejména tyto reakce: šok, 

zmatek a panika - pocit křivdy, zrady a sebelítosti - zlost - pocity viny - smlouvání - 

stud - truchlení a pocity strachu - rezignace a pocity marnosti - odpor a hnus - 

nepřiměřený optimismus. Individuální a skupinové poradenské práce s rodiči. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009040 - ANAL 043169 

TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana 

Vývoj drogové scény v České republice po r. 1989.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 4, s. 241 - 256, 7 tab., lit. 5. 

 Jedním z významných a ve vyspělých zemích pravidelně sledovaných aspektŧ je 

vývoj nelegální drogové scény mapovaný prostřednictvím údajŧ z epidemiologických 

studií a údajŧ o čistotě a cenových relacích jednotlivých druhŧ drog. Drogovou 

epidemiologii provádí Centrální pracoviště drogové epidemiologie při Hygienické 

stanici hl.m. Prahy od roku 1995. Základním zdrojem aktuálních cenových relací jsou 

výroční zprávy NPC a GŘC. Tyto údaje byly zdrojem pro prezentovaný nástin 

postupného vývoje české drogové scény a současné trendy v této oblasti. Stručný 

souhrn a trendy léčených uţivatelŧ drog za období 1995 - 2005. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009009 - ANAL 043139 

VLADIMÍR, A. 

Tiamín a jeho účinok v liečbe zavaţných psychiatrických a somatických následkov 

chronického alkoholizmu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 4, s. 235 - 242, lit. 13. 

 Mechanismus účinku tiamínu, jeho pŧsobení na centrální a periferní nervový systém. 

Léčba tiamínem (vitamín B1) v kontextu nových vědeckých a klinických  
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neurobiologických poznatkŧ a neurologických komplikací. Kasuistika pacienta. 

Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2007 

 

009008 - ANAL 043138 

VRŠKOVÁ, D. 

Úloha endokanabinoidního systému a jeho exogenní modulace v animálních 

modelech u látkových závislostí, deprese, anxicty a agresivity.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 42, 2007, č. 4, s. 227 - 234, lit. 42. 

 Recentní dostupné údaje o úloze nedávno objeveného endokanabinoidního systému u 

neuropsychopatologických stavŧ jakými jsou látková závislost, deprese, úzkost a 

agresivita. Výsledky popisovaných farmakologických studií. 

SLK - cze: PA: ká/2007 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

009086 - ANAL 043181 

BLAŢEJOVSKÝ, Marek 

Legalizace drog versus represe. Z pohledu práva, filosofie, kriminologie a ekonomie : 

3. díl.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 4, s. 36 - 39.  

 Pojem kriminologie, kriminalita, trestné činy, sankce. Předmět kriminologického 

zkoumání. Čím se zabývá kriminologie. Kriminologické zkoumání, geneze 

kriminality (kriminální etiologie). Popis, jak se drogová závislost podepisuje na chodu 

společnosti, respektive jakou jinou kriminalitu na sebe váţe či jaké další sociálně-

patologické jevy sebou přináší a hlavně, jak by situaci ovlivnila větší legalizace či 

příkřejší represe. Trestná činnost toxikomana, při obstarávání drog. Negativní jevy 

toxikomanie. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009109 - ANAL 043198 

GJURIČOVÁ, Jitka 

Hodnocení systému péče o ohroţené děti. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 12, příloha s. 1 - 8, 2 obr., 6 tab.  

 Analýza efektivity fungování systému péče o ohroţené děti, vyplývající z prŧzkumu 

osudŧ dětí, které v letech 1995 – 2004 opustily institucionální péči. Hodnocení 

systému péče o ohroţené děti. Zvýšená pozornost byla věnovaná kriminální kariéře 

dětí po opuštění institucionální péče. Dŧvody skončení institucionální péče. Útěky z 

institucionální péče. Počet dětí - svěřencŧ v institucionální péči, po nichţ je vyhlášeno  
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celostátní pátrání - tabulka. Některé aspekty trestné činnosti dětí, které opustily 

institucionální péči v letech 1995 - 2004. Shrnutí šetření. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009084 - ANAL 041475 

Hodnocení systému péče o ohroţené děti.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, říjen, s. 9 - 10. 

 Problematika dětí ohroţených sociálně patologickými jevy a dětí, které jiţ mají 

zkušenosti s kriminalitou. Prŧzkum osudŧ dětí, které během let 1995-2004 opustily 

institucionální péči. Zvýšená pozornost je věnována kriminální činnosti dětí po 

opuštění institucionální péče. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

009132 - ANAL 041964 

IHM, Helga - STUPPERICH, Alexandra 

Betrug als Volkssport ? : Eine phänomenologische Zusammenfassung über die 

Hintergünde des Betrugsdeliktes [Podvod jako národní sport ? Fenomenologická 

úvaha o pozadí podvodu].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 11, s. 667 - 672, 1 obr., 1 tab., lit. 14.  

 Z kriminologického hlediska jsou podvody jiţ podle značné výše zpŧsobené 

národohospodářské škody středem pozornosti. V porovnání s ostatními skupinami 

pachatelŧ je zde vysoká recidivita, pachatelé jsou jakoby necitliví k trestním sankcím. 

Počet podvodŧ stále stoupá, pachatelé v tomto oboru si zřejmě neuvědomují 

závaţnost svého trestného činu tak citelně, jako jiní pachatelé. Proto je zaráţející, ţe 

pachatelŧm tohoto druhu je nyní věnováno poměrně málo pozornosti z hlediska 

kriminologie i trestní politiky. Kromě znakŧ skutkové podstaty trestného činu je nutno 

ujasnit si poznatky o osobnostní struktuře pachatelŧ, o jejich interakci s obětí a 

manipulativní strategii. Jak lze pomocí těchto faktorŧ dokázat závaţnost trestného  

činu, o tom zde podáváme systematický přehled. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

009041 - ANAL 043170 

KONRÁD, Zdeněk 

K teoretickým otázkám pojmu, podstaty a významu prověrky výpovědi na místě.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 4, s. 257 - 267.  

 Analýza odborné literatury zabývající se problematikou prověrky výpovědi na místě. 

Na základě této analýzy dochází mimo jiné k závěru, ţe dosud uváděné definice 

prověrky výpovědi na místě a definice objasňující podstatu prověrky výpovědi na 

místě jako specifické metody kriminalistické praxe jsou pouhým popisem obsahu 

činnosti při aplikaci této metody, za kterou povaţuje metodu srovnávání. Dále 

kriticky posuzuje nové tendence v pojetí prověrky výpovědi na místě a snaţí se  
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dokázat, ţe prověrkou výpovědi se objektivizuje výpověď. V závěru podává fakty 

podloţenou novou definici pojmu prověrka výpovědi na místě. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009146 - ANAL 041970 

KÖHLER, Denis - MÜLLER, Silvia - KERNBICHLER, Andreas - VAN DEN 

BOOGAART, Hilde - HINRICHS, Günter 

Tathergangsanalyse in der forensischen Praxis ? : Die Beziehung zwischen 

Täterverhalten und Persönlichkeit bei Gewalt- und Sexualstraftätern [Analýza 

prŧběhu trestného činu v soudní praxi? Vztah mezi chováním a osobností pachatele u 

násilné a sexuální kriminality].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 5, s. 360 - 

373, 1 tab., lit. 40.  

 Výsledky dvou klinických studií o vztahu mezi proměnlivými aspekty trestného činu 

(plánování trestného činu, vztah mezi pachatelem a obětí, výběr oběti) a osobnostními 

rysy pachatele. V prvé studii bylo vyhodnoceno 31 psychiatrických dobrozdání, 

v druhé bylo zkoumáno 54 pachatelŧ násilné a sexuální kriminality ve výkonu trestu. 

Výsledky výzkumu byly analyzovány z hlediska forenzní psychoterapie, 

kriminologické prognózy a stanovení trestní odpovědnosti. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009100 - ANAL 043192 

LINHARTOVÁ, Dagmar - MARTINŦ, Oldřich 

Pojetí Commmunity policing v České republice.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 12, s. 6 - 7, 2 obr.  

Akce: Prevence kriminality: Česká republika a mezinárodní perspektivy 

[Konference]. Praha (ČR), 10.2007.  

 V polovině října 2007 se konala v Praze mezinárodní konference pod názvem 

Prevence kriminality: Česká republika a mezinárodní perspektivy. Mezi témata 

konference patřily rŧzné národní systémy organizace prevence kriminality, role 

policie v prevenci kriminality, situační prevence, prevence delikvence mládeţe, 

rozvoj prevence kriminality na místní úrovni či význam kriminologického výzkumu 

pro rozvoj prevence kriminality. Dva projekty ČR. Obsah příspěvku, který přednesl 

policejní prezident PČR. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009017 - ANAL 043147 

MARVÁNOVÁ-VARGOVÁ, Branislava 

Partnerské násilí odchodem nekončí.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 19 - 23, lit. 9.  
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Problematika domácího násilí. Co vše domácí násilí zahrnuje. Cyklus násilí. Pachatelé 

domácího násilí. Ochrana obětí násilí. Legislativní opatření na ochranu před domácím 

násilím. Intervence v případech násilí v rodině. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009042 - ANAL 043171 

MOULISOVÁ, Marcela 

Postmoderní přístupy v kriminologii.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 4, s. 268 - 279, lit. 23.  

 Přehled základních východisek a idejí postmoderních kriminologických přístupŧ. 

jedná se o postmoderní, konstitutivní a kulturní kriminologii a o zemiologii. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009159 - ANAL 043288 

POLÁKOVÁ, Alexandra 

Zákaz diskriminácie z pohľadu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 662 - 670.  

 Mechanismus ochrany lidských práv na pŧdě Rady Evropy. Princip rovnosti a zákazu 

diskriminace, jejich dnešní pojetí. Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009137 - ANAL 041489 

RENNIE, Lara - SHORE, Malcolm 

An Advanced Model of Hacking [Vyspělý model hackingu]. 

In: Security Journal. - 20, 2007, č. 4, s. 236 - 251, 2 tab., 2 obr., lit. 56.  

 Hackerské útoky na počítačové sítě, rizika zneuţití dat a informací. Oblast 

kriminality s kreditními kartami. Legislativa v oblasti počítačové kriminality v USA a 

Velké Británii. 

CZ - eng: PA: vy/2007 

 

009129 - ANAL 041485 

Strategie prevence kriminality na léta 2008-2011.  

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, říjen, s. 11 - 12 

 Základní okruhy preventivní politiky státu na období let 2008-2011. Metody, jakými 

je bude Republikový výbor pro prevenci kriminality a věcně příslušné resorty 

naplňovat. CZ - cze: PA: vy/2007 
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009160 - ANAL 043289 

ŠAMKO, Peter 

Trestný čin podvodu a spoločnosť s ručením obmedzeným.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č.5, s. 688 - 695.  

 Řešení otázky, kdy není moţné spáchat trestný čin podvodu na úkor společnosti s.r.o. 

(par. 221 ods.1 trestního zákona). Kdo musí jednat tak, aby se jednalo o tento trestný 

čin, zda je moţné pouţít tuto právní kvalifikaci i v případě, kdy je pachatelem 

statutární orgán společnosti. Další aspekty související s trestným činem podvodu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009147 - ANAL 041971 

WEINS, Cornelia - REINECKE, Jost 

Delinquenzverläufe im Jugendalter : Eine methodologische Analyse zur Auswirkung 

von fehlenden Werten im Längsschnitt [Vývoj kriminality v mladém věku. 

Metodologická analýza ke zpracování chybějících hodnot v dlouhodobé studii].  

In: Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. - 90, 2007, č. 5, s. 418 - 

437, 7 tab., 1 graf, lit. 30.  

 Vývoj kriminality jedince vzhledem k jeho věku lze zmapovat jen dlouhodobou 

studií, tzn. opakovaným shromaţďováním údajŧ o téţe osobě. Problémem mŧţe být 

nepřítomnost respondenta, nebo jeho neochota spolupracovat. Zahrneme-li do 

prŧzkumu jen osoby s kompletními údaji, vznikají závaţné nepřesnosti při 

vyhodnocení výsledkŧ. V této studii jsme pouţili alternativní strategii zpracování 

(nahrazení) chybějících dat, metodou tzv. multiple imputation. Takto je moţno vyuţít 

všechny informace, tzn. také u respondentŧ, u kterých některá data chybějí, a odstranit 

vzniklé nepřesnosti. Jsou zde ukázány chybné postupy dřívějších prŧzkumŧ a chybné 

výsledky posuzování vývoje kriminality jedince a vztahu mezi jeho věkem a 

kriminalitou. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009161 - ANAL 043290 

ZACHAR, Andrej 

Moţné problémy aplikácie právnej úpravy extrémizmu pri riešení trestných činov s 

prvkami extrémizmu.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 696 - 706.  

 Společenská nebezpečnost extremismu, jeho charakteristika a přehled extremistické 

scény na Slovensku, včetně extremismu náboţenského. Trestněprávní úprava 

trestných činŧ s extremistickým prvkem (pravicový extremismus, levicový 

extremismus, náboţenský extremismus). Nedostatky v současné právní úpravě 

extremismu a návrhy na řešení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 
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009181 - ANAL 043609 

SKŘEPEK, Roman 

Skimmování karet přibývá! 

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 6, s. 23, 2 obr.  

 Projekt zaměřený na prevenci skimmování. Mnoho občanŧ si totiţ moţná rizika při 

výběru hotovosti z bankomatu neuvědomuje a nahrává tak pachatelŧm. Od ledna do 

září 2007 narostl počet případŧ oproti roku 2006. Skimmování v praxi. Rady občanŧm 

při výběru hotovosti z bankomatŧ. Informace ke kartám lze zjistit na  

www.bankovnikarty.cz. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009194 - ANAL 043303 

ŠANTA, Ján 

Tajomstvo a mlčanlivosť v procese dokazovania ekonomickej trestnej činnosti.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 8 - 9, s. 1120 - 1128.  

 Dokazování závaţné ekonomické kriminality je spjato s existencí obchodního, 

bankovního a daňového tajemství a s povinností mlčenlivosti. Výslechy 

zainteresovaných osob (advokáti, auditoři, správci konkurzních podstat, obchodníci s 

cennými papíry) a rozsah jejich povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k orgánŧm činným 

v trestním řízení a k soudu. Srovnání s právní úpravou českou a návrh de lege ferenda 

na zbavení mlčenlivosti přímo v procesu trestního řízení.  

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009172 - ANAL 043603 

TÉGL, Patrik - ŢELÁZKO, Petr 

Kdyţ se z banální stane fatální.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 6, s. 14 - 15, 9 obr.  

Akce: Jak na kapesní krádeţe [Konference]. Praha (ČR), 10.2007.  

 Začátkem října 2007 se uskutečnila v Praze mezinárodní konference na téma "Jak na 

kapesní krádeţe". Výsledky konference a problémy jednotlivých evropských 

metropolí v rozhovoru s ředitelem Správy hlavního města Prahy, P. Ţelázkem. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

009167 - ANAL 043601 

3D rozměr pro kriminalistiku.  
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In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 6, s. 6 - 7, 3 obr.  

 Charakteristika sférické kamery - technického vybavení, které mají v Evropě pouze 

čtyři policejní sbory včetně českého. Pro kriminalisty je výstup z kamery vynikajícím 

vodítkem se záznamem všech stop, kaţdého zjištění, výsledkŧ rozborŧ a expertiz. Je 

to virtuální realita vyšetřovacího spisu. Pouţití sférické kamery. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009135 - ANAL 041966 

AYADI, Imen - MAHFOUDH-LAHIANI, Nadia - MAKNI, Hafedh - AMMAR- 

KESKES, Leila - REBAI, Ahmed 

Combining Autosomal and Y-Chromosomal Short Tandem Repeats Data in Paternity 

Testing with Male Child : Methods and Application [ Kombinace dat autozomu a Y-

chromozomu získaných metodou STR při určování otcovství u dítěte muţského 

pohlaví. Metody a aplikace].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 5, s. 1068 - 1072, 1 obr., 1 tab., lit. 34.  

 Při určování paternity se v posledních letech pouţívala hlavně metoda STR 

chromozomu Y. V této studii navrhujeme nový postup, který kombinuje data STR 

autozomu a Y-chromozomu. Tuto novou metodu jsme aplikovali v 22 případech. 

Porovnali jsme dřívější a novou metodu v případech negativního i pozitivního 

výsledku testu. Nová metoda je méně nákladná neţ standardní metoda a je velmi 

uţitečná v případě, ţe dítě nemá matku. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

009143 - ANAL 042592 

Evidence Handling and Storage Showcase [Nové prostředky a zařízení pro archivaci a 

vyuţívání dŧkazního materiálu].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 72 - 75, 10 obr 

 Výběr 10 nových výrobkŧ z oblasti získávání, ukládání, přenášení a vyuţívání 

dŧkazŧ ve vztahu k trestné činnosti. Stručná charakteristika výrobku a jeho 

vyobrazení. Např. soupravy pro forenzní šetření mobilŧ (včetně čtení obsahŧ SIM 

karet) od fy SecureView Mobile Edition a obdobnou soupravu CellDEK TEK, 

zodolněný snímač otiskŧ prstŧ Venus Series, veřejný informační systém s přehledem 

kriminality pro zadanou lokalitu CrimeReports na Google Maps, přenosnou soupravu 

pro zpracování latentních otiskŧ prstŧ v terénu. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009050 - ANAL 041957 

FANTINO, Julian 

Forensic Science : A Fundamental Perspective [Soudní věda. Základní perspektiva].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 11, s. 26 - 28.  
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Vývoj soudních věd a jejich význam pro policejní práci. Popularita soudní a policejní 

vědy u široké veřejnosti. Úloha masových médií. DNA a historie soudní vědy v 70. a 

80. letech dvacátého století. Problémy soudních věd a z toho vyplývající justiční 

omyly. Reputace soudních věd. Budoucnost soudních věd. Výbor IACP pro forenzní 

vědy (The IACP Forensics Committee), program, přehled činnosti. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

009059 - ANAL 041962 

JÄKEL, Harry - SOMMER, Jürgen - WIRTH, Ingo 

Serienbrandstiftungen : Definition und Zuordnungskriterien [Sériová ţhářství. 

Definice a kritéria].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 11, s. 660 - 666, 3 obr., 3 tab., lit. 23.  

 Definice pojmu sériové ţhářství. Zpŧsob zakládání poţárŧ, shody, podobnosti, 

rozdíly. Místní a časové souvislosti. Objekty, na které se pachatelé nejčastěji 

zaměřují. Popis pachatelŧ, jejich typické znaky, jejich společné a rozdílné vlastnosti. 

Nejčastější technické prostředky k zaloţení poţáru. Souvislosti mezi ţhářstvím a 

jinými trestnými činy. 

BRD - ger: PA: jv/2007 

 

009112 - ANAL 042592 

K trestní odpovědnosti chovatele za škodu zpŧsobenou psem.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 11, s. 41 - 43.  

 Soudní řešení případu nedbalosti chovatele 3 psŧ, kteří unikli z ohrazeného prostoru, 

napadli člověka a pokousáním zpŧsobili jeho smrt. Podrobněji k rozhodování 

okresního a krajského soudu. Dovolání obviněného (a odsouzeného k trestu odnětí 

svobody /na 1 rok/) u Nejvyššího soudu ČR. Odmítnutí dovolání u NS ČR z dŧvodŧ 

vědomé nedbalosti. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

009068 - ANAL 041461 

PILIN, A. - PUDIL, F. - BENCKO, V. 

Changes of Different Human Tissues in the Relation to the Age [Analýza barevných 

změn rŧzných lidských tkání ve vztahu k věku. Část 2: Praktická aplikace].  

In: Soudní lékařství. - 52, 2007, č. 3, s. 36 - 42, 15 obr., lit. 7. Sek.inf.p.: Česko-

Slovenská patologie a soudní lékařství. - 43/52, 2007 

 Metoda obrazové analýzy byla pouţita pro vyhodnocení barevných změn 

meziobratlového disku, Achillovy šlachy a ţeberní chrupavky. Barva těchto tkání se s 

věkem mění, coţ je nejvíce patrné na ţeberní chrupavce, zatímco meziobratlový disk 

a Achillova šlacha nevykazují významné změny. Parametry Mean Blue, Mean 

Saturation, Mean Brightness. Význam pro odhad věku. 

CZ - eng: PA: vy/2007 
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009136 - ANAL 041488 

PORADA, Viktor - RAK, Roman 

Zkoumání moţností kriminalistické identifikace osob podle pohybového projevu 

lokomoce člověka.  

In: Soudní inţenýrství. - 18, 2007, č. 5, s. 227 - 239, 17 obr., lit. 40.  

 Historie, geneze a teoretické základy kriminalistických stop a identifikace podle 

funkčních a pohybových vlastností. Projekt výzkumu a dosaţené úrovně poznání. 

Rozpoznání identity člověka na základě jeho chŧze. 

CZ - cze: vy/ 

 

009052 - ANAL 041958 

PRIME, Raymond J. - NEWMAN, Jonathan 

The Impact of DNA on Policing : Past, Present, and Future [Vliv DNA na policejní 

práci. Dříve, dnes, v budoucnu].  

In: Police Chief. - 74, 2007, č. 11, s. 30 - 35, lit. 5.  

 Význam DNA v policejní práci od prvního pouţití v r.1986 aţ do současné doby. 

Hlavní výhody pouţití testu DNA: 1) Vyřešení mimořádně obtíţných případŧ, kdy 

všechny vyšetřovací techniky selhaly, 2) Nalezení stopy tam, kde nejsou ţádní svědci, 

3) Uplatnění ve stále širším spektru kriminálních případŧ, 4) Sníţení počtu chybných 

zatčení, 5) Větší spolehlivost svědectví, 6) Nalezení souvislosti mezi případy, kde by 

souvislost jinak prokázána nebyla. Další moţnosti: databáze DNA a jejich význam. 

Potíţe při pouţití testu DNA (tzv.mixed profiles). Perspektivy dalšího vyuţití DNA. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

009144 - ANAL 042593 

ROGERS, Donna 

Forensic composite imaging [Forenzní syntetické zobrazování].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 76 - 83, 2 obr. 

 Vyhotovování portrétu obličeje pachatele podle výpovědí očitých svědkŧ v USA. 

Klasické metody a vstup počítačových technologií. Příklady, výhody a úskalí metod 

vyhotovování pravděpodobného vzhledu pachatele. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009133 - ANAL 041965 

SARKISSIAN, Garry 

The Analysis of Tire Rubber Traces Collected After Braking Incidents Using 

Pyrolysis-Gas Chromatography/Mass Spectrometry [Analýza stop gumových 

pneumatik, zajištěných na místě nehody, pomocí pyrolýzy, chromatografie a 

spektrometrie].  
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In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 5, s. 1050 - 1056, 5 obr., 3 tab., lit. 6.  

 Stopy automobilových pneumatik jsou obvykle zjištěny na místě činu, zvláště v 

případech, kdy řidič ujede z místa nehody. Stopy zŧstávají na vozovce v dŧsledku 

prudkého zabrzdění vozidla. V této studii přinášíme výsledky experimentu, při kterém 

bylo spolehlivě identifikováno 12 druhŧ pneumatik od rŧzných výrobcŧ pomocí 

pyrolýzy. U všech vzorkŧ byla provedena kvantitativní a kvalitativní analýza. 

Výsledky experimentu a diskuse. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

009170 - ANAL 043602 

Sférická kamera Mission impossible v reálu! 

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 6, s. 6 - 7, 1 obr.  

 Základní technické parametry sférické kamery pod názvem systému SFERON. 

Dokumentace místa činu. Pouţití sférické kamery a její další moţnosti vyuţití. 

Zásahy do zpracovávaného systému. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009044 - ANAL 043173 

STRAUS, jiří - VAVERA, Jiří 

K vývoji a systematizaci kriminalistiky.  

In: Kriminalistika. - 40, 2007, č. 4, s. 287 - 300, 1 graf, 3 schéma. 

 Všeobecný vývoj kriminalistické vědy. Historie kriminalistiky. Systematické 

rozčlenění jednotlivých etap v československé kriminalistice. Přehled prŧkopníkŧ 

kriminalistiky ve světě. Významné historické mezníky kriminalistických pracovišť. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009122 - ANAL 043279 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Kriminalistická defektoskopie.  

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 11, s. 3.  

 Kriminalistická defektoskopie zkoumá rozsah, prŧběh a příčiny poškození a zjevných 

i skrytých vad kovových i nekovových materiálŧ. Nemá identifikační charakter. 

Zkoumání vad kovových materiálŧ. Metody a zpŧsoby zkoumání. Metalografická a 

defektoskopická zkoumání. Zjišťování pŧvodních značek a symbolŧ. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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009139 - ANAL 041967 

TAHTOUH, M. - DESPLAND, P. - SHIMMON, R. - KALMAN, J.R. - REEDY,  .R. 

The Application of Infrared Chemical Imaging to the Detectioan and Enhancement of 

Latent Fingerprints : Method Optimization and Further Findings [Aplikace 

infračerveného chemického zobrazování při detekci a zvětšování latentních otiskŧ 

prstŧ. Optimizace metody a další moţnosti].  

In: Journal of Forensic Sciences. - 52, 2007, č. 5, s. 1089 - 1096, 7 obr., 4 tab., lit. 15.  

 Aplikace známé metody FTIR (Fourier transform infrared) při zobrazování otiskŧ 

prstŧ z rŧzných povrchŧ (bankovky, rŧzné druhy papíru, plechovky od nápojŧ). Pro 

kaţdý povrch byla optimalizována nová metodika, výsledky byly vyhodnoceny. 

Neúspěšný byl pokus aplikovat metodu FTIR na snímání otiskŧ prstŧ na porézním 

povrchu při pouţití obvyklých reagencií. Příčinou byly nepříznivé vlastnosti 

materiálu. 

USA - eng: PA: jv/2007 

 

 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

009196 - ANAL 043305 

BUNČIAK, Ľuboš 

Môţe obecná polícia pouţívať merače rýchlosti jazdy motorového vozidla? 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 8 - 9, s. 1136 - 1139.  

 Problematika právní úpravy postihu přestupkŧ na úseku bezpečnosti silničního 

provozu z hlediska pŧsobnosti orgánŧ Policejního sboru SR a orgánŧ Obecní policie. 

Postavení a úlohy státní a obecní policie, příslušnost na projednání přestupkŧ. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009195 - ANAL 043304 

HOFFMANN, Marian 

K sankčným oprávneniam mestskej (obecnej) polície v doprave.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 8 - 9, s. 1129 - 1135.  

 Oprávnění příslušníkŧ městské, reps. obecní policie při ukládání blokových pokut za 

přestupky páchané na úseku plynulosti a bezpečnosti silniční dopravy. Některé 

aplikační problémy a jejich řešení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 
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009063 - ANAL 042585 

KOZLOWSKI, Jonathan 

Law enforcement use of YouTube [Policejní vyuţití YouTube].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 22 - 29, 4 obr. 

 Oblíbený server YouTube na Google (www.youtube.com) a jeho vyuţití pro policii, 

především v několika oblastech (pátrání po osobách, spolupráce s veřejností, 

popularizace a informovanost o policii, apod.). Ke spolupráci mezinárodního střediska 

pro zmizelé a zneuţívané děti ICMEC s YouTube. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

009107 - ANAL 043197 

LIŠKA, Přemysl 

Český den MEPA v Harrachově. 

In: Policista. - 13, 2007, č. 12, s. 13, 3 obr.  

 Škola - Středoevropská policejní akademie (MEPA) - přijímá ke studiu policisty z 

osmi státŧ. MEPA byla zaloţená v roce 1992 z iniciativy rakouských a maďarských 

policistŧ, a to jako mezinárodní vzdělávací cyklus pro policisty. Postupné přidávání 

státŧ ze starých i nových členských zemí EU. Vzdělávací akce MEPA se uskutečňují 

v němčině a zúčastňují se jich především současné nebo budoucí pracovníci středního 

a vyššího policejního managementu. Cíl MEPA. Základní forma výuky. Speciální 

kurzy. Náplň kurzu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009064 - ANAL 042586 

MILLS-SENN, Pamela 

Inflatable boats to the rescue [Záchranné nafukovací čluny]. 

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 30 - 35, 6 obr. 

 Policejní nafukovací hlídkové čluny RIBs, jejich konstrukce (nosný hliníkový trup, 

chráněný nafukovacím nebo pěnovým pláštěm). Praktické výhody této technologie. 

Pouţití RIBs jako říční, pobřeţní a přístavní hlídkové a záchranné čluny. Některé typy 

RIBs a specifika jejich pouţití. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

009062 - ANAL 042584 

MOORE, Carole 

Building a WEB inside your department [Budování interního webu policejního 

oddělení].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 10 - 17, 1 obr. 
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První zkušenosti s policejním intranetem, zaváděným na policejním oddělení 

Mesquite (předměstí Dallasu, stát Texas). Propojení policie na další bezpečnostní 

agentury, justici a přístup k databázím. Moţnosti spolupráce a výhody intranetu. 

Příklady z praxe. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

009138 - ANAL 041490 

STEDEN VAN, Ronald - SARRE, Rick 

The Growth of Private Security: Trends in the European Union [Rŧst soukromé 

bezpečnosti: Trendy v Evropské unii].  

In: Security Journal. - 20, 2007, č. 4, s. 222 - 235, 2 tab., lit. 51 

 Rostoucí počet zaměstnancŧ v soukromých bezpečnostních sluţbách ve státech EU. 

Porovnání počtu policistŧ a SBS na 100 tisíc obyvatel v 25 státech EU. 

CZ - eng: PA: vy/2007 

 

009066 - ANAL 042588 

Un-junking agency trunks [Uspořádaný zavazadlový prostor sluţebních vozidel].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 42 - 46, 4 obr. 

 Problematika uspořádání a uloţení věcí ve sluţebním vozidle policie podle úkolŧ a 

specifických potřeb členŧ posádky vozidla. Program spolupráce firem (Extendo Bed, 

Truck Vault, aj.) s policejními odděleními po USA a výměna zkušeností s produkty 

firem. Příklady přehledného uspořádání potřebného materiálu ve schránkách 

zavazadlového prostoru sluţebního vozidla a systému ukládání a vykládání materiálu. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

009060 - ANAL 041963 

VAHLE, Jürgen 

Leistung und leistungsgerechter Lohn : Ein provokativer, von Ironie nicht freier Essay 

zur Innovation des Polizeidienstes [Výkon a odměna podle výkonu. Provokativní, 

ironii nepostrádající esej k tématu inovace v policejní práci].  

In: Kriminalistik. - 61, 2007, č. 11, s. 687 - 690, lit. 21.  

 V této eseji, která nepostrádá humor, se autor zamýšlí nad starým systémem 

hodnocení a odměňování policistŧ a vyslovuje se pro nutnost zavedení nového 

systému odměňování policistŧ podle sluţebního výkonu. Otázkou je, jak měřit výkon 

v policejní práci, tedy v nevýrobní sféře. Autor uvaţuje o nových kritériích hodnocení 

výkonu policejní práce a moţnosti jejich aplikace. 

BRD - ger: PA: jv/2007 
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009065 - ANAL 042587 

Vehicles and Accessories Showcase [Ukázka nových vozidel a příslušenství].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 36 - 38, 9 obr. 

 Ukázka 9 nových produktŧ na americkém trhu - nástaveb vozidel a příslušenství. Mj. 

víceúčelová nafukovací matrace (záchranná, rekreační, apod.) pro 3 osoby na vodu 

nebo taţení po sněhu a ledu, vozidlový systém AVLS na bázi GPS pro určení polohy 

a navigaci, pohotovostní komunikační vozidlo ECV, speciální vozidlo TACARM pro 

odstraňování zpevněných (pancéřovaných) dveří a zamříţovaných oken aţ do výšky 7 

m, nebo jednoosé vozítko Segway Personal Transporter x2 Police. 

USA - eng: PA: bv/2007 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

009002 - ANAL 043132 

ADAMEC, Vilém - KOSOVÁ, Věra 

Zvláštní skutečnosti v krizovém řízení.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 24 - 25, lit. 16.  

 Právo na informace. Ochrana informací v krizovém řízení a  diskuse nad tím, zda 

zachovat stávající nástroj ochrany tj. institut "zvláštních skutečností" nebo jej zrušit a 

vyuţít stávajících zákonných moţností. Pojem "zvláštní skutečnosti". Ochrana 

informace v reţimu "vyhrazené" a v reţimu "zvláštní skutečnosti". Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009031 - ANAL 041955 

BOCK, Stefanie 

Das Opfer vor dem Internationalem Strafgerichtshof [Oběť před mezinárodním 

trestním soudem].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 119, 2007, č. 3, s. 664 - 680, 

lit. 97.  

 V současné době není oběť povaţována jen za zdroj informací, není jen svědkem, ale 

mŧţe aktivně pŧsobit na prŧběh soudního procesu. Proces viktimizace. Viktimizace 

primární, sekundární a terciární. Oběti trestných činŧ v oblasti mezinárodního práva. 

Útok na jedince a na kolektiv. Následky pro individuální oběť. Prŧběh jednání před 

mezinárodním soudním tribunálem. Výpověď svědkŧ a nebezpečí sekundární 

viktimizace. Práva oběti podílet se na soudním procesu. Ochrana svědkŧ. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2007 
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009058 - ANAL 042846 

ČENTÉŠ, Jozef 

Trestnosť prechovávania omamných a psychotropných látok v Slovenskej republike.  

In: Trestní právo. - 12, 2007, č. 11, s. 25 - 36.  

 Pozornost autora je věnována právní úpravě trestnosti přechovávání omamných a 

psychotropních látek na Slovensku. Vývoj právní úpravy trestnosti přechovávání 

OLPL po roce 1993. Právní úprava trestnosti přechovávání OLPL de lege lata. 

Kazuistika.  

CZ - sla: PA: če/2007 

 

009014 - ANAL 043144 

ČERNÁ, Iva 

Problematické aspekty při aplikaci předběţného opatření o odnětí dítěte z péče rodičŧ.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 8 - 13.  

 Právní úprava předběţného opatření o odnětí dítěte z péče rodičŧ. Aplikace 

předběţného opatření tam, kde má být podán návrh na svěření dítěte do ústavní péče. 

Absence sociální práce a nedostatečné vyuţívání "měkčích" opatření k obnovení 

narušených funkcí rodiny. Poučení rodičŧ o významu a dŧsledcích předběţného 

opatření, jakoţ i moţnostech opravných prostředkŧ. Neoprávněné vyuţívání  

předběţného opatření u rodin se sociálními problémy, princip proporcionality 

prostředku k účelu. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009055 - ANAL 041961 

GROSSOVÁ, Marie Emilie 

Správné právo procesné.  

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 7, s. 534 - 535.  

Rec. na : Správné právo procesné [příručka] / Marián Ševčík a kol.. - Bratislava : 

EUROUNION, 2007. - 177 s. 

 Autorský kolektiv se zaměřil na právní úpravu a technickou stránku několika částí 

problematiky správního práva, kterými jsou oblasti přestupkového řízení, 

katastrálního řízení, matričního řízení, řízení o shodě, řízení o stíţnostech, 

vyvlastňovacího řízení a správy daní a poplatkŧ. Zpracováním, rozsahem a formou je 

publikace přístupná pro kaţdého zájemce. Publikace je zajímavá zejména 

proporčností a přehledností zpracování zvoleného tématu. 

CZ - cze: PA: jv/2007 
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009011 - ANAL 043141 

KODRIKOVÁ, Zuzana 

Drţení dětské pornografie trestným činem.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 1 - 3.  

 Pojem pornografie. Dětská pornografie. Novela trestního zákona č. 271/2007 Sb., s 

platností od 1.12.2007, týkající se dětské pornografie. Charakteristika paragrafŧ - 205 

- Šíření pornografie, 205a - Přechovávání dětské pornografie, 205b - Zneuţití dítěte k 

výrobě pornografie. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009013 - ANAL 043143 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Rodina a trestné činy : 2. díl.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 5 - 8.  

 Pokračování výčtu dalších trestných činŧ souvisejících s rodinou, trestné činy proti 

ţivotu a zdraví a proti majetku. Paragrafy 167 trestního zákona (TZ) řeší otázku 

nepřekaţení trestného činu, 168 TZ neoznámení trestného činu, 171 TZ pojednává o 

maření výkonu úředního rozhodnutí, 174 TZ křivé obvinění. Rozbor dalších paragrafŧ 

trestných činŧ proti ţivotu a zdraví a proti majetku. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009015 - ANAL 043145 

KOVÁŘOVÁ, Daniela 

Mezinárodní konference "Kdyţ rodič unese vlastní dítě".  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 13 - 15.  

Akce: Kdyţ rodič unese vlastní dítě [Konference]. Praha (ČR), 15.10. 2007-

16.10.2007.   

 Ve dnech 15.-16.10.2007 uspořádalo Ministerstvo spravedlnosti dvoudenní 

mezinárodní konferenci, která nesla název "Kdyţ rodič unese vlastní dítě" - 

problematika mezinárodních únosŧ dětí. Program byl zaměřen na výklad a aplikaci 

Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosŧ dětí. Doporučení 

konference. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009141 - ANAL 042590 

KOZLOWSKI, Jonathan 

2008 Michigan State Police Vehicle Evaluation preliminary results [Výsledky 

výběrových testŧ sluţebních vozidel policie státu Michigan, USA].  

In: Law Enforcement Technology. - 34, 2007, č. 11, s. 48 - 55, 4 obr., 6 tab.  
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 Přehledy výsledkŧ testŧ z kaţdoroční nabídky automobilŧ pro obměnu parku 

sluţebních vozidel michiganské státní policie v roce 2008. Srovnávací tabulky a 

komentáře. Hlavní sledované parametry. K činnostem technického střediska policie. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009102 - ANAL 043194 

LINHART, Jaroslav 

Do Schengenu v prosinci.  

In: Policista. - 13, 2007, č. 12, s. 10, 1 obr.  

 V prosinci r. 2007 vstoupí všech devět zemí do Schengenu. Kontrola komisaře EU 

pro oblast bezpečnosti. Schengenský informační systém SISone4all. Slovenská policie 

získá od 1.1.2008 vstupem země do Schengenu nejen moţnost přístupu do nových 

databází, ale i moţnost zasáhnout na území sousedních státŧ, které jsou součástí 

schengenského prostoru. Umoţní jim to schengenská přístupová smlouva a také tzv. 

"Prümská úmluva", pracovně nazývaná jako Schengen II.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009012 - ANAL 043142 

LUŢNÁ, Romana 

Rodičovská zodpovědnost nezletilého rodiče.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 3 - 5.  

 Rodičovská zodpovědnost je souhrnem a povinností při péči o nezletilé dítě, 

zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, 

dále souhrnem práv a povinností při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho 

jmění (paragraf odst. 1 zákona o rodině). Rodičovská zodpovědnost. Novela č. 

91/1998 Sb. Novelou č. 91/1998 Sb., bylo do zákona o rodině zavedeno také 

ustanovení paragrafu 52 odst. 2, podle kterého prohlášení nezletilého rodiče o 

otcovství musí být učiněno vţdy před soudem. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009105 - ANAL 042589 

PETRLÍK, David 

Přímé ţaloby fyzických a právnických osob k soudŧm Evropských společenství.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 11, s. 21 - 24, lit.  

 Soudy ES (Soudní dvŧr, Soud prvního stupně, Soud pro veřejnou sluţbu) a náplň 

jejich činnosti. Ţaloba na neplatnost (čl. 230 ES) jako nejčastější ţaloba jednotlivcŧ. 

Podmínky přípustnosti ţalob na neplatnost, na nečinnost, na náhradu škody a návrhu 

na předběţné opatření a opravného prostředku. Podání ţaloby a prŧběh řízení. Vzor 

ţaloby k Soudu prvního stupně ES. 

CZ - cze: PA: bv/2007 
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009106 - ANAL 042590 

PŘIDAL, Ondřej 

Nepříjemnosti s úmrtím dluţníka - aneb kdo zemře, vyhraje ? 

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 11, s. 30 - 32, lit. 11.  

 Právní problematika uhrazení dluhu věřiteli v případě úmrtí dluţníka. Postavení, 

nutné kroky a moţnosti věřitele. Hlavní problémy (otázka uvedení veškerého majetku 

v dědictví, podhodnocení obecné ceny dědictví, zaplacení dluhu jinému věřiteli). 

Podání soudní ţaloby. 

CZ - cze: PA: bv/72007 

 

009016 - ANAL 043146 

WILK, Adam 

Mezinárodní únosy dětí.  

In: Právo a rodina. - 9, 2007, č. 12, s. 16 - 19.  

 Problematika mezinárodních únosŧ. Úmluva o občanskoprávních aspektech 

mezinárodních únosŧ dětí. Tato Úmluva byla přijata v Haagu dne 25.10.1980 a v 

platnost pro ČR vstoupila dne 1.3.1998. Cíl této Úmluvy. Konkrétní případy 

mezinárodního únosu dětí z poslední doby. Předmět Úmluvy. Pojem "právo péče o 

dítě" a "právo styku s dítětem". Vybraná ustanovení Úmluvy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009054 - ANAL 041960 

ZÁŘECKÝ, Pavel 

Několik úvah nad čl. 95 Ústavy České republiky a jeho aplikací. 

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 7, s. 477 - 489.  

 V první větě prvého odstavce článku 95 Ústavy České republiky (dále "Ústava") se 

konstatuje, ţe soudce je při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, 

která je součástí právního řádu. Podle věty druhé téhoţ odstavce za středníkem je 

soudce oprávněn téţ posoudit soulad jiného právního předpisu se zákonem nebo 

s takovou mezinárodní smlouvou. Vázanost mezinárodní smlouvou, která je součástí 

právního řádu, byla do Ústavy doplněna ústavním zákonem č. 395/2001 Sb., s 

účinností od 1.6.2002. Rozbor několika sporných případŧ. Závěr. 

CZ - cze: PA: jv/2007 

 

009118 - ANAL 043276 

BALGA, Jozef 

Súdne vyhostenie cudzinca z územia Slovenskej republiky.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 11, s. 36 - 41.  
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Soudní vyhoštění je součástí systému trestněprávních sankcí. Stanovení kategorií 

cizincŧ, které není moţné vyhostit kvŧli mezinárodněprávním závazkŧm. Účel trestu 

vyhoštění, jeho podmínky. Soudní rozhodnutí o vyhoštění a jeho realizace. 

CZ - sla: PA: bh/2007 

 

009152 - ANAL 043281 

BLAŢEK, Radovan 

Rekodifikácia trestného poriadku - zmeny v zásadách dokazovania.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 613 - 621.  

 Výklad dvou zásad trestního řízení - zásada vyhledávání a zásada zjištění skutkového 

stavu, o kterém nejsou dŧvodné pochybnosti. Problematický výklad některých pojmŧ 

pouţívaných v trestním řádu. Otázka práva obviněného na obstarávání dŧkazŧ a práva 

poškozeného předkládat dŧkazy. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009123 - ANAL 043280 

HANDLAR, Jiří 

K problematice rozlišování dohod pŧsobících změnu a zánik závazku.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 23, s. 841 - 848.  

 Problematika rozlišování dohod, které v občanském a obchodním právu pŧsobí 

změnu a zánik závazku. Pojem změna a zánik závazku, právní následky. Rozlišování 

dohod podle V. Knappa. Interpretace právních úkonŧ a jejich obecná východiska. 

Interpretace jako metody rozlišování dohod pŧsobících změnu a zánik závazku, 

základní závěry. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

009108 - ANAL 042591 

HERCZEG, Jiří 

Právo obviněného nahlíţet do spisu v řízení o vazbě.  

In: Bulletin advokacie. - 2007, č. 11, s. 34 - 39.  

 Právo nahlíţet do vyšetřovacího spisu jako jedno ze základních procesních práv 

obviněného. Zvláštní význam práva nahlédnutí v řízení o zákonnosti zbavení osobní 

svobody. Vzetí obviněného do vazby a řízení o dalším trvání vazby. Pravomoci 

orgánŧ činných v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: bv/2007 

 

009150 - ANAL 042596 

JOUZA, Ladislav 
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Právní úkony podle občanského zákoníku v personální praxi.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 12, s. 28 - 29.  

 K personální praxi v oblasti právních úkonŧ v pracovněprávních vztazích podle 

nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Princip delegace občanského zákoníku (zák. 

č. 40/1964 Sb.) podle par. 4 zákoníku práce. Právní úkon bez výslovného vyjádření, 

podmínky v právních úkonech, neplatnost právních úkonŧ, neplatnost pro chyby v 

psaní a počtech, tzv. zastřený právní úkon. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009114 - ANAL 043272 

LÝSEK, Martin 

K součinnosti policie v občanském soudním řízení.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 22, s. 825 - 827.  

 Problematika povinnosti Policie ČR poskytnout soudu součinnost při pátrání po 

osobě povinného, např. v případě exekučního soudního řízení, t.j. obecně v případech 

občanského soudního řízení. Výkon rozhodnutí a jeho praxe. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

009119 - ANAL 043277 

MATES, Pavel 

Kolik osobních údajŧ? 

In: Právní fórum. - 4, 2007, č. 11, s. 408 - 409.  

 Zpracování a shromaţďování osobních údajŧ z hlediska zákonem určeného rozsahu. 

Případy, kdy okruh osobních údajŧ,které mohou být zpracovány, není konkretizován. 

Princip minimalizace, souhlas subjektu, základní povinnosti správce údajŧ. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

009116 - ANAL 043274 

RŦŢIČKA, Miroslav 

"Pokus" loupeţe - fikce nebo realita? 

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 11, s. 12 - 20.  

 Přehled situací, kdy je třeba jednání pachatele kvalifikovat jako pokus trestného činu 

loupeţe. Vymezení pojmŧ loupeţ a pokus trestného činu. Vybrané situace výskytu 

pokusu loupeţe. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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009115 - ANAL 043273 

ŘEHÁČEK, Jan 

Měl by být u nás obnoven trest smrti? 

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 11, s. 6 - 12.  

 Stručný nástin historie trestu smrti na našem území a jeho zrušení v roce 1990. 

Vnitrostátní, mezinárodní a komunitární právní úprava v otázce trestu smrti. 

Hodnocení argumentŧ pro a proti trestu smrti. Výzkumy veřejného mínění. Návrh na 

jeho znovuobnovení za určité trestné činy v případě války a v mírových podmínkách 

za trestný čin teroristického útoku. 

CZ - cze: PA: bh/2007 

 

009184 - ANAL 042595 

STRINGER, Kevin 

Organised crime and punishment [Trestání a organizovaná kriminalita v Rusku].  

In: Intersec. - 17, 2007, č. 10, s. 12 - 14, 2 obr.  

 Zahraniční pohled a analýzy časopisu The Economist na organizovaný zločin a 

korupci a na jejich potírání v Rusku v rámci státní politiky a činnosti zpravodajských 

sluţeb. Příklady z praxe i teorie (mj. k názoru M. Friedmana, ţe privatizace bez 

předchozího vymezení jasných legislativních pravidel vede k rozkrádání ve velkém).  

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

009148 - ANAL 042594 

SVOBODA, Karel 

Odcizená věc v úschově soudu.  

In: Právo pro podnikání a zaměstnání. - 16, 2007, č. 12, s. 19 - 21, lit.  

 Institut soudní úschovy a postup pravého vlastníka odcizené věci k dosaţení jejího 

navrácení. Koho je třeba zaţalovat, jak formulovat ţalobu a další praktické rady. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009117 - ANAL 043275 

ŠABATA, Karel 

Některé aspekty práva na obhajobu ve slovenském trestním řízení a jejich srovnání s 

naší právní úpravou.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 11, s. 21 - 23.  

 Podstata práva na obhajobu a jeho obsah. Odchylky slovenské a české právní úpravy 

- nutná obhajoba u mladistvého, prohlášení obviněného o vzdání se práva na obhájce, 

náhradní obhájce, dŧvod nutné obhajoby a závaţnost trestného činu. 

CZ - cze: PA: bh/2007 
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009155 - ANAL 043284 

ŠANTA, Ján 

Trestný čin porušovania zákazu konkurencie.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 633 - 638.  

 Skutková podstata nového trestného činu porušování zákazu konkurence z oblasti 

hospodářské kriminality. Úprava v obchodním zákoníku. Porovnání uvedeného 

trestného činu se zněním trestného činu zneuţívání informací v obchodním styku, 

který postihoval porušení zákazu konkurence do platnosti nového trestního zákona 

(do. 1.1.2006). 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009153 - ANAL 043282 

ŢILINKA, Maroš 

Spolupracujúca osoba a procesné postupy podľa Trestného poriadku. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 622 - 627.  

 Právní úprava institutu spolupracující osoby v trestním řádu SR. Přehled a moţnosti 

procesních postupŧ ve vztahu k spolupracující osobě v závislosti od naplnění účelu 

spolupráce a předpokládané doby právoplatného ukončení trestního stíhání pachatele 

trestného činu, na jehoţ objasnění se podílel. Schéma modelové situace. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009199 - ANAL 043308 

BRVNIŠŤAN, Miroslav 

O niektorých otázkach ochrany informácií v Slovenskej republike.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 11, s. 1467 - 1473.  

 Zákon o svobodném přístupu k informacím a neexistence kategorie tzv. citlivých 

údajŧ, coţ vyvolává problémy v praxi. Systém a regulace přístupu k informacím, 

ochrana informací v EU a NATO. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009164 - ANAL 043292 

DRGONEC, Ján 

Základné právo na štrajk: rozsah a podmienky jeho uplatnenia v právnom poriadku 

Slovenskej republiky.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 6 - 7, s. 759 - 780.  

 Právo na stávku jako základní občanské právo dané ústavou a jeho účel (uplatnění 

hospodářských a sociálních zájmŧ oprávněných osob). Uplatnění tohoto práva, 

problematika zákonnosti a nezákonnosti stávky. Právní postavení účastníkŧ stávky. 

Omezení práva na stávku podle článku 54 Ústavy SR. SLK - sla: PA: bh/2008 
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009168 - ANAL 043295 

KLÁTIK, Jaroslav 

Obligatórne zastavenie trestného stíhania.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 6 - 7, s. 829 - 837.  

 Trestněprocesní institut obligatorního zastavení trestního stíhání. Rozhodování o 

tomto institutu v jednotlivých stádiích trestního řízení a podmínky uplatnění institutu 

zastavení trestního stíhání. Zastavení trestního stíhání v přípravném řízení. Návrhy de 

lege ferenda. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009191 - ANAL 043301 

LAPČÁKOVÁ, Marta 

Rigidné a flexibilné ústavy : Porovnávacia štúdia ústav členských štátov Európskej 

únie.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 8 - 9, s. 1066 - 1075.  

 Zajištění stability státu jako základní funkce ústavy. Rigidita ústavy je základním 

prvkem snah o zabezpečení stability ústavních poměrŧ. Tomu vyhovují s výjimkou 

Velké Británie všechny evropské ústavy, liší se jen mírou a stupněm rigidity v 

závislosti na zpŧsobu legislativní techniky ústavodárného procesu. Klasifikace 

jednotlivých Ústav, jejich komparace a zhodnocení úpravy ústavodárného procesu na 

Slovensku. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009158 - ANAL 043287 

LIPŠIC, Daniel 

K pozitívnej diskriminácii.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 650 - 654.  

 Rozhodnutí Ústavního soudu SR ve věci tzv.pozitivní diskriminace, kterou 

umoţňoval schválený antidiskriminační zákon z roku 2004. Etická a morální rovina 

problému. Ústavněprávní hledisko. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009156 - ANAL 043285 

MANDALÍK, Radoslav 

K niektorým otázkam dokazovania na hlavnom pojednávaní.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 639 - 641, lit. 4.  

 Nový trestní řád výjimečně připouští v rámci dokazování číst při hlavním líčení 

zápisy o dřívějších výpovědích obţalovaného, svědka, znalce nebo písemného 

znaleckého posudku. SLK - sla: PA: bh/2008 
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009165 - ANAL 043293 

MANDALÍK, Radoslav 

Skrátené vyšetrovanie.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 6 - 7, s. 801 - 804, lit. 4.  

 Úprava bývalých institutŧ vyhledávání a vyhledávacích orgánŧ, činnosti policejních 

orgánŧ a zkráceného vyšetřování před a po novele trestního řádu z roku 1994. Další 

novely - 1999, 2002, 2003. Právní úprava zkráceného vyšetřování v současně platném 

trestním řádu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009162 - ANAL 043291 

MIHÁLIK, Marek 

Analýza odôvodnenia údajnej protiústavnosti osobitných rasových a etnických 

vyrovnávacích opatrení v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky.  

In: Jurisprudence. - 16, 2007, č. 6, s. 26 - 35.  

 Analýza tzv. pozitivní diskriminace a jejích nástrojŧ z hlediska ústavnosti. 

Problematika zajištění rovných práv příslušníkŧ národnostních a etnických menšin. 

CZ - sla: PA: bh/2008 

 

009157 - ANAL 043286 

PERHÁCS, Zoltán 

O zničení záznamov, získaných pouţitím informačno-technických prostriedkov.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 642 - 649, lit. 7.  

 Pouţití záznamŧ, které jsou povaţovány za trestněprocesní metody určené na 

zabezpečení tajného dohledu nad podezřelými osobami, k získání dŧkazŧ o trestné 

činnosti apod. Problematika zásahu do soukromí. Likvidace těchto dŧkazŧ. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009197 - ANAL 043306 

PERHÁCS, Zoltán 

Začatie trestného stíhania a vznesenie obvinenia.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 11, s. 1397 - 1413, lit. s. 1411 - 1413.  

 Stručná charakteristika trestněprocesních institutŧ – zahájení trestního stíhání a 

vznesení obvinění. Problematické oblasti aplikační praxe policie jako orgánu 

přípravného řízení. Přijetí trestního oznámení, příslušnost pověřeného policisty a  
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vyšetřovatele, odmítnutí věci. Zahájení trestního stíhání, jeho podklady, anonymní 

podání, procesně formální náleţitosti usnesení o zahájení trestního stíhání a vznesení 

obvinění. Rozdílné podmínky zahájení trestního stíhání a vznesení obvinění, 

odŧvodnění. SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009174 - ANAL 043298 

PIKNA, Bohumil 

Bezpečnostní výhrady v komunitárním právu (ES).  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 6 - 7, s. 927 - 936.  

 Základní svobody (volný pohyb zboţí, sluţeb a kapitálu, volný pohyb osob) a 

ustanovení o výjimkách ve vztahu k jednotlivým svobodám v komunitárním právu. 

Vysvětlení pojmŧ veřejný pořádek, veřejná bezpečnost, ochrana zdraví a ţivota lidí v 

právu ES a jejich odlišnost od obdobných pojmŧ v dalších částech Smlouvy o ES. 

SLK - cze: PA: bh/2008 

 

009159 - ANAL 043288 

POLÁKOVÁ, Alexandra 

Zákaz diskriminácie z pohľadu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd a judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 5, s. 662 - 670.  

 Mechanismus ochrany lidských práv na pŧdě Rady Evropy. Princip rovnosti a zákazu 

diskriminace, jejich dnešní pojetí. Úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod a rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009192 - ANAL 043302 

POLÁKOVÁ, Alexandra 

Prenesené dôkazné bremeno v prípadoch namietanej diskriminácie.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 8 - 9, s. 1076 - 1083.  

 Problematika zabezpečení efektivní ochrany obětí diskriminace a posouzení 

vymahatelnosti práva v členských státech EU. Právní úprava přeneseného dŧkazního 

břemene v diskriminačních věcech z hlediska mezinárodní a vnitrostátní právní 

úpravy a judikatury. Moţná nejednotnost v aplikaci institutu přeneseného břemene 

v rozhodovací praxi. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009166 - ANAL 043294 

PROUZA, Daniel 

Hranice mezi týráním dítěte a zanedbáním jeho výţivy.  
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In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 6 - 7, s. 822 - 828.  

Právní ochrana dítěte a jeho základních zájmŧ. Institut rodičovské odpovědnosti. 

Civilněprávní a trestněprávní ochrana dětí v ČR. Trestný čin zanedbání povinné 

výţivy a trestný čin týrání svěřené osoby. Vymezení trestní odpovědnosti povinných 

osob. Trestněprávní praxe. SLK - cze: PA: bh/2008 

009171 - ANAL 043297 

ZACHAR, Andrej 

Predstieraný prevod - "cielená provokácia" štátnych orgánov, alebo efektívny nástroj 

boja proti organizovanému zločinu? 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 6 - 7, s. 853 - 864.  

 Ofenzivní prostředky zaměřené na potírání především organizovaného zločinu. 

Právní a institucionální zabezpečení předstíraného převodu v trestním řádu a v 

policejním právu. Zákonnost jeho pouţití, problémy při jeho aplikaci a moţnost jejich 

eliminace. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

009002 - ANAL 043132 

ADAMEC, Vilém - KOSOVÁ, Věra 

Zvláštní skutečnosti v krizovém řízení.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 24 - 25, lit. 16.  

 Právo na informace. Ochrana informací v krizovém řízení a diskuse nad tím, zda 

zachovat stávající nástroj ochrany tj. institut "zvláštních skutečností" nebo jej zrušit a 

vyuţít stávajících zákonných moţností. Pojem "zvláštní skutečnosti". Ochrana 

informace v reţimu "vyhrazené" a v reţimu "zvláštní skutečnosti". Shrnutí. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009056 - ANAL 042844 

ČÍRTKOVÁ, Ludmila - NETT, Alexander 

Pořád mě pronásleduje! 

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 12, s. 20 - 21.  

 Problematika stalkingu. Obtěţování osoby pronásledovatelem projevy nevyţádaného 

zájmu. Rŧzné podoby pronásledování. Pronásledování "poblázněným" ctitelem. 

Psychicky narušený pronásledovatel. Obtíţnost řešení takových případŧ.  

CZ - cze: PA: če/2007 
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009072 - ANAL 041464 

JAROŠOVÁ, L. - WEISS, Petr 

Sourozenecký incest a jeho následky.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 5, s. 220 - 224.  

 Výsledky výzkumu sourozeneckého incestu v ČR. Podstata sourozeneckého incestu 

jako formy pohlavního zneuţívání. Latence jevu, oběti incestu (zejména dívky). 

Formy incestu a jeho následky.  

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

009057 - ANAL 042845 

KRAMULOVÁ, Daniela 

Převaţuje u komerčního testování DNA přínos, nebo riziko? 

In: Psychologie Dnes. - 13, 2007, č. 12, s. 34 - 37.  

 Testování DNA na komerční bázi, vzrŧst zájmu klientŧ o testování pomocí DNA. Je 

však otázkou, zda jsou informace, které rozbor vzorku DNA poskytne, pro člověka 

přínosem, nebo převaţují negativa. Protichŧdné názory psycholoţky a manaţera 

společnosti DNAtest.  

CZ - cze: PA: če/2007 

 

009070 - ANAL 041462 

MORAVCOVÁ, V. - WEISS, Petr 

Psychologické aspekty rizikového sexuálního chování.  

In: Česká a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 5, s. 225 - 229, lit. 21.  

 Charakteristika rizikového sexuálního chování jedincŧ z hlediska vzniku HIV/AIDS. 

Psychologické a sociodemografické faktory ovlivňující počty sexuálních partnerŧ, 

pouţívání kondomŧ, praktikování rizikových sexuálních aktivit, ochota i forma 

změny sexuálního chování pod vlivem hrozby infekce. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

009077 - ANAL 041469 

NEŠPOR, Karel - CSÉMY, Ladislav 

Zdravotní rizika počítačových her a videoher : Počítač pomocníkem i škŧdcem.  

In: Vesmír. - 86, 2007, č. 8, s. 479 - 480.  

 Zdravotní a návyková rizika pro děti a dospívající mládeţ v souvislosti s hraním 

počítačových her a videoher. Počítačové hry v ţivotě českých dětí a jejich souvislost s 

některými patologickými formami chování. Vliv na mezilidské vztahy, sociální 

dovednosti, školní prospěch, násilí, zneuţívání alkoholu, drog, patologické hráčství. 

CZ - cze: PA: vy/2007 
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009061 - ANAL 041459 

ŠEBLOVÁ, Jana 

Zátěţ a stres pracovníkŧ záchranných sluţeb v České republice : Expozice kritickým 

událostem a výskyt syndromu vyhoření v letech 2003-2005.  

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 4, s. 404 - 417, 1 příl., 4 tab., lit. 21.  

 Dotazníková studie zaměřená na všechny profesní kategorie pracovníkŧ záchranných 

sluţeb v ČR. Identifikace míry projevŧ syndromu vyhoření. Zdroje stresu. Pozitivní 

aspekty spojení s profesí. Míra expozice kritickým událostem. Moţnosti prevence. 

Statistiky. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

009080 - ANAL 041472 

ŠIRŦČEK, Jan - ŠIRŦČKOVÁ, Michaela - MACEK, Petr 

Sociální opora rodičŧ a vrstevníkŧ a její význam pro rozvoj 

problémového chování v adolescenci.  

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 5, s. 476 - 488, 4 tab., 1 graf, lit. 30.  

 Sociální opora od rodičŧ pŧsobí jako slabý, ale konzistentní ochranný faktor. 

Problémové chování vrstevníkŧ je mírným rizikovým faktorem. Sociální opora od 

vrstevníkŧ je nejednoznačná, pŧsobí jako ochranný faktor v případě školních 

problémŧ, odmítané autority a zneuţívání návykových látek. Efekt interakce sociální 

opory od vrstevníkŧ a problémového chování je zřejmý zvláště u zneuţívání 

návykových látek, vandalismu a agresivního chování. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

009088 - ANAL 043182 

VANĚČEK, Miloš 

Historie experimentálních psychóz v Československu.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 4, s. 40 - 48, lit. 4.  

 Historie psychotických stavŧ. Experimenty J.E.Purkyně a jeho testy a závěry. Vznik 

farmakologie. Oblast experimentální psychiatrie. Význam osobnosti intoxikovaného 

experimentu. Výtah z protokolu pokusné intoxikace u 37leté psycholoţky při dávce 

LSD 9 mg. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009163 - ANAL 042594 

WALTERS, Glenn D. 

Methodological and Statistical Advances in Correctional and Forensic Psychology 

[Přínosy v oblasti metodologie a statistiky pro nápravnou a soudní psychologii].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 34, 2007, č. 12, s. 1533 - 1535, lit. 13.  
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 Úvodní článek tohoto čísla, zaměřeného na metodologii, analýzu a matematické a 

statistické zpracování podkladŧ pro výzkum problematiky nápravné a soudní 

psychologie. Následujících 6 článkŧ se zabývá několika specifickými oblastmi těchto 

výzkumŧ (vyuţitím výsledkŧ metaanalýz pro predikci úspěšnosti léčby a nápravy 

pachatelŧ, příklady vyuţití matematických typologických postupŧ taxonomie, 

uplatnění Poissonova rozdělení pravděpodobnosti a vhodných alternativních postupŧ 

pro statistickou analýzu, aj.). 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

009067 - ANAL 041460 

ŢUKOV, Ilja - HRUBÝ, Tomáš - KOZELEK, Petr - PACLT, Ivo 

Psychofyziologický korelát impulzivně agresivního chování: vlna P300 u agresivních 

delikventŧ.  

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 4, s. 418 - 422, lit. 421 - 422.  

 Agresivita, její základní typy a faktory. Fyziologické studie agresivity, studie 

farmakologické a neuropsychologické. Vzorce chování. Diagnostika agrese a násilí, 

význam tzv. vlny P 300 v registraci výkyvŧ elektrické aktivity mozku. 

CZ - cze: PA: vy/2007 

 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

009018 - ANAL 043148 

BALABÁN, Miloš 

Konfliktní zrod nové multipolarity.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 3 - 18, 1 tab., lit. 30.  

 Vznik nového světa probíhá na pozadí často vzájemně protikladných politických a 

ekonomických procesŧ globalizace, coţ s sebou přináší i mnohé hrozby a rizika. 

Analýza širších souvislostí světového vývoje, jeho politická, ekonomická, sociální a 

bezpečnostní dimenze. Trendy vývoje. Geopolitické priority hlavních aktérŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009025 - ANAL 043155 

KRULÍK, Vladimír 

Proč zahájit proces revize Vojenské strategie České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 74 - 89, lit. 9.  

 Vojenská strategie ČR. Potřebné legislativní aktivity související se strategií 

zajišťování obrany ČR. Shrnutí a závěr. CZ - cze: PA: ká/2007 
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009021 - ANAL 043151 

KULÍŠEK, Jaroslav 

Budování a příparva Battle Groups EU.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 30 - 50, 1 tab., lit. 11. 

 Hlavní cíle budování sil EU. Výstavba Battle Groups v rámci EU. Hlavní cíl 

výstavby sil EU 2010. Rozdílnost v přístupu k realizaci konceptu Battle Groups. 

Strukturální spolupráce. Podíl členských státŧ EU na realizaci konceptu Battle Groups 

EU. Battle Groups EU a NATO Response Force. Zvyšování nárokŧ na přípravu a 

výcvik. Krátkodobé a dlouhodobé řešení krize. Výstavba CZE/SYK Battle Groups 

EU. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009022 - ANAL 043152 

KUTĚJ, Libor 

Vybrané aspekty rozvoje zpravodajských oborŧ v podmínkách strategické vojenské 

zpravodajské sluţby.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 51 - 58, lit. 1.  

 Problematika vojenského zpravodajství. Základní doktrinální dokumenty v oblasti 

bezpečnosti a obrany. Legislativní kritéria. Procesní řízení zpravodajské činnosti. 

Podpŧrná role zpravodajských oborŧ. Priorizace zpravodajských oborŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009033 - ANAL 043162 

NASTOUPIL, Josef 

Válka v kosmu.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 146 - 150, lit. 4.  

 Úvahy o vojenském a civilním vyuţití kosmického prostoru. Smlouvy o vyuţívání 

kosmického prostoru. Situace v kosmickém prostoru. Protidruţicové systémy. 

Ochrana druţic. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009023 - ANAL 043153 

NĚMEC, Ivan - ŢILÍNEK, Milan - LUŢNÝ, Jaroslav 

Přechod státu z mírového na válečný stav.  
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In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 59 - 66, 3 schéma, lit. 9.  

 Systém mobilizace ozbrojených sil. Doplňování ozbrojených sil osobami. Aktivní 

záloha ozbrojených sil. Schéma přípravy a moţného pouţití AČR. Mobilizační 

přípravy. Schéma přípravy a provedení mobilizace. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009020 - ANAL 043150 

PERNICA, Bohuslav 

Pojem bezpečnostní struktury a moţnosti jeho uţití pro potřeby bezpečnostní vědy.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 26 - 29, 2 schéma, lit. 12.  

 Pojem bezpečnostní struktura. Obsah pojmu branná struktura. Obsah pojmu 

bezpečnostní struktura. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009026 - ANAL 043156 

RAŠEK, Antonín 

Teoretické zázemí vědy a bezpečnosti a teorie středního dosahu.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 90 - 100, lit. 21.  

 Aktéři bezpečnostní situace a teorie společnosti. Beckova riziková společnost. 

Individualizace sociální nerovnosti. Koncipování základŧ vědy o bezpečnosti. 

Megatrendy ovlivňující vývoj ČR. Nová konfigurace světové bezpečnosti. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009027 - ANAL 043157 

Severeatlantická aliance se připravuje na budoucnost.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 101 - 104. Sek.inf.p.: Europäische  

Sicherheit. - 2007 

 Tři fáze historie NATO. Reforma plánovacího procesu ozbrojených sil NATO. 

"Strategické partnerství" NATO a EU. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009032 - ANAL 043161 

Strategie dezinformace.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 143 - 145, lit. 3. Sek.inf.p.: Revue Militaire 

Suisse. - 2007 

 Manipulace informace a zvláště dezinformace hrají velkou úlohu v současných 

konfliktech. Moderní války jsou především válkami psychologickými. Dezinformace  
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je strategií a je součástí výzbroje psychologické války, která podporuje ofenzivní a 

nepřímé strategie. Charakteristiky dezinformační strategie.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009029 - ANAL 043159 

ŠEFČÍK, Vladimír 

Summit NATO a energetická bezpečnost.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 118 - 127, lit. 15.  

 Problémy vyplývající z ohroţení dodávek strategických surovin do výčtu aktuálních 

(a akutních) bezpečnostních hrozeb. Dva základní přístupy k analýze hrozeb. 

Energetická bezpečnost jako součást ekonomické bezpečnosti státu. Definice 

ekonomické bezpečnosti. Zranitelnost ekonomiky a kritická infrastruktura. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009030 - ANAL 043160 

TOMŠŦ, Jana - VOBŦRKA, Pavel 

Cizinecká legie a výuka francouzštiny pro cizince.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 128 - 133, lit. 8.  

 Historie Cizinecké legie. Struktura a organizace Cizinecké legie. Přístupy, které 

uplatňuje Cizinecká legie při výuce francouzštiny jako svému jedinému dorozumívací 

jazyku. Příčiny vstupu do legie a profil uchazeče. Čestný kodex legionáře. Závěr. 

Oficiální internetové stránky Cizinecké legie: www.legion-entrangere.com, 

www.legion-recrute.com/cz, www.legion-recrute.com/en. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009028 - ANAL 043158 

TŦMA, Miroslav 

Militarizace kosmického prostoru a protiraketová obrana.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 105 - 117.  

 Militarizace vesmíru představuje kvalitativně vyšší stupeň vyuţívání, 

charakterizovaný především umístěním útočných zbraňových prostředkŧ do tohoto 

prostoru. Tyto zbraně mohou být součástí rozšiřování a zkvalitňování protiraketové 

obrany zaměřené proti balistickým řízeným střelám. Mezinárodní legislativa se 

vztahem ke kosmickému prostoru. Smlouva o zákazu pokusŧ s jadernými zbraněmi v 

ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou. Úmluva o zákazu vojenského nebo 

jakéhokoli jiného nepřátelského pouţití prostředkŧ měnících ţivotní prostředí. 

Dvoustranné smlouvy obsahující opatření na posilování dŧvěry a bezpečnosti. 

Protidruţicové zbraně (ASAT). Další úmluvy a smlouvy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

http://www.legion-entrangere.com/
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009024 - ANAL 043154 

VLČEK, Bohuslav 

Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 67 - 73, 2 grafy, 2 tab., lit. 11.  

 Pro doplňování ozbrojených sil ČR se z vojákŧ v záloze vytváří záloha ozbrojených 

sil. Záloha se skládá z povinné zálohy a z aktivní zálohy. Problematika v oblasti 

aktivních záloh. Aktuální stav v oblasti branného zákonodárství. Analýza doplnění 

jednotek aktivních záloh. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009019 - ANAL 043149 

VLKOVSKÝ, Jan 

Bezpečnostní prostředí do r. 2025 podle NATO.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 19 - 25, lit. 1.  

 Hlavní teze studie FSE. Tematicky navazuje na stať "Strategická vize transformace 

NATO", uveřejněnou ve Vojenských rozhledech č. 1/2005. Hlavní rysy světové 

bezpečnosti ve střednědobé perspektivě. Základní východiska. Přehled strategických 

hrozeb. Geopolitické problémy. Globální bezpečnostní rizika. Globální bezpečnostní 

obavy. Výzvy a úkoly. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009036 - ANAL 043165 

CHALOUPSKÝ, Ladislav 

Typologie osobnosti pedagoga.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 157 - 162, lit. 9.  

 Úvod do pedautologie. Osobnost pedagoga. Typologie osobnost pedagoga. Typologie 

podle Döringa, Luka, Vorwickela, Caselmanna. Některé typické vztahy mezi 

pedagogem a studentem. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009039 - ANAL 043168 

ŘEHÁK, David - HAŠKA, Milan 

Environmentální aspekty vojenského výcviku a klasifikace jejich dopadŧ na ţivotní 

prostředí.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 187 - 192, 2 tab., lit. 4 

 Hodnocení vlivu vojenských aktivit. Klasifikace ekologických škod vznikajících při 

vojenském výcviku. Druhy poškození: Mechanické, poškození poţárem, poškození 

znečištěním. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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009037 - ANAL 043166 

ŠMÍD, Jan 

Motivace chování.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 163 - 167, lit. 6.  

 Motivace lidského chování a učení je stále aktuální problematikou, i kdyţ se v oblasti 

výzkumu motivace jiţ velmi mnoho vykonalo. Proto se i v současnosti rozsáhlé 

zkoumá a existuje řada publikací, které se touto tematikou zabývají. Pojem motiv a 

motivace. Zkoumání motivace lidského chování je vlastně hledání odpovědi na 

otázku, proč se člověk chová určitým zpŧsobem, coţ je příčinou jeho jednání a jak je 

ho moţné ovlivnit. Čtyři přístupy motivační teorie podle Madsena. Hlediska 

motivace. Poznávací, výkonová a sociální motivace. Úloha pedagoga ve vzdělání a 

výchově. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009034 - ANAL 043163 

Účinky změny klimatu jsou ohroţením bezpečnosti.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 151. Sek.inf.p.: Aviation Week. - 2007 

 Ozbrojené síly musejí s předstihem uvaţovat o úloze, před kterou budou postaveny 

při ohroţení bezpečnosti vyvolané změnou klimatu. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009038 - ANAL 043167 

VRÁBÍKOVÁ, Petra 

Motivace jako významný faktor při studiu cizích jazykŧ.  

In: Vojenské rozhledy. - 16, 2007, č. 4, s. 168 - 174, lit. 9.  

 Motivace a její role. Problematika Gardnerova socio-vzdělávacího modelu a úloze 

motivace, jakoţto významného faktoru při studiu cizích jazykŧ. Dva základní typy 

motivace: Integrační a instrumentální. Integrační versus instrumentální motivace. 

Intrinsická a extrinsická motivační teorie. Motivační hierarchie při studiu cizích 

jazykŧ. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

009096 - ANAL 043188 

BERÁNKOVÁ, Ija 

Logistická činnost THW na ochranu obyvatelstva v případě katastrof.  
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In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 3, s. 20 - 21. Sek.inf.p.: 

Notfallvorsorge. - 2007 

 Technická pomocná sluţba (THW) je státní organizací, podle čl. 73 ústavy spadající 

do oblasti činnosti Spolkového ministerstva vnitra a je určena pro civilní ochranu a 

ochranu obyvatelstva v případě katastrof. THW disponuje jednotkami taktického 

nasazení na ochranu tuzemského obyvatelstva na principu podřízenosti úřadŧm na 

ochranu před katastrofami. V roce 2005 byla nejmladší jednotka rychlého nasazení 

SEE-Lift. Rŧznorodost nasazení SEE-Lift jednotky.  

CZ - cze: PA: ká/2007 

009180 - ANAL 043608 

BOUDA KAŠPAROVÁ, Kateřina 

Co dělat a Jak postupovat.  

In: Hlásí se policie. - 11, 2007, č. 6, s. 20 - 21, 3 obr.  

Akce: Ochrana postiţených osob v době nebezpečí [Seminář]. (ČR), 11. 2007.  

 Záchrana postiţených osob v nebezpečných situacích komplikují registr občanŧ, 

bariéry v domech, problémy nevidomých a neslyšících. V listopadu 2007 se 

uskutečnil seminář pod názvem Ochrana postiţených osob v době nebezpečí. 

Zkušenosti z krajŧ. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009003 - ANAL 043133 

CIKHARTOVÁ, Zuzana 

Mosty tentokrát na letišti.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 26 - 27, 2 obr.  

Akce: Mosty 2007 [Konference]. Praha (ČR), 01.10.2007.    

Dne 1.10.2007 uspořádal HZS hl.města Prahy 3. konferenci z oblasti poţární ochrany 

prevence Mosty 2007 v prostorech letiště Praha Ruzyně. Tři bloky přednášek. 

Historie výstavby a rozvoj letiště. Bezpečnost letiště. Pandemický plán a nebezpečné 

nákazy. Letecká doprava a počasí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009005 - ANAL 043135 

ČAPOUN, Tomáš 

Zabezpečení laboratorní kontroly v HZS ČR.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 35, 2 obr.  

 Význam a cíle laboratorní kontroly. Pouţívané metody laboratorní kontroly. 

Metodické zabezpečení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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009004 - ANAL 043134 

KRULÍK, Oldřich 

Fungující inspirace od sousedŧ.  

In: 112. - 6, 2007, č. 11, s. 30 - 31, 2 obr., lit. 3.  

Akce: Transatlantické civilní bezpečnosti (STACS) [Seminář]. Garmisch- 

Partenkirchen (NĚMECKO), 11.09.2007-13.09.2007.  

 Ve dnech 11.-13.9.2007 se v bavorském Garmisch-Partenkirchenu usjutečnil seminář 

expertní skupiny k tématu transatlantické civilní bezpečnosti (STACS). THW 

(Technische Hilswerk) - "Technické pomocné práce", "Technické zásahové jednotky" 

nebo "Technická pomocná sluţba". Struktura a pŧsobnost THW. Nasazení v  

zahraničí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009089 - ANAL 043183 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Perspektivy krizového řízení.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 3, s. 3 - 4, 1 tab. Sek.inf.p.: 

Przeglad Oborony Cywilnej. - 2007 

 Zákon o krizovém řízení v Polsku. Zákon definuje základní pojem pro oblast 

bezpečnosti, jakým jsou zejména pojmy: Krizová situace, krizové řízení, civilní 

plánování a kritická infrastruktura, jejichţ obsah byl převáţně v mediální oblasti 

interpretován dost libovolně a docházelo tak často k rŧzným nedorozuměním a 

špatným výkladŧm. Zákon upřesňuje úkoly a kompetence jednotlivých stupňŧ veřejné 

správy, vládou počínaje a starostmi obce konče. Územní struktura krizového řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

009090 - ANAL 043184 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Tendence vývoje ochrany obyvatelstva.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 13, 2007, č. 3, s. 5 - 6. Sek.inf.p.: Civilná 

obrana. - 2007 

 Ochrana kritické infrastruktury na Slovensku. Problematika civilní ochrany je řešena 

příslušným zákonem z roku 1994 ve smyslu dalších předpisŧ a SR tak patří k prvním 

zemím, které tuto oblast řeší samotným zákonem. Problémy, které oblasti civilní 

ochrany nejsou řešeny. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2007 
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