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ALKOHOL, DROGY  

 

009290 - ANAL 041505 

BROWN, Ben - BENEDICT, William Reed 

Drug Availability in High Schools in a Border Town: A Case Study Pertinent to 

Federal Drug Interdiction and Border Security Operations [Dostupnost drog na 

středních školách v pohraničním městě: případová studie týkající se federálního 

zákazu drog a bezpečnosti provozu na hranici]. 

In: Security Journal. - 20, 2007, č. 4, s. 252 - 266, 2 tab., lit. s. 264-266. 

 Dostupnost drog na středních školách v pohraničním městě podél hranice USA s 

Mexikem. Snadná distribuce drog (marihuana, kokaine, rohypnol) mezi studenty 

středních škol. Hledání východisek. Přehledy. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009326 - ANAL 042849 

BUTKOVÁ, Erika 

Vzpomínky alkohlika podle Jacka Londona. 

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 1, s. 44 - 47. 

 Kdy hovoříme o závislosti na alkoholu, jak se závislost vyvíjí. Nejčastější důvody 

alkoholismu. Fáze alkoholismu. Abstinenční příznaky. Léčba. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009246 - ANAL 043648 

HAVRLENTOVÁ, Darina 

Práca polície s uţívateľom drog. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 54 - 58. 

 Trestná činnost spojená s návykovými látkami (drogami). Psychické vlastnosti 

pachatelů. Rady, jak správně vést výslech pachatelů závislých na drogách. Zkušenosti 

z práce s uţivateli drog. 

CZ - sla: PA: ká/2008 

 

009339 - ANAL 041541 

KOŢENÝ, Jiří - CSÉMY, Ladislav - TIŠANSKÁ, Lýdie 

Koreláty uţívání návykových látek u adolescentů. 

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 6, s. 557 - 578, 12 tab., 2 obr.. 
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Testování hypotézy předpokládající vliv rodinného prostředí, fyzického násilí, 

sociálních kontaktů na sklon k uţívání návykových látek na datech získaných od 

českých, slovinských, polských, rakouských a německých adolescentů. Zdrojem dat 

byly údaje z mezinárodní databáze the Health Behaviour in School-aged Children. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009379 - ANAL 043348 

ŘEHÁČEK, Jan 

K postihu trestných činů v dopravě. 

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 24 - 27. 

 Novela zákona (č. 361/2000 Sb.) o provozu na pozemních komunikacích a 

novelizace některých ustanovení trestního zákona - vytvoření nové skutkové podstaty 

trestného činu (řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu) a významná změna 

znění skutkové podstaty trestného činu ohroţení pod vlivem návykové látky. 

Komplikace při aplikaci zákonných norem z hlediska trestního práva a činnosti 

státního zastupitelství. Otázka postihu řidiče, který před jízdou poţil alkohol nebo 

jinou návykovou látku. Problematika kontroly. Porovnání trestních a správních 

sankcí. Problematika doručování v přestupkovém řízení a vymáhání pokut. Povinnosti 

a oprávnění dopravní policie, moţnosti dané novelou trestního řádu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009312 - ANAL 041522 

Státy Evropské unie postupně sniţují nejvyšší povolenou hladinu alkoholu v krvi 

řidičů. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, říjen, s. 36 - 37 Sek.inf.p.: Drink 

Driving Monitor, ETSC. - 2007 

 Evropská komise zpracovala Strategii podpory členských států s cílem sníţit škody 

způsobené alkoholem, její součástí jsou i opatření proti alkoholu za volantem. 

Doporučení zavést nejvyšší povolenou hladinu alkoholu v krvi řidiče 0,5 promile a 

niţší, v případě začínajících řidičů, řidičů motocyklů, řidičů těţkých vozidel a vozidel 

přepravujících nebezpečné zboţí nemá být povolena hladina alkoholu v krvi vyšší neţ 

0,2 promile. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009322 - ANAL 041530 

SVOBODOVÁ, Soňa 

Nová tvář prevence závislostí - projekt na ochranu mládeţe v Brně. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, září, s. 17 - 19. 

 Problematika patologických závislostí a ochrany mládeţe. Ověřovací kontrolní akce. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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007165 - ANAL 041357 

Uţívání drog v prostředí zábavy : Návštěvníci klubů mají podle průzkumů vyšší 

zkušenosti se stimulujícími drogami. 

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 13, 2007, č. 1, s. 19 - 20. 

 Klubová turistika a uţívání drog v času dovolených. Dlouhodobá rizika spojená s 

konzumací alkoholu. Prevence versus ţivotní styl. 

CZ - cze: PA: ká/2007 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

009276 - ANAL 041492 

BIAGIOLI, Antonello - NARDO, Massimo 

A crossroad in combating and preventing financial crime : Looking for synergetic 

instruments for attack and prevention [Křiţovatka v boji a prevenci finanční 

kriminality. Hledání nástrojů pro boj a prevenci]. 

In: Journal of Financial Crime. - 14, 2007, č. 2, s. 127 - 137, 1 obr., lit. 2. 

 Strategie a nástroje v boji proti finanční a hospodářské kriminalitě. Konkrétní 

zkušenosti italské FIU a know-how. Systém kontroly. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009304 - ANAL 043408 

CHRISTOFFERSEN, Mogens Nygaard - SOOTHILL, Keith - FRANCIS, Brian 

Violent Life Events and Social Disadvantage: A Systematic Study of the Social 

Background of Various Kinds of Lethal Violence, Other Violent Crime, Suicide, and 

Suicide Attempts [ Systematická studie na téma násilný kriminálník recidivista a slabé 

sociální zázemí]. 

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 8, 2007, 

č. 2, s. 157 - 184, 6 tab., lit. 62. 

 Dětství, tíţivé sociální prostředí a celoţivotní sklony k páchání násilné kriminality, 

včetně vraţd a sebevraţedných pokusů ve finále. Zpracované výsledky analýz násilné 

trestné činnosti vzorku muţské dánské populace, nar. v r. 1966, v období ve věku 15 

aţ 27 let. Tabulkové přehledy výsledků dlouhodobé studie, hlavní rizikové faktory. 

Diskuze a závěry. 

NO - eng: PA: bv/2008 
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009277 - ANAL 041493 

MAZEROLLE, Lorraine - ROMBOUTS, Sacha - MACBROOM, James 

The impact of COMPSTAT on reported crime in Queensland [Účinek COMPSTAT 

na ohlášenou kriminalitu v Queenslandu]. In: Policing : An International Journal of 

Police Strategies & Management. Stress in policing: research and practice. - 30, 2007, 

č. 2, s. 237 - 256, 2 obr., 2 tab., lit. s. 253 - 256. 

 Strategie policejního managementu slouţící k redukci, prevenci a kontrole 

kriminality (program COMPSTAT) v Queenslandu v Austrálii. Různé druhy 

kriminality. Zkušenosti. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009321 - ANAL 041529 

DOSTÁLOVÁ, Ivana 

Schránky důvěry. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, září, s. 16. 

 Schránky důvěry patří od r. 1997 mezi často realizované a finančně nenáročné 

projekty programů prevence kriminality na místní úrovni, staly se komunikačními 

prostředky samosprávy nebo policie s veřejností. Příspěvky jsou vyuţívány při práci 

městské a státní policie, při přípravě a realizaci preventivních projektů. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009275 - ANAL 041491 

GILLIGAN, George Peter 

Business, risk and organized crime [Obchod, riziko a organizovaný zločin]. 

In: Journal of Financial Crime. - 14, 2007, č. 2, s. 101 - 112, 1 tab., lit. 19. 

 Organizovaná kriminalita jako jiná forma obchodní činnosti. Definice a praxe 

organizované kriminality. Negativní důsledky pro společnost. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009303 - ANAL 043407 

LJUNGWALD, Carina - SVENSSON, Kerstin 

Crime Victims and the Social Services: Social Workers' Viewpoint [Oběti kriminality 

z pohledu sociálních pracovníků]. 

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 8, 2007, 

č. 2, s. 138 - 156, lit. 53.  Úvodem k sociálním sluţbám v oblasti obětí násilí. Údaje ze 

statistik Švédska a USA. Švédský zákon o sociálních sluţbách z roku 2001 a jeho 

nedostatky. K výsledkům předchozích prací. Postavení obětí kriminality, zejména ţen 

a dětí. Úloha, moţnosti, potřeby a legislativní omezení sociálních pracovníků. 

Diskuze. NO - eng: PA: bv/2008 
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009239 - ANAL 043641 

LOMNICKÝ, Jan - BURÝŠKOVÁ, Lenka 

Nulová šance na záchranu pro oběť i pachatele. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 18 - 22, 3 obr. 

 Případ, který se odehrál v červnu roku 1995 v Pardubicích, je o to otřesnější, ţe se 

pachatel obdobného činu dopustil jiţ v minulosti. Šest let před vraţdou sedmiletého 

chlapce, kterého před usmrcením pohlavně zneuţil, ve stejném místě a ve stejném 

sklepě pohlavně zneuţil jiného chlapce, za coţ mu soud tehdy vyměřil trest odnětí 

svobody na 5 let. Ve vězeňském prostředí se tyto sexuální delikty páchané na 

nezletilých obětech téměř netolerují. Moţná i to byl důvod, proč vrah spáchal ve 

vazbě sebevraţdu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009237 - ANAL 043639 

MATOUŠEK, Vladimír - BLAHÁK, Luděk 

Modus operandi v podání mladé ţeny. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 6 - 13, 1 graf, 8 obr., 1 tab., lit. 2. 

Kuřim Případ vyšetřování vraţdy třiaosmdesátileté prababičky v jejím bytě v Kuřimi 

na Brněnsku. Způsoby páchání zločinů ţenami jsou podle empirických výzkumů 

relativně jednodušší neţ muţi. Vyhodnocení vraţd a pokusů o vraţdu podle motivace 

spáchání v Jihomoravském kraji (JMK) v letech 2000 - 2006. Motiv vraţd. Prostředky 

pouţité při vraţdách pachatelkami v JMK v letech 2000 - 2006. Kazuistika případu. 

Prohlídka mrtvoly, zhodnocení řezného poranění a informace z pitvy. Typování 

moţného pachatele. Výslech podezřelé, osobnost obviněné, výsledky 

kriminalistických expertiz a zkoumání. Ukončení případu a soudní rozhodnutí. Závěr. 

 

009238 - ANAL 043640 

MÜLLER, Jaroslav 

Prevence je vţdy účinnější neţ represe. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 14 - 17, 2 grafy, 6 obr., 5 tab. 

 Padělání a pozměňování dálničních kuponů by sice vzhledem k trestním sazbám 

nemělo patřit k nejzávaţnějším formám trestné činnosti na úseku hospodářské 

kriminality, ale vzhledem k rozsahu páchané trestné činnosti a výši finančních 

prostředků, které se podařilo preventivní činností ušetřit do státního rozpočtu, 

můţeme zařadit tento konkrétní případ mezi společensky nejzávaţnější případy. 

Rozlišení padělků od pravých kuponů. Zadrţení dálničních kuponů v roce 2006. 

Hlavní důvody, které znemoţnily výrobu padělků. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009205 - ANAL 043313 

PECNÍK, Ivan - PECNÍKOVÁ, Jana 

Posudzovanie predbeţných otázok v trestnom konaní o daňových trestných činoch, 

úloha znalca pri objasňovaní odborných otázok v tomto konaní. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 10, s. 1291 - 1298. 

 Specifičnost daňového trestního řízení v rámci hospodářské kriminality. Orgány 

činné v trestním řízení i soud musí proto v této oblasti disponovat určitým mnoţstvím 

odborných znalostí z daňové oblasti. Výklad základních termínů. Úloha znalce při 

objasňování odborných otázek v trestním řízení o daňových trestných činech, význam 

účetních dokladů. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009300 - ANAL 041514 

PETRIŠČOVÁ, Alena 

Pohled odsouzených mladistvých na výkon trestního opatření odnětí svobody. 

In: Speciální pedagogika. - 17, 2007, č. 3, s. 144 - 149, 2 tab., lit. 12. 

 Proţívání mladistvých ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, faktory 

ovlivňující účinnost výkonu trestního opatření odnětí svobody z hlediska 

subjektivního proţívání a hodnocení mladistvého. Moţnosti přímé práce s touto 

specifickou skupinou, programy zacházení, rozvíjení sociálních dovedností, úloha 

vězeňského pracovníka, kreditní systém chování mladistvých. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009245 - ANAL 043647 

PROTIVINSKÝ, Miroslav - KONÍČEK, Tomáš - KOCÁBEK, Pavel - KARTUS, Ivo 

Bytová vloupání v Mnichově a v Praze. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 48 - 53, 5 tab. 

 Pracovníci Policejního prezidia Mnichov provedli v roce 2004 výzkum, jakým 

způsobem vnikají pachatelé do bytů a objektů. Stručné seznámení s výsledky tohoto 

výzkumu. Bytová vloupání v Mnichově. Cíle výzkumu. Statistiky. Zkušenosti z 

Prahy. Praktické příklady. Preventivní projekt pro praţské Jiţní Město. Statistiky 

vloupání do bytů, domků v Praze. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009203 - ANAL 043311 

ŠANTA, Ján 

Určenie dane podľa pomôcok a trestné konanie. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 11, s. 1483 - 1488. 
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Souvislosti daňového a trestního řízení. Daňové delikty a problematika jejich 

dokazování. Institut určení daně podle pomůcek tam, kde není moţné určit daň 

dokazováním z řádně vedeného účetnictví. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009323 - ANAL 041531 

ŠTIČKA, Michal 

Protikorupční linka 199 spuštěna. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, září, s. 40. 

 Protikorupční linky jako jeden z nástrojů v boji proti korupci, důleţitý informační 

kanál pro podávání podnětů občanů týkajících se korupčního jednání a jako zdroj 

analytického materiálu o povaze a rozsahu korupce ve společnosti. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009302 - ANAL 043406 

TIBY, Eva 

Constructions of Homophobic Hate Crimes: Definitions, Decisions, Data [Kriminalita 

z nenávisti vůči homosexuálům. Definice, legislativa a další údaje.]. 

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 8, 2007, 

č. 2, s. 114 - 137, 4 tab., lit. 28. 

 Zločiny z nenávisti vůči jednotlivci a skupině osob (z náboţenských, rasových, 

etnických aj. důvodů) obecně a ke zpřísnění švédského trestního zákoníku v r. 1994. 

Trestné činy proti jinak sexuálně orientovaným osobám, zejména homosexuálům. 

Výsledky výzkumu těchto incidentů (pouţití násilí, vyhroţování, sexuální obtěţování, 

apod.). Nejčastější příčiny, pachatelé, oběti a místa kriminality z nenávisti ve 

Švédsku. Řešení těchto případů. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

009394 - ANAL 043363 

BALDARELLI, Marcello 

Gewalt und ihre Ausprägung : Rechtliche Betrachtungen zum Phänomen der Gewalt 

[Násilí a jeho projevy. Právnická nauka o fenoménu násilí] 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 8 - 11. 

 Pojem a jevové formy násilí z hlediska trestního a policejního práva a policejní 

praxe. Trestněprávní klasifikace Happy Slappingu (přepadení oběti a její zbití), Snuff-

Video (fotografování oběti), cyber bullyingu (úklady a vydírání oběti za pouţití 

moderních komunikačních technologií), davové násilí. Trestněprocesní aspekty a 

aspekty policejně právní. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009341 - ANAL 043409 

BLUMSTEIN, Alfred 

The Roots of Punitiveness in a Democracy [Prameny trestnosti v demokracii]. 

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime ĺPrevention. - 8, 2007, 

příloha č. 1/2007, s. 2 - 16, 3 obr., 1 tab., lit. 15. 

 Analýza kriminality a trestů v USA a některá porovnání s dalšími demokratickými 

zeměmi. Trestní politika a analýza trestů odnětí svobody v USA, kde došlo od 70. let 

minulého století k trvalému a výraznému růstu trestů vězení. Druhy kriminality v 

návaznosti na tresty a další rozbory. Základy a aplikace trestní politiky 

demokratického státu. Přehledy. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

009390 - ANAL 043359 

BROCKI, Markus 

Kinder brauchen Schutz - so viel wie möglich : 1. Kinderschutzkonferenz an der 

Verwaltungsfachhochschule in Güstrow/Mecklenburg - Vorpommern [Děti potřebují 

ochranu, tak velkou, jak ji můţeme poskytnout. 1. konference o ochraně dětí pořádaná 

vysokou školou správní]. 

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 12, s. 19 - 20, 3 foto 

 Shrnutí obsahu jednání a příspěvků na téma ochrany dětí před špatným zacházením a 

před kriminalitou na nich páchanou. Děti jako oběti domácího násilí. Úkoly 

společnosti, intervence policie a její moţnosti. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009327 - ANAL 041534 

DOSTÁLOVÁ , Ivana 

Tisková zpráva ze zasedání Republikového výboru pro prevenci kriminality. 

In: Informační servis prevence kriminality. - 2007, říjen, s. 5 - 6. 

 Informace o projektech spolufinancovaných Evropským sociálním fondem. Realizace 

projektů na podporu integrace sociálně vyloučených lokalit (romské komunity). 

Strategie prevence kriminality na léta 2008-2011. Hodnocení systému péče o 

ohroţené děti. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009395 - ANAL 043364 

GRZELLA, Ulrich 

"Fussballfans sind nicht alle Verbrecher" : Bestandsaufnahme nach dem friedlichen 

"Sommermärchen" Fussball-WM 2006 [Fotbaloví fanoušci nejsou všichni zločinci!. 

Inventura pokojné "letní pohádky" - fotbalové mistrovství světa 2006]. 
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In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 11 - 14, 4 fot. 

 Očekávaná eskalace násilí fotbalových fanoušků během MS se sice nekonala, ale k 

násilí vţdy ochotní fanoušci byli stále aktivní, jen se násilí a výtrţnosti přesunuly do 

ligových bojů. Výzkum fan-scény je velmi obtíţný, její struktura se stále proměňuje a 

jednotlivé typy fanoušků jsou vzájemně zástupné. Hooltras a Ultras, shodné rysy a 

rozdíly. Vytváření negativního obrazu fotbalového fanouška v médiích, sportovních 

klubech a v policii. Průběh soustřeďování, taţení a eventuálního konfliktu - 

praporečníci, rituály, pouţívání lahví a plechovek jako vrhacích střel,pyrotechnika, 

neochota ke komunikaci. Úsilí policie a fotbalových klubů o prevenci. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009399 - ANAL 043368 

KREIS, Uwe 

Gewalt in der Schule und auf dem Schulhof : Der Umgang mit Gewalt ist eine 

Herausforderung an die Schule [Násilí ve školách a na školním dvoře. Násilné jednání 

je výzvou pro školy]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 24 - 27, 3 obr. 

 Problematika násilného chování dětí a mládeţe ve školním prostředí. Typický průběh 

násilí, vytváření "vztahu" mezi pachatelem a obětí. Typické násilí na školách, jeho 

příčiny, počátky, motivy. Nové formy násilí, které školáci a školní mládeţ objevily: 

cyberbullying a mobbing. Šikanování. Doporučení pro školní poradce. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009398 - ANAL 043367 

LEIMANZIL, Ulrike 

Vernachlässigt - misshandelt - missbraucht : Die Veränderung des grössten Glücks - 

wie aus Liebe Gewalt gegen Kinder wird [Zanedbávání - špatné zacházení - 

zneuţívání. Proměna největšího štěstí - jak z lásky vzniká násilí vůči dítěti]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 22 - 24. 

 Děti jako oběti špatného zacházení, příčiny týrání dětí. Domácí násilí namířené proti 

dětem, sexuální zneuţívání v rodině, jeho následky. Psychické násilí. Kooperace 

zainteresovaných sloţek jako důleţitá součást prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009392 - ANAL 043361 

PRONDZINSKI, Peter von 

Gewalt ist an Tagesordnung! : Polizeiarbeit im Wandel der Gewaltphänomen [Násilí 

je na denním pořádku. Policejní práce týkající se fenoménu násilí]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 2 - 5, 2 tab., 1 graf. 
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Podstata násilí a jeho eskalace v posledních letech. Násilí jako kaţdodenní jev ve 

společnosti. Vznik nových forem násilí a jejich typy: domácí násilí, násilí proti 

svěřeným osobám, mobbing, stalking. Zvláštní formy násilí, které se vyskytují 

především mezi školní mládeţí (Happy-Slapping, Cyber-Bullying, Snuff-videos), 

včetně násilí proti učitelům. Násilí při sportovních podnicích. Výskyt některých 

extrémních forem násilí (kanibalismus, mučení, tzv. "čestné" vraţdy). Prevence, 

potírání násilí a ochrana před ním je úkolem nejen pro policii, ale i pro orgány veřejné 

správy, stát, společnost, rodinu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009396 - ANAL 043365 

PRONDZINSKI, Peter von 

In Namen der Ehre : Ehrenmorde - (k)ein neues Phänomen [Ve jménu cti. Vraţdy pro 

čest jsou (ne)novým fenoménem]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 16 - 18, 1 graf, 3 tab., 2 fot. 

 Multikulturní a multietnická společnost přinesla i "novou" motivaci násilných 

trestných činů, včetně vraţd - vraţdy ve jménu cti. Co jsou "čestné vraţdy", jaké je 

jejich pozadí, definice, motivace. Výskyt těchto vraţd v tradičních muslimských 

kulturách (šaríja, tradiční systém hodnot, odpovědnost). Tento typ vraţdy ve 

vyspělých státech - v Německu jsou záleţitostí především turecké menšiny. Jejich 

oběti a pachatelé, většinou se jedná o "rodinné" vraţdy. Německé trestní právo, 

prevence. Některé konkrétní případy. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009393 - ANAL 043362 

RAITHEL, Jürgen 

Happy Slapping, Snuff-Videos und Cyber Bullying : Neue Formen der Gewalt trotz 

"alter" Bedingungen [Happy Slaping, Snuff-Video a Cyber Bullying. Nové formy 

násilí překonávají "staré" způsoby]. 

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

 Rostoucí brutalita a agresivita mládeţe, zejména školní. Nové typy násilí, jeho oběti, 

diváci, pachatelé. Stoupající brutalita a hrubost ve společnosti, zvyšující se hranice 

odolnosti vůči vnímání násilí, vnímání oběti jako "virtuálního" člověka. Funkce 

mladistvého násilí (uznání partou, získání nebo posílení vůdčího postavení mezi 

vrstevníky, kompenzace frustrace a psychosociální zátěţe v rodině, škole a ve volném 

čase). Vývojový proces násilí. Rodina jako ústřední výchozí podmínka vzniku násilí. 

Škola jako důleţitá oblast socializace člověka. Pohlaví jako sociální kategorie 

ovlivňující násilné chování a agresivitu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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009397 - ANAL 043366 

REISSIG, Michaela 

Bitte nicht schütteln! : Misshandlung von Kindern - Schütteltrauma [Netřeste s ním, 

prosím! Špatné zacházení s dětmi - traumatické následky lomcování malými dětmi]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 18 - 22, 2 obr., 1 tab. 

 Jedním z nejčastějších způsobů špatného zacházení s malým dítětem je bezohledné 

třesení jeho tělem. U takto týraného dítěte vzniká tzv. Shaken-Baby-Syndrom. Vývoj 

tohoto syndromu a jeho diagnostika. Soudně lékařské vyšetření - určení doby, kdy 

k týrání došlo, následky, příčiny. Nejčastější oběti - křičící děti. Ochrana oběti, 

pachatelé. Vyšetřování konkrétního případu - místo činu a způsob, výpovědi 

podezřelých osob, lékařské závěry, uzavření vyšetřování. Prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009373 - ANAL 043342 

ŠANTA, Ján - ŢILINKA, Maroš 

Ekonomická trestná činnosť a princíp ultima ratio. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 12, s. 1646 - 1654. 

 Problematika aplikace trestněprávního postihu ekonomické kriminality a princip 

ultima ratio tam, kde základem právního vztahu jsou občansko- a obchodněprávní 

instituty: případy odvíjející se od smluvního základu a zákonem upravená základní 

lidská práva a svobody. Stručný výčet trestných činů, kde je naopak trestní postih 

nutný a nevyhnutelný - trestné činy proti měně, daňové trestné činy, praní peněz atd. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009225 - ANAL 043319 

Lze si poradit v policejních útvarech s korupcí? 

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 12, s. 7. 

 Korupční tlak v oblasti sluţby cizinecké a pohraniční policie a policie obecně. 

Metodika indikátorů korupčního chování - potencionálního i skutečného. Oblasti 

ohroţené korupcí. Protikorupční opatření, důraz na prevenci. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

009368 - ANAL 041979 

HARTWIG, Sven - TSOKOS, Michael 

Suizidales Höhlenverhalten - eine Sonderform des "Hide-and-die-Syndroms" 

[Sebevraţda v úkrytu. Zvláštní forma syndromu "hide-and-die"]. 
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In: Archiv für Kriminologie. - 220, 2007, č. 5 - 6, s. 152 - 158, 4 obr., lit. 13. 

 Je-li situace na místě sebevraţdy neobvyklá, nelze vyloučit zásah další osoby. Ale je 

nutno vzít také v úvahu výjimečnou stresovou situaci a zvláštnosti místních 

podmínek, kterými mohla být oběť vědomě nebo nevědomě ovlivněna. Soudně 

lékařské nálezy a kriminalistická rekonstrukce dvou takových případů. Diskuse a 

závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

009250 - ANAL 043652 

PILAŘ, Aleš 

Pátrací akce. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, Speciál, s. 1 - 10, 3 obr., 3 schéma. 

 Problematika pátracích akcí. Pojem pátrací akce. Právní předpisy upravující 

problematiku pátrací akce. Druhy pátracích akcí. Faktory ovlivňující průběh pátrací 

akce. Vedení pátrací akce. Řídící štáb opatření (pátrací akce). Vybavení štábu. Další 

uţitečné pomůcky pro pátrací akce: Přístroje pro noční vidění, přenosné termokamery, 

přístroje GPS. Postřehy a praktické zkušenosti. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009299 - ANAL 041513 

POPOSKA, Verica - JANESKA, B. - GUTEVSKA, A. - DUMA, A. 

Chladnutí těla post mortem a odhad doby úmrtí. 

In: Soudní lékařství. - 52, 2007, č. 4, s. 50 - 56, 1 tab., 3 obr., 4 grafy, lit. 12. 

Sek.inf.p.: Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. - 43/52, 2007 

 Stydnutí těla post mortem jako jeden z faktorů při stanovování času smrti během 

časného posmrtného období. Pouţívané metody. Porovnání získaných výsledků a 

určení, která z metod poskytuje přesnější údaje při odhadování doby úmrtí. Analýza 

50 případů pitev se známým časem smrti. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009377 - ANAL 043346 

RYCHETSKÝ, Jan 

Odhalují zločince podle pohybu : Čeští vědci mají v oboru bipedální lokomoce 

(pohybu na dvou nohách) ohromný náskok před světem. 

In: Právo. - 18, 2008, č. 4, s. 13, 4 fot. 

 Výzkum chůze (bipedální lokomoce) pro účely identifikace, který probíhá na katedře 

kriminalistiky PA ČR. Sestavení počítačového programu pro identifikaci osob podle 

chůze. Průkaznost lidské chůze, údaje srovnatelné s otisky palce. Vyuţití 

biomechaniky v kriminalistice, některé konkrétní kauzy spojené s biometrií. 

CZ - cze: PA: bh/2008 



 14 

009226 - ANAL 043320 

STRAUS, Jiří - VAVERA, František 

Kriminalistická elektrotechnika. 

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 12, s. 5. 

 Při výrobě, přenosu a vyuţívání elektrické energie dochází k poruchám elektrických 

zařízení a spotřebičů, jejímiţ důsledky mohou být havárie, poţáry, úrazy nebo i smrt 

osob. Kriminalistická elektrotechnika se zabývá určováním příčin těchto jevů i dalších 

neţádoucích účinků elektrické energie. Zaměření kriminalistické elektrotechniky a 

nejčastější objekty zkoumání. Vyhledávání a zajišťování vzorků, moţnosti a způsoby 

zkoumání. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009309 - ANAL 041978 

WIRTH, Ingo - CORRENS, Andreas - PRAGST, Fritz - SCHMELING, Andreas 

Letale MDMA-Intoxikation mit postmortal diagnostizierter Hyperthermie [Letální 

intoxikace MDMA s posmrtně diagnostikovanou hypertermií]. 

In: Archiv für Kriminologie. - 220, 2007, č. 5 - 6, s. 141 - 151, 1 obr., 1 tab., lit. 31. 

 Hypertermie je jedním z hlavních symptomů toxického efektu MDMA (3,4-

Methylendioxy-N-methylamphetamin). Premortální zvyšování tělesné teploty můţe v 

takových případech vést k chybnému odhadu doby smrti. Tyto problémy jsou zde 

diskutovány na konkrétním případu a materiálech z Berlínského institutu pro soudní 

lékařství (CCM). 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

009269 - ANAL 043664 

BRABEC, František 

Evropský klub soukromých bezpečnostních sluţeb. 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 6, s. 46 - 47, 1 obr., 4 schéma. 

 European Security Branch Organisations Club - Evropský klub soukromých 

bezpečnostních sluţeb (ESBOC). Byl podepsán dne 30.3.2006 v Poznani. ESBOC a 

jeho cíle. Cíl činnosti tohoto sdruţení. Informační centrum ESBOC. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009328 - ANAL 042850 

DOLINA, Miroslav 

Poříční stráţci pořádku. 
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In: Naše vojsko. - 4, 2008, č. 1, s. 14 - 16, foto. 

 Historie poříčního oddělení v Praze. Úkoly a činnost tohoto oddělení. Vybavení 

poříčního oddělení. Práce pod vodou. Výcvik policistů. Nejzajímavější případy 

zásahu poříčních policistů. 

CZ - cze: PA: 2008 

009360 - ANAL 041547 

 

HEIJES, Coen 

Officers at work in a multicultural police force [Stráţníci činní v multikulturním 

policejním sboru]. 

In: Policing : An Internacional Journal of Police Strategies & Management. - 30, 

2007, č. 4, s. 550 - 566, lit. 54. 

 Problematika spolupráce mezi příslušníky policejního sboru barevné pleti a bílé pleti 

v Nizozemí, rozdílný etnický základ. Jak jsou vnímáni stráţníci barevné pleti a jak 

stráţníci bílé pleti. Srovnávací studie. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009388 - ANAL 043357 

MARKER, Hans Jürgen - TETZNER, Marion 

Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz [Péče o zdraví a dobrý zdravotní stav 

na pracovišti] ; Příl. Uwe Brandauer. 

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 12, s. 6 - 11, 2 obr., 2 schémata, 1 tab., 4 txt příl. 

 Preventivní péče o zdraví zaměstnanců se podnikům vyplácí. Psychická a fyzická 

zátěţ v náročných povoláních (policisté) a její zdravotní rizika. Program BGF 

(poţadavky na podnikovou zdravotní péči) a jeho uplatnění. Podstata programu, jeho 

právní aspekty a fungování. Konkrétní zkušenosti. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009265 - ANAL 043663 

NOVÁK, František 

Bezpečnostní sluţby i jako subjekt protidrogového úsilí. 

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 6, s. 42 - 45. 

 Strategie pro potírání prodeje drog uvnitř budovy. Předpis o občanské ochraně 

aplikovaného v USA jako efektivní strategie v boji s prodejem drog uvnitř budovy. 

Ochranné drogové programy aplikované ve spolupráci místních úřadů, občanských 

sdruţení a privátních bezpečnostních subjektů většinou vyúsťují v prokazatelném 

doručení dopisů majitelům nemovitostí, ve kterých se podle informací získaných 

uvedenými subjekty obchoduje s drogami. Strategie postihování majitelů nemovitostí. 

Ochranné programy. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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009236 - ANAL 043638 

WEISS, Michael 

95, 96, 97, 98, 99, 100 .... SIS! 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 3 - 5, 61. 

 Česká republika se připojila k Schengenskému informačnímu systému (SIS). Pojem: 

Schengenský prostor, SIS - společný pátrací systém, S.ID - schengenská identifikační 

čísla. Princip SIS. Článek připomíná, co tento systém obsahuje, k čemu slouţí, co 

znamená pro české policisty a co je národní centrála SIRENE. První zkušenosti z jeho 

pouţívání. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

009220 - ANAL 043316 

FRANCOVÁ, Jana 

Co nového by Evropské unii měla přinést "Reformní smlouva". 

In: Právní zpravodaj. - 12, 2007, č. 12, s. 1, 3 - 5. 

 Formulování textu tzv. Reformní smlouvy představiteli členských států EU 

(19.10.2007), prezentované jako conditio sine qua non hladkého fungování Unie, 

posílení jejího vlivu na světové dění a odpovědnosti čelit výzvám 21. století. 

Reformní smlouva mění tři základní dokumenty - Smlouvu o EU (SEU), Smlouvu o 

zaloţení ES, která je nově nazvána Smlouvou o fungování EU (FEU) a Smlouvu o 

zaloţení Evropského společenství pro atomovou energii. Stejná právní hodnota SEU a 

Smlouvy FEU. Přiznání právní subjektivity EU. Hodnoty a cíle Unie. Dělba 

pravomocí a klasifikace právních aktů. Listina základních práv a svobod. 

Institucionální změny. Prostor svobody, bezpečnosti a práva. Společná zahraniční a 

bezpečnostní politika. Reformní smlouva jako jedna z nejrozsáhlejších novelizací 

unijního primárního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009207 - ANAL 043315 

HANDRLICA, Jakub 

Právna úprava vyvlastnenia a núteného obmedzenia vlastníckeho práva v českom 

zákone o vyvlastnení. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 10, s. 1314 - 1325. 

 Obsah zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 

nebo stavbě. Právní úprava vyvlastnění v oblasti ústavního práva (veřejný zájem, 

nutnost zákona, náhrada). Zákon o vyvlastnění a jeho systematika. Právní úprava  
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vyvlastnění v oblasti hmotného práva a v oblasti práva procesního. Právní úprava 

náhrady za vyvlastnění. Soudní kontrola rozhodnutí o vyvlastnění. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009274 - ANAL 041977 

HANDRLICA, Jakub 

Intrakomunitární správní akt. 

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 8, s. 582 - 600, lit. 69. 

 Cílem komunitárního právního řádu je vytvoření vnitřního trhu Společenství. 

Komunitární právní řád vytváří takový systém vzájemné provázanosti respektive 

jednotlivých procesů, které efektivní fungování takového trhu umoţňují. Mnoţina 

předpisů správního práva a prostor bez vnitřních hranic, ve kterém má být zajištěn 

volný pohyb zboţí, osob, sluţeb a kapitálu, jsou tedy spojenými nádobami. Jedná se o 

správní akt, udělený příslušným orgánem jednoho členského státu Společenství, který 

svého adresáta opravňuje k poskytování vymezených sluţeb, popřípadě ukládá určité 

povinnosti na území jiných členských států, a to bez nutnosti získat další zvláštní 

oprávnění na území jiného státu. Jedná se tedy v zásadě o otázku, za jakých podmínek 

je moţno na území České republiky uplatňovat rozhodnutí správního orgánu jiného 

státu. Typologie intrakomunitárních správních aktů. Intrakomunitární správní akty v 

systematice českého právního řádu. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009223 - ANAL 043317 

MATES, Pavel 

ÚS k ochraně soukromí veřejně činných osob. 

In: Právní zpravodaj. - 8, 2007, č. 12, s. 13 - 14. 

 Problematika ochrany soukromí tzv. veřejných osob, veřejně činných osob či osob 

veřejného zájmu. Obecná zásada ochrany soukromí v případě střetu dvou ústavně 

chráněných zájmů (právo na informace a právo na soukromí). Problematika etiky. 

Nálezy Ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009268 - ANAL 041976 

MORÁVKOVÁ, Jitka 

Poplatky z nosičů. 

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 8, s. 577 - 581, lit. 3. 

 Dne 22.5.2006 vstoupil v účinnost zákon č.216/2006 Sb., kterým byl novelizován 

zákon č.121/2000 Sb., o právu autorském. Dne 10.11.2006 byla ve Sbírce zákonů pod 

č.488/2006 Sb. Publikována vyhláška ze dne 16.10.2006, kterou se stanoví typy 

přístrojů k zhotovování rozmnoţenin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše 

paušálních odměn. Účelem tohoto příspěvku je poukázat na moţnou protiústavnost  
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této vyhlášky a to ze dvou důvodů: a) rozsah zákonného zmocnění, b) povaha 

odměny. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009205 - ANAL 043313 

PECNÍK, Ivan - PECNÍKOVÁ, Jana 

Posudzovanie predbeţných otázok v trestnom konaní o daňových trestných činoch, 

úloha znalca pri objasňovaní odborných otázok v tomto konaní. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 10, s. 1291 - 1298. 

 Specifičnost daňového trestního řízení v rámci hospodářské kriminality. Orgány 

činné v trestním řízení i soud musí proto v této oblasti disponovat určitým mnoţstvím 

odborných znalostí z daňové oblasti. Výklad základních termínů. Úloha znalce při 

objasňování odborných otázek v trestním řízení o daňových trestných činech, význam 

účetních dokladů. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009267 - ANAL 041975 

SVOBODA, Karel 

Jak, co a kdy dokazovat v řízení před správním soudem. 

In: Správní právo. - 40, 2007, č. 8, s. 550 - 560, lit. 34. 

 Od 1.1.2003 mají účastníci, kteří brojí proti rozhodnutí orgánu státní správy právo 

ţádat, aby soud přezkoumal napadené rozhodnutí nejen z právního, ale i ze 

skutkového hlediska. Soudy se během přezkoumání správního rozhodnutí jiţ nemusí 

spokojit s tím, ţe si vyţádají správní spis a pouze na jeho základě uzavřou, zda 

správní orgán postupoval v mezích zákona. Mohou provádět i další důkazy. 

Dokazování podle soudního řádu správního. Dokazování podle páté části občanského 

soudního řádu. Resumé. 

CZ - cze: PA: jv/2008 

 

009204 - ANAL 043312 

ŠAMKO, Peter 

K problematike výkladu znakov skutkovej podstaty trestného činu úverového 

podvodu podľa paragrafu 222 ods. 1 Tr.zák : Nad jedným výkladovým stanoviskom 

generálneho prokurátora SR. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 10, s. 1280 - 1290. 

 Polemika se závazným výkladem stanoviska generálního prokurátora SR týkajícího 

se stanovení znaků základní skutkové podstaty úvěrového podvodu (vyplacení úvěru 

na základě nepravdivých skutečností, stanovení výše škody). 

SLK - sla: PA: bh/2008 
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009203 - ANAL 043311 

ŠANTA, Ján 

Určenie dane podľa pomôcok a trestné konanie. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 11, s. 1483 - 1488. 

 Souvislosti daňového a trestního řízení. Daňové delikty a problematika jejich 

dokazování. Institut určení daně podle pomůcek tam, kde není moţné určit daň 

dokazováním z řádně vedeného účetnictví. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

009206 - ANAL 043314 

ŠANTA, Ján 

Pouţiteľnosť tzv. špecifických dôkazných prostriedkov po zmene právnej kvalifikácie 

skutku v procese trestného stíhania. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 10, s. 1309 - 1313. 

 Problematika přípustnosti pouţití specifických důkazních prostředků (odposlechy, 

záznam telekomunikačního provozu, pouţití agenta apod.) pro dokázání trestné 

činnosti v případech změny kvalifikace skutku během trestního stíhání. Jednotlivé 

právní názory na tuto otázku. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009251 - ANAL 042600 

ŠTURMA, Pavel 

Evropská unie a členské státy před Evropským soudem pro lidská práva (ve světle 

případu Bosphorus). 

In: Právník. - 147, 2008, č. 1, s. 1 - 18, lit. 

 Mechanismy ochrany základních (lidských) práv v Evropě v rámci EU. Současný 

stav a jejich vývoj. Evropský soud pro lidská práva (ESPL) ve Štrasburku a Evropský 

soudní dvůr (ESD) v Lucemburku. Právně nezávazná Charta základních práv EU. 

Právní koncepce ochrany lidských práv v ES/EU. Právní aspekty a rozhodnutí ESLP 

ve věci Bosphorus Hava. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009224 - ANAL 043318 

TOMEK, Petr 

Právní úprava doby sluţby a sluţební pohotovosti. 

In: Naše policie. - 14, 2007, č. 12, s. 2. 

 Pracovní doba a doba výkonu sluţby, jejich rozlišení. Právní zakotvení doby sluţby, 

délka základní doby sluţby v týdnu. Kratší doba sluţby a její podmínky. Rozvrţení 

základní doby sluţby v týdnu, směnný reţim a jeho zásady. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009305 - ANAL 041516 

VOZÁR, J. 

Posmrtná ochrana osobnostných práv. 

In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 3, s. 238 - 246. 

 Subjekty mající právo domáhat se ochrany osobnostních práv zemřelého. Některé 

sporné otázky související s náhradou nemajetkové újmy v penězích. Názory v právní 

teorii a praxi. SLK - sla: PA: vy/2008 

009252 - ANAL 043401 

BÍLKOVÁ, Veronika 

Ochrana lidských práv za ozbrojeného konfliktu - přístup Evropského soudu pro 

lidská práva. 

In: Právník. - 147, 2008, č. 1, s. 19 - 47, lit. 

 Úvodem obecně k porušování lidských práv za ozbrojeného konfliktu. Sféra aplikace 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP). Výkon 

jurisdikce mimo území státu a na území mimo kontrolu státní moci. Mechanismus 

omezení a derogace. EÚLP a mezinárodní humanitární právo. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009247 - ANAL 043649 

DLOUHÝ, Michal 

Ze starých paragrafů ... Trest smrti : 8. díl. 

In: Kriminalistický sborník. - 51, 2007, č. 5, s. 62. 

 Rakouský trestní zákon č. 117/1852 ř.z. stanovil jako nejtvrdší trest pro pachatele 

zločinů smrt zločince, který se vykonával provazem a za stanného práva zastřelením. 

Rakouský trestní řád, zákon č. 119/1873 ř.z., ohledně výkonu rozsudků stanovil, ţe 

mají být vykonány, jakmile je jisté, ţe výkonu rozsudku nebrání ţádné zákonné 

překáţky a zejména včas podaný opravný prostředek. Vykonání rozsudku. Vlastní 

výkon trestu smrti. Další vývoj trestu smrti. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009254 - ANAL 043403 

KRECHT, Jaroslav 

K předmětu normativního myšlení. 

In: Právník. - 147, 2008, č. 1, s. 86 - 94, lit. 

 Osvětlení pojmu a specifika tzv. normativního myšlení. Normy a legislativní systémy 

jako regulace lidského chování. Tzv. sankční normy. Subsystém cílů a subsystém 

norem pro dosaţení vytčených cílů. 

CZ - cze: PA: bv/2008 
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009253 - ANAL 043402 

PIKNA, Bohumil 

Ochrana osobních údajů v evropském právu se zaměřením na aspekty bezpečnosti. 

In: Právník. - 147, 2008, č. 1, s. 48 - 69, lit. 

 Obecná základní problematika ochrany osobních údajů v rámci EU a záleţitosti 

související s bezpečnostními aspekty. Systematický výklad k legislativnímu i 

institucionálnímu zajišťování ochrany těchto údajů v EU. Komunitární právo ES, 

základní východiska. Postavení, pravomoci a činnost tzv. pracovní skupiny WP 29. 

Evropský inspektor ochrany údajů, návrh právního aktu k ochraně údajů. Aplikace v 

právu ČR. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

009302 - ANAL 043406 

TIBY, Eva 

Constructions of Homophobic Hate Crimes: Definitions, Decisions, Data [Kriminalita 

z nenávisti vůči homosexuálům. Definice, legislativa a další údaje.]. 

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 8, 2007, 

č. 2, s. 114 - 137, 4 tab., lit. 28. 

 Zločiny z nenávisti vůči jednotlivci a skupině osob (z náboţenských, rasových, 

etnických aj. důvodů) obecně a ke zpřísnění švédského trestního zákoníku v r. 1994. 

Trestné činy proti jinak sexuálně orientovaným osobám, zejména homosexuálům. 

Výsledky výzkumu těchto incidentů (pouţití násilí, vyhroţování, sexuální obtěţování, 

apod.). Nejčastější příčiny, pachatelé, oběti a místa kriminality z nenávisti ve 

Švédsku. Řešení těchto případů. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

009201 - ANAL 043310 

IKRÉNYI, Ivan - REHÁK, Martin 

Pouţitie technických prostriedkov na zachytenie priebehu úkonov v trestnom konaní. 

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 11, s. 1477 - 1482. 

 Otázka oprávněnosti orgánů činných v trestním řízení pouţít technický prostředek 

(např. videokameru) na zachycení průběhu úkonu v přípravném řízení. Úkon trestního 

řízení a jeho právní úprava v trestním řádu. Písemný zápis o úkonu trestního řízení a 

pouţití jiného vhodného technického prostředku podle trestního řádu. Judikatura 

Evropského soudu pro lidská práva o této problematice. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009301 - ANAL 041515 

KLUČKA, J. - PECHO, P. 

Občianstvo v mezinárodnom a európskom práve. 



 22 

In: Právny obzor. - 90, 2007, č. 3, s. 205 - 225. 

 Právní postavení občanů v mezinárodním a evropském právu, vzájemná koexistence 

rozdílných státních systémů, jejich vývoj. Evropské občanství (občanství EU) a jeho 

uplatňování. Svoboda pohybu a svoboda pobytu občanů členského státu EU na území 

jiného státu a ekonomické důsledky. 

SLK - sla: PA: vy/2008 

 

009341 - ANAL 043409 

BLUMSTEIN, Alfred 

The Roots of Punitiveness in a Democracy [Prameny trestnosti v demokracii].  

In: Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. - 8, 2007, 

příloha č. 1/2007, s. 2 - 16, 3 obr., 1 tab., lit. 15. 

 Analýza kriminality a trestů v USA a některá porovnání s dalšími demokratickými 

zeměmi. Trestní politika a analýza trestů odnětí svobody v USA, kde došlo od 70. let 

minulého století k trvalému a výraznému růstu trestů vězení. Druhy kriminality v 

návaznosti na tresty a další rozbory. Základy a aplikace trestní politiky 

demokratického státu. Přehledy. 

NO - eng: PA: bv/2008 

 

009357 - ANAL 043329 

HANUŠ, Libor 

K extrémním případům domácího násilí.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 12, s. 355 - 358. 

 Problematika vazebního stíhání osob a vymezení okruhu případů, které z pohledu 

obecné zkušenosti by mohly nebo měly být vazebně stíhány, i kdyţ případný trest by 

nepřekročil zákonem vymezené hranice pro vazební stíhání. Výklad termínu 

"pokračování v trestní věci, pro niţ je (obviněný) stíhán". Kauza extrémního 

domácího násilí ilustrující tuto problematiku a stanovisko Ústavního soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009366 - ANAL 043336 

HŮRKA, Petr 

Vyuţití zásady "co není zakázáno, je dovoleno" v pracovním právu.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 24, s. 883 - 887. 

 Základní princip soukromého práva, dle něhoţ mohou subjekty v soukromoprávních 

vztazích konat vše, co zákon nezakazuje, a jeho uplatnění v pracovním právu. 

Promítnutí této zásady do právní úpravy. Právní úkony, subjekty, prostor pro 

odchýlení a zákonná omezení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009374 - ANAL 043343 

KLÁTIK, Jaroslav 

Zmier v trestnom konaní.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 12, s. 1657 - 1663. 

 Smír jako institut odklonu od trestního stíhání a procesní alternativa k potrestání. 

Způsob rozhodování o tomto institutu, jeho zákonná podmínka sloţení stanovené 

peněţní sumy na všeobecně prospěšné účely. Malý zájem obviněných na tomto 

řešení, protoţe finanční zátěţ spojená s povinností náhrady škody poškozenému je pro 

něj nevýhodná nebo ji nechce snášet. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009380 - ANAL 043349 

KORBEL, František 

Rekodifikace trestního práva hmotného.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 28 - 32. 

 Návrh rekodifikace trestního práva hmotného, její cíle a koncepce. Zdůraznění 

subsidiarity trestního práva. Nové prvky navrhované rekodifikace - sníţení věkové 

hranice trestní odpovědnosti, formální pojetí trestného činu, bipartita trestných činů 

(přečiny a zločiny) apod. Problematika trestní odpovědnosti právnických osob. 

Změny obsaţené v doprovodném zákoně. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009355 - ANAL 043328 

LYČKA, Martin 

Sjednocování trestního práva členských států ES/EU formou výkladu Schengenské 

dohody.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 12, s. 353 - 355. 

 Potenciální vliv Schengenského acquis na vývoj národního trestního práva a na 

integraci trestního práva členských států. Výklad vybraných článků Schengenské 

dohody v judikatuře Evropského soudního dvora se zaměřením na zásadu ne bis in 

idem. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009362 - ANAL 043332 

MATES, Pavel 

Rozhodování sporů orgány veřejné správy : K rozhodování sporů Českým 

telekomunikačním úřadem.  

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 12, s. 41 - 46. 
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Rozhodování sporů orgány veřejné správy mezi navzájem si nepodřízenými subjekty 

ohledně nároků plynoucích z předpisů soukromého práva. Nutnost speciální procesní 

úpravy. Úprava sporného řízení ve správním řádu - dokazování, rozhodnutí, uzavření 

smíru, předběţné opatření, náhrada nákladů. Rozhodování sporů Českým 

telekomunikačním úřadem a jeho rozhodovací činnosti (smlouvy, cenové spory, 

zvláštní spory). 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009367 - ANAL 043337 

NEZHYBA, Jiří 

Problematika nezávislosti výkonu státní správy v kontextu kontroverzních závazků ze 

smluv územní samosprávy se zahraničními investory.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 24, s. 901 - 906. 

 Popis vybraných a podle názoru autora absolutně neplatných závazků ze smluv, které 

Česká republika či územní samosprávné celky uzavírají se zahraničními investory, a 

tím svým účelem ovlivňují průběh a výsledky správního řízení, čímţ dochází k 

zásahům do nezávislosti výkonu přenesené působnosti, do níţ samospráva integrovat 

nesmí. Nezákonnost těchto správních aktů, úvahy de lege ferenda. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009361 - ANAL 043331 

PIPKOVÁ, Hana  

K reformě soudnictví : Soudce mediátorem ve správním věcech? 

In: Právní rádce. - 15, 2007, č. 12, s. 13 - 21. 

 Pojem a podstata mediace a vzrůstající význam alternativního řešení sporů. Právní 

zástupci, resp. advokáti a soudci jako mediátoři. Řešení správních věcí mediací - 

Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko. Vhodnost a nevhodnost mediace při řešení 

sporů. Přeshraniční mediace. Mediace v aktech Rady Evropy a EU. Návrhy de lege 

ferenda pro českou právní úpravu.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009379 - ANAL 043348 

ŘEHÁČEK, Jan 

K postihu trestných činů v dopravě.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 24 - 27. 

 Novela zákona (č. 361/2000 Sb.) o provozu na pozemních komunikacích a 

novelizace některých ustanovení trestního zákona - vytvoření nové skutkové podstaty 

trestného činu (řízení motorového vozidla bez řidičského průkazu) a významná změna 

znění skutkové podstaty trestného činu ohroţení pod vlivem návykové látky. 

Komplikace při aplikaci zákonných norem z hlediska trestního práva a činnosti 

státního zastupitelství. Otázka postihu řidiče, který před jízdou poţil alkohol nebo  
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jinou návykovou látku. Problematika kontroly. Porovnání trestních a správních 

sankcí. Problematika doručování v přestupkovém řízení a vymáhání pokut. Povinnosti 

a oprávnění dopravní policie, moţnosti dané novelou trestního řádu.  

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009364 - ANAL 043334 

SCHELLEOVÁ, Ilona 

Nad některými zahraničními úpravami insolvenčního práva.  

In: Obchodní právo. - 16, 2007, č. 11, s. 16 - 22. 

 Nové vývojové tendence konkurzního práva v USA, jehoţ principy ovlivnily i 

evropské právo a právní úpravu insolvenčního práva v jednotlivých státech Evropy. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009354 - ANAL 043327 

SOTOLÁŘ, Alexander 

Výchovné povinnosti a výchovná omezení v systému soudnictví ve věcech mládeţe.  

In: Trestněprávní revue. - 6, 2007, č. 12, s. 341 - 352. 

 Výchovné povinnosti a výchovná omezení jsou dílčí součástí systému výchovných 

opatření uplatnitelných proti mladistvým pachatelům a zastávají v něm důleţité místo, 

protoţe vytvářejí prostor pro komplexní reakci na trestnou činnost mladistvých.  

Právní rámec pro uplatnění výchovných povinností a omezení. Rozbor jednotlivých 

výchovných povinností a omezení. Výchovné povinnosti a omezení uplatnitelná vůči 

dětem mladším 15 let, mladým dospělým a trestně neodpovědným mladistvím. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009365 - ANAL 043335 

TELEC, Ivo 

Svolení, nebo zákonné licence v právu osobnostním.  

In: Právní rozhledy. - 15, 2007, č. 24, s. 879 - 883. 

 Právně informativní přehled části platného práva a právně argumentační podpora 

doktríny odvolatelnosti jiţ uděleného svolení v soukromoprávním reţimu 

osobnostních práv. Účel osobnostního práva a vymezení zvláštních případů uţití 

chráněných statků a to způsobem, který vzniká v jejich pořízení nebo pouţití. Zásada 

nedotknutelnosti. Svolení k pořízení nebo uţití ideálního statku a jeho odvolatelnost. 

Protiprávnost pořízení důkazu a jeho přípustnost v souvislosti s právem na 

spravedlivý proces. Bezúplatné zákonné licence jako výjimky z pravidelného 

poţadavku svolení k pořízení nebo uţití předmětů.  

CZ - cze: PA: bh/2008 
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009376 - ANAL 043345 

ÚSTAVNÝ SÚD SR 

Právo na osobnú slobodu a dôvodnosť predĺţenia väzby v prípravnom konaní ; 

Sprac.: Gabriela Feťková.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 12, s. 1675 - 1682. 

 Rozhodnutí Ústavního soudu SR o stíţnosti, kterou stěţovatel namítal porušení svého 

základního práva na osobní svobodu v souvislosti s důvodností prodlouţení trvání 

vazby v přípravném řízení. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009375 - ANAL 043344 

WILFLING, Peter 

Sprístupňovanie súdnych rozhodnutí a zákon č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií.  

In: Justičná revue. - 59, 2007, č. 12, s. 1664 - 1674. 

 Povinnost soudů zpřístupňovat texty soudních rozhodnutí na základě zákona o 

svobodném přístupu k informacím. Dosavadní praxe uplatňování novely zákona 

účinné od 2.1.2006, která zakotvila povinnost zpřístupnit soudní rozhodnutí, pokud 

tomu nebrání zvláštní předpisy. Výklad tohoto ustanovení - jazykový, ústavně 

konformní a konformní s mezinárodními závazky SR. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

009394 - ANAL 043363 

BALDARELLI, Marcello 

Gewalt und ihre Ausprägung : Rechtliche Betrachtungen zum Phänomen der Gewalt 

[Násilí a jeho projevy. Právnická nauka o fenoménu násilí] 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 25, 2007, č. 6, s. 8 - 11.  

 Pojem a jevové formy násilí z hlediska trestního a policejního práva a policejní 

praxe. Trestněprávní klasifikace Happy Slappingu (přepadení oběti a její zbití), Snuff-

Video (fotografování oběti), cyber bullyingu (úklady a vydírání oběti za pouţití 

moderních komunikačních technologií), davové násilí. Trestněprocesní aspekty a 

aspekty policejně právní. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009383 - ANAL 043352 

FOLTÝN, Leo 

Malá poznámka k účelovosti podávání trestních oznámení.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 40 - 42.  

 Povinnost státního zastupitelství jako orgánu činného v trestním řízení stíhat všechny 

trestné činy, o nichţ se doví, pokud zákon či mezinárodní smlouva nestanoví jinak.  
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Forma podání trestního oznámení, postup před zahájením trestního stíhání. 

Problematika "zneuţívání" cesty trestního řízení tam, kde by řešení mělo být věcí 

občanského či obchodního práva. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009384 - ANAL 043353 

LATA, Jan 

V pasti přerušení trestního stíhání.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 42 - 43.  

 Problematika (ne)moţnosti přerušení trestního stíhání v případech, kdy pokračování 

v něm je na úkor přiměřenosti, rychlého procesu nebo hospodárnosti. Návrhy na 

řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009385 - ANAL 043354 

MAREK, Karel 

K uzavírání obchodněprávních smluv, splnění závazku a promlčení.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 44 - 53.  

 Uzavírání obchodních smluv a jeho základní otázky. Právní úprava 

obchodněprávních a závazkových vztahů v obchodním zákoníku. Smluvní strany 

obchodněprávní smlouvy, úprava v občanském zákoníku a občanskoprávní smlouvy. 

Smlouvy nepojmenované. Splnění závazku, způsob, místo, doba. Promlčení v 

obchodních závazkových vztazích. Promlčení bezdůvodného obohacení. Pouţití 

občanského zákoníku v obchodněprávních vztazích. Promlčení práva přiznaného 

pravomocným rozhodnutím soudu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009381 - ANAL 043350 

PALOVSKÝ, Tomáš 

Právní regulace toku informací o probíhajícím trestním řízení : Úvaha de lege ferenda.  

In: Státní zastupitelství. - 5, 2007, č. 12, s. 32 - 35.  

 Problematika neţádoucích toků informací o trestním řízení. Rámcové shrnutí právní 

úpravy - právo na informace a jeho omezení. Postavení orgánů činných v trestní řízení 

a vymezení situací, kdy mohou odepřít poskytnutí informace. Zveřejňování informací 

tzv. neoficiální cestou, problematika zákonnosti a etiky, ochrana zdrojů informace, 

práva poškozeného a obviněného. Otázka volby moţného řešení. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

009316 - ANAL 041524 

BAČOVÁ, Viera 

Sociálny kapitál v psychológii.  

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 4, s. 360 - 373, 1 tab., 1 obr., lit. s. 

372-373. 

 Sociální kapitál je moţnost jednotlivce si prostřednictvím sociálních sítí zajistit 

uspokojení svých potřeb. Základní koncepce sociálního kapitálu a jeho vymezení. 

CZ - sla: PA: vy/2008 

 

009285 - ANAL 041500 

WATERS, Judith A. - USSERY, William 

Police stress: history, contributing factors, symptoms and interventions [Policejní 

stres: historie, přispívající faktory, příznaky a zákroky]. 

In: Policing : An Internacional Journal of Police Strategies & Management. - 30, 

2007, č. 2, s. 169 - 188, 1 obr., lit. s. 186-188. 

 Významné stresové faktory v profesi policisty. Preventivní a léčebné programy. 

Příznaky stresu a jeho následky (kardiovaskulární nemoci, alkoholismus, domácí 

násilí, deprese a sebevraţdy). Program pro policisty a jejich rodiny v tíţivé situaci. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009340 - ANAL 041542 

RYMEŠ, M. 

I. Gillernová, H. Boukalová a kol.: Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. 

In: Československá psychologie. - 51, 2007, č. 6, s. 659 - 661. 

Rec. na : Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie / I. Gilernová, H. Boukalová 

a kol.. 

 Recenzovaná publikace pokrývá značný tematický rozsah kriminalistické 

psychologie s přesahy do viktimologie a penitenciární psychologie, zdařilá kombinace  

standardních poznatků z oboru s informacemi a zkušenostmi vycházejícími z vlastní 

profesní praxe a z odborného zaměření participujících autorů. Obsahově je text dobře 

strukturovaný, logicky členěný, čtivý, dobře vykresluje moţnosti a způsoby vyuţívání 

této specificky orientované psychologie v rámci kriminalistické praxe. 

CZ - cze: PA: vy/2008 
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009278 - ANAL 041494 

CAMMA , A. 

Vedení z pohledu moderní filozofie : zkráceno [[Název orig.] Führung bedeutet zu 

fühlen, zu denken und zu handeln].  

In: Moderní řízení. - 42, 2007, č. 8, s. 14 - 17, 1 tab., 2 obr.. Sek.inf.p.: io new 

management. - 2006 

 Koncepce integrálního vedení, jeho základem je rovnoměrně se rozvíjející mentální, 

emocionální a spirituální inteligence. Nové způsoby vnímání, myšlení, cítění a 

jednání vedoucího pracovníka. CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009298 - ANAL 041512 

DUCHÁČEK, Ludvík 

Diagnostika pracovní motivace v několika současných českých firmách : Empirický 

výzkum. 

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 42, 2007, č. 1 - 2, s. 41-49, lit. 18, 5 tab., 3 

grafy. 

 Popis motivačních zdrojů je součástí konstrukce motivačního systému firmy. 

Determinace chování a výkonu pracovníků v rámci organizace. Výsledky 

empirického výzkumu motivačních zdrojů pracovníků českých firem. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009351 - ANAL 043325 

GEHRKE, Anne - BOEGE, Katrin 

Traumatisierung und psychische Belastung in der Polizeiarbeit : Der Einfluss von 

Traumatypen und kulturellen Unterschieden [Traumatizace a psychická zátěţ 

policejní práce. Účinky typu traumatu a kulturních rozdílů].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 52, 2007, č. 6, s. 228 - 230, lit. 12. 

 Psychická zátěţ policejní práce. Policisté jako oběti nejrůznějších traumatizujících 

událostí, v poslední době často vyvolaných kulturními rozdíly. Interkulturní aspekty 

policejní práce a z nich vyplývající konflikty, které mohou mít traumatické důsledky 

pro zasahující policisty. Moţnosti, jak se s těmito problémy vyrovnat. Psychologická 

první pomoc. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009315 - ANAL 042848 

HAMERNÍKOVÁ, Veronika 

Řidičák na zkoušku.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2007, č. 1, s. 26 - 28. 
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Vysoká nehodovost mladých řidičů. Úvaha, zda zavést vydávání řidičských průkazů 

nejprve na zkoušku tak, jak je tomu v mnoha evropských zemí včetně Slovenska. Jak 

se jezdí ve "zkušební lhůtě" v některých zemích. Nedostačující počet výukových 

hodin v autoškolách a potřeba zaměření výuky i na oblast psychomotorických a 

poznávacích schopností a smyslového vnímání. Posunout hranice dospělosti nebo ne? 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009273 - ANAL 043668 

MATOUŠKOVÁ, Ingrid 

Krizová komunikace a média.  

In: Security magazín. - 14, 2007, č. 6, s. 61 - 63, lit. 5. 

 Významným psychologickým prostředkem při předcházení a řešení krizových situací 

je komunikace. Krizová komunikace představuje specifickou oblast komunikace se 

zvláštní strukturou a dynamikou. O zvláštnostech krizové komunikace a 

psychologických zásadách jejího vedení v jednotlivých fázích vývoje. Krizové 

události. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009297 - ANAL 041511 

SCHEINEROVÁ, Kateřina - UHLÁŘ, Pavel - ENDERSCH, Jan 

Outdoor training ve společnosti Mostecká uhelná a.s..  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 42, 2007, č. 1 - 2, s. 59-65, 2 grafy, lit. 11. 

 Outdoor training (OT) je forma vzdělávání anebo výcviku ve firmách. Rozvoj 

jedinců v rámci firemní péče o lidské zdroje v podobě vyuţívání výcviku mimo 

pracoviště zaměstnanců. Praktické zkušenosti z podmínek průmyslového podniku 

(Mostecká uhelná a.s.). 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009306 - ANAL 041517 

SVIANTEKOVÁ, Gabriela 

Pracovno-rodinný konflikt : Úvod do problematiky.  

In: Psychologie v ekonomické praxi. - 42, 2007, č. 1 - 2, s. 9 - 19, lit. s. 17-19. 

 Problémy vznikající z konfliktu zaměstnanecké kariéry a rodinného ţivota, jejich 

vývoj. Vliv na pracovní výkonnost, fluktuaci zaměstnanců a zájem zaměstnavatelů 

tudíţ těmto konfliktům předcházet. 

CZ - sla: PA: vy/2008 
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009313 - ANAL 042847 

SVOBODOVÁ, Lenka 

Mobbing: psychoteror na pracovišti.  

In: Psychologie Dnes. - 14, 2008, č. 1, s. 18 - 19. 

 Mobbing je patologická záleţitost, někteří odborníci uţívají termín "psychická 

vraţda". Článek je zaměřen na charakteristiku obětí. Definice mobbingu, jeho projevy 

a cíle. Potenciální oběti.  

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009335 - ANAL 041537 

LUKEŠ, Václav 

Netypické ukončení posttraumatické stresové poruchy. 

In: Česka a slovenská psychiatrie. - 103, 2007, č. 7, s. 353 - 357, lit. 8. 

 Konkrétní případ posttraumatické stresové poruchy. Kauza 80 leté pacientky, která 

prodělala těţké fyzické a psychické trauma způsobené opakovaným znásilněním v 

průběhu jednoho dne. Popis znaleckých vyšetření pro potřeby policie a soudu. Průběh 

poskytnuté psychoterapie. 

CZ - cze: PA: vy/2008 

 

009391 - ANAL 043360 

MAAZ, H. J. 

Kindheit - Wiege der Persönlichkeit : Psychosoziale Folgen von Vernachlässigung 

und Misshandlung in der Kindheit [Dětství, kolébka osobnosti. Psychosociální 

následky zanedbávání a týrání v dětství]. 

In: Deutsche Polizei. - 56, 2007, č. 12, s. 21 - 23, 25, 27. 

 Problematika psychických následků špatného zacházení či zanedbávání ze strany 

rodičů v dětství. Děti jako oběti domácího násilí. Zanedbávání či špatné zacházení ze 

strany matky nebo ze strany otce. Konfliktní situace a její kořeny. Traumata a jejich 

kompenzace a terapie. Prevence. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

009281 - ANAL 041497 

BURKE, Ronald J. - MIKKELSEN , Aslaug 

Suicidal ideation among police officers in Norway [Sebevraţedné myšlenky mezi 

policisty v Norsku]. 
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In: Policing : An International Journal of Police Strategies & Management. Stress in 

policing: research and practice. - 30, 2007, č. 2, s. 228 - 236, 1 obr., 2 tab., lit. 22. 

 Potenciální příčiny sebevraţedného myšlení mezi policisty v Norsku (syndrom 

vyhoření, nízká úroveň sociální podpory). Metody a kritéria výzkumu. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 

 

009331 - ANAL 042853 

CHLUDIL, Ivan 

Pistole Ruger.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 12, s. 18 - 20, obr. 

 Historie zbraní zn. Ruger a jejich postupný vývoj a modernizace. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009344 - ANAL 041545 

DOWNS, Raymond L. 

Less lethal weapons: a technologist's perspective [Neusmrcující zbraně: technologická 

perspektiva].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies & Management. Less lethal 

weapons. - 30, 2007, č. 3, s. 358 - 384, 1 tab., lit. 38. 

 Výzkum a vývoj nových technologií neusmrcujících zbraní, jejich vyuţití v policejní 

praxi, typy. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009330 - ANAL 042853 

HELEBRANT, Martin 

SIG Sauer P250 DCc.  

In: Střelecká revue. - 39, 2007, č. 12, s. 12 - 15, obr., tab. 
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 Seznámení s výsledky testů pistole SIG Sauer P250 DCc, která je určena primárně 

pro sluţební potřeby ozbrojených sborů. Popis zbraně a technické údaje. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009345 - ANAL 041546 

KLINGER, David 

Impact munitions: a discussion of key information [Účinek munice: diskuse klíčové 

informace].  

In: Policing : An International Journal of Police Strategies & Management. Less lethal 

weapons. - 30, 2007, č. 3, s. 385 - 397, 5 tab., lit. 12. 

 Uţití střelných zbraní, včetně neusmrcujících zbraní, při policejní práci v USA. Typy. 

GBR - eng: PA: vy/2008 

 

009350 - ANAL 042855 

KLOZÍK, Pavel 

SIG SAUER P 225. 

In: Střelecká revue. - 40, 2008, č. 1, s. 22 - 23, obr. 

 Popis a technické údaje o pistoli SIG Sauer P 225 ráţe 9 mm Luger, která je 

pouţívaná pod označením P6 německými ozbrojenými sloţkami. Konstrukce zbraně. 

Výsledky praktické zkoušky. Shrnutí. 

CZ - cze: PA: če/2008 

 

009356 - ANAL 042857 

PEKAŘÍK, Jaroslav 

SIG P 250 DCc = Cesta novým směrem.  

In: Zbraně a náboje. - 2008, č. 1, s.52 - 57, obr. 

 Konstrukce a kvalita samonabíjecí pistole SIG P 250 ráţe 9 mm Luger. Popis a 

technické údaje. Inovace pistole. Vyhodnocení střeleckého testu.  

CZ - cze: PA: če/2008 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

009229 - ANAL 043631 

CHLÍBKOVÁ, Daniela 

Příprava pedagogů v oblasti ochrany obyvatelstva.  

In: 112. - 6, 2007, č. 12, s. 18 - 20, 2 obr. 

 Stručné retrospektivní zhodnocení vzdělávání pedagogů v problematice ochrany 

člověka před působením negativních vlivů od vzniku organizované ochrany 

obyvatelstva v českých zemích v roce 1935, která od té doby existovala pod různými 

názvy a měla různý obsah a smysl. Problémy a nedostatky ve vzdělání pedagogů 

v této oblasti v současné době. Sebevzdělávání učitelů. Závěr. CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009369 - ANAL 043338 

KAPOUN, Michal - ANDREEVA, Ekaterina 

Ochrana před následky chemického terorismu.  

In: Informační zpravodaj. Institut ochrany obyvatelstva. - 18, 2007, č. 2, s. 13 - 17. 

 Informace o obsahu cyklu veřejně dostupných přednášek (http://www.fch.vutbr.cz). 

Názvosloví chemického terorismu, historické zkušenosti s pouţíváním chemických 

zbraní, legislativní nástroje pro boj s chemickým terorismem, prostředky chemického 

terorismu, závaţné průmyslové havárie, ochrana před chemickým terorismem, 

příprava obyvatelstva. Materiální a technické zabezpečení před chemickým 

terorismem. Jmenné odkazy: Andrejeva, Jekaterina viz Andreeva, Ekaterina 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009221 - ANAL 043627 

KUPEC, Roman 

Test zásahového oděvu.  

In: 112. - 6, 2007, č. 12, s. 12, 1 obr. 

 Praktická zkouška vlastností zásahového oděvu a doplňků při pádu hasiče do vody 

bez plovací vesty byla prováděna při výcviku lezecké skupiny HZS Libereckého kraje 

spolu s členy Vodní a potápěčské záchranné sluţby Liberec v květnu 2007. Průběh 

testu. Vyhodnocení testu a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

MIKA, Otakar J. - ANDREEVA, Ekaterina - MAŠEK, Ivan 

Hlavní nebezpečí chemického terorismu a soubor opatření k ochraně obyvatelstva v 

současné době v podmínkách České republiky.  
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In: Informační zpravodaj. Institut ochrany obyvatelstva. - 18, 2007, č. 2, s. 39 - 58, lit. 

15. 

 Definování chemického terorismu v současnosti. Základní specifikace hlavních 

moţných zdrojů chemického terorismu v podmínkách ČR. Tvoření scénářů a příklady 

chemického terorismu v ČR, reálné příklady a jejich moţné negativní dopady s 

pouţitím konkrétních vyhodnocených případů (sarin, toman, tabun) a pro hlavní 

průmyslové toxické látky (amoniak, chlor, fosgen, oxid siřičitý). Obecné poţadavky 

na ochranu obyvatelstva, návrhy komplexu různých opatření k ochraně obyvatelstva 

před následky a dopady chemického terorismu z hlediska prevence, ochrany, záchrany 

a likvidace následků. Další doporučení. Jmenné odkazy: Andrejeva, Jekaterina viz 

Andreeva, Ekaterina 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009370 - ANAL 043339 

MIKA, Otakar J. - KAPOUN, Michal 

Analýzy rizika a chemická bezpečnost.  

In: Informační zpravodaj. Institut ochrany obyvatelstva. - 18, 2007, č. 2, s. 19 - 37, lit. 

18. 

 Obecný popis mimořádných událostí (závaţné průmyslové havárie, přírodní 

katastrofy) a způsoby provádění analýzy jejich rizika. Moţné metody pouţívání 

analýzy rizik pro nebezpečné chemické látky a přípravky. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009372 - ANAL 043341 

MIKA, Otakar J. - ZEMAN, Miloš 

Analýza disponibilních sil a prostředků.  

In: Informační zpravodaj. Institut ochrany obyvatelstva. - 18, 2007, č. 2, s. 59 - 68, lit. 

9. 

 Vysvětlení a obecný popis disponibilních sil a prostředků (disponibilní zdroje) pro 

rychlé a efektivní řešení mimořádných událostí. Moţné způsoby jejich analýzy a 

hodnocení. Základní a rozšířený rozsah analýzy, matematické vyjádření a výpočet 

dostatečnosti. Konkrétní příklady. Souhrn a uvedení hlavních návrhů jednoduchých 

tabulek pro registraci, výpočty a záznamy potřebných údajů. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

009228 - ANAL 043630 

NITRA, Josef 

Čtvrtstoletí jeskynního záchranářství.  

In: 112. - 6, 2007, č. 12, s. 16 - 17, 2 obr. 
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 Představení speleologické záchranné sluţby (SZS). Poslání a působnost SZS. 

Spolupráce. Pravidelné součinnostní cvičení.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

009234 - ANAL 043636 

ZADINA, František 

Automatické externí defibrilátory u HZS kraje Vysočina.  

In: 112. - 6, 2007, č. 12, s. 28 - 29, 1 graf, 3 obr. 

 V říjnu 2007 bylo HZS kraje Vysočina předáno pět automatických externích 

defibrilátorů (AED) a výcvikový komplet od firmy OMS ZOLL. Komorová fibrilace. 

Rychlost defibrilace. Závěry, které byly přijaty k procesu zavádění AED do výbavy 

jednotek. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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