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ALKOHOL, DROGY  

 

010922 - ANAL 045252 

BARTÍKOVÁ, Jana 

Děti a jejich skutky.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 9, s. 19, 1 obr.  

 V roce 2007 zadrţeli policisté zlínského okresního ředitelství uţ osm varen pervitinu, 

z jeho výroby a distribuce obvinili stejný počet lidí. Zásahy zlínských policistů při 

drogových akcích. Trestní odpovědnost dětí. Trestný čin "provinění". Účel trestu u 

mladistvého. Případ mladíka, který brutálně napadl a zkopal svého známého. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010800 - ANAL 043930 

DERBY, Wade J. 

The Impact of Drug Decriminalization on the Future of Police Recruiting Standards 

[Jaký vliv bude mít legalizace drog na budoucí výběr nových členů policie].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 8, s. 92 - 95, 1 obr., 1 tab., lit. 14.  

 Problém legalizace drog v USA. Jiný etický kodex pro příští generaci. Vzhledem k 

legalizaci drog bude obtíţnější i výběr nových členů policejního sboru. Personální 

situace v americké policii. Perspektivy do budoucna. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010931 - ANAL 045261 

KVETKOVÁ, J. 

Vlyv abstinence na hypercholesterolémiu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 2, s. 65 - 73, 1 obr., 3 tab., lit. 5.  

 Základní informace o metabolizmu lipoproteinů a alkoholu. Cíl práce. Metodika a 

postup. Výsledky, diskuse a závěr.  

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010929 - ANAL 045259 

MAJZLÍKOVÁ, J. 

Kvalitativní analýza specifických potřeb u dětí do 15 let ohroţených důsledky uţívání 

návykových látek na území hl. města Prahy prostřednictvím s protidrogovými 

koordinátory a pediatry.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 1, s. 41 - 58, lit. 24.  
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Studie byla provedena na vzorku praţských protidrogových koordinátorů a pediatrů 

jako součást projektu. Analýza potřeb a současného stavu adiktologických sluţeb na 

území hl. m. Prahy určených dětem do 15 let. Cíl substudie. Popis cílové populace z 

perspektivy jejích specifických potřeb a zdrojů informací o nich. Smysl studie. 

Současný systém adiktologických sluţeb v Praze a blízkém okolí. Materiál a 

metodika. Výsledky, diskuse a závěr.  

SLK - cze: PA: ká/2008 

 

010926 - ANAL 045256 

NOVOTNÝ, V. - HERETIK, A. - HERETIK, A. - ml. - PEČEŇÁK, J. - RITOMSKÝ, 

A. 

Epidemiológia nikotinizmu.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 1, s. 3 - 10, 1 graf, lit. 20.  

 Prevalence kuřácké závislosti je do značné míry podmíněná  mnohými faktory, 

typem klasifikace, typem pouţitého materiálu na zjišťování. Americké a evropské 

epidemiologické studie. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010928 - ANAL 045258 

OKRUHLICA, Ľ. 

Pokroky v diagnostike a liečbe závislosti od tabaku.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 1, s. 29 - 40, lit. 44.  

 V posledních letech nastal pokrok v diagnostice a léčbě tabákových závislostí. 

Diagnostické prostředky. Farmakoterapie. Závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010884 - ANAL 044751 

ROMMELSPACHER, Hans - TETZNER, Marion 

5 Gramm sind noch zu viel [Pět gramů je ještě příliš mnoho].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 9, s. 23 - 25, 2 obr.  

 Rozhovor s odborníkem na drogy na téma stanovení přípustné hranice mnoţství 

drogy pro osobní potřebu. Druhy amfetaminových drog a podceňování jejich 

nebezpečnosti. Uţívání pervitinu během druhé světové války. Problematika stanovené 

hranice "ne nepatrného mnoţství", která je podle odborníků příliš vysoká. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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010793 - ANAL 045206 

VANĚČEK, Miloš 

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 3, s. 2 - 6.  

 Problematika řízení vozidel po konzumaci konopných látek a benzodiazepinů. Údaje 

z jednotlivých zemí byly podrobeny analýze s cílem určit prevalenci těchto látek mezi 

řidiči. Analýza situace. Politika a právní předpisy. Prosazování práva. Preventivní 

přístupy a programy. Uţívání drog a související problémy mezi dětmi do 15 let. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010794 - ANAL 045207 

VANĚČEK, Miloš 

Tanec a drogy 2007.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 3, s. 7 - 13, 9 tab., lit. 8.  

 Cílem průzkumu bylo zmapovat rozsah a kontext rekreačního uţívání drog mezi 

mladými příznivci elektronické taneční hudby. Průzkum probíhal formou 

dotazníkového šetření přes internet, anonymita respondentů byla zaručena. Souhrn 

hlavních výsledků studie. Studie "Tanec a drogy 2007" se zabývá uţíváním drog 

v prostředí tanečních akcí a mezi jejich návštěvníky a navazuje na obdobné studie z r. 

2000 a 2003. Metodologie, charakteristika výběrového souboru, výsledky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010799 - ANAL 045211 

VANĚČEK, Miloš - HEJDA, Jan 

Léky na naší drogové scéně do roku 1990. Zneuţívání léků v praxi bezpečnostních 

orgánů.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 3, s. 36 - 50, lit. 4.  

 Problematika drogové závislosti v praxi bezpečnostních orgánů, které popsal Mudr. 

R. Grumlík z psychiatrické léčebny v časopise Kriminalistický sborník č. 7/1968. 

Charakteristika nejčastějších typů drogové závislosti v ČSSR. Charakteristika 

psychostimulačních léků. Zneuţívání léků k nelegální výrobě omamných a 

psychotropních látek. Nedovolená výroba a účinky léků na organismus. Výběr látek 

mající význam pro kriminalistické zkoumání. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010827 - ANAL 045212 

VANĚČEK, Miloš - HEJDA, Jan 

Mládeţ a drogy (návykové látky).  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 3, s. 51 - 55, 3 tab., lit. 5.  
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Ochrana mládeţe před alkoholismem v historii. Údaje o výskytu zneuţívání 

návykových látek mládeţí. Poznatky z výzkumu postojů mládeţe k nealkoholové 

toxikomanii. Závěry výzkumu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010753 - ANAL 044579 

ZUKAL, Jiří 

Strategie proti drogám.  

In: Veřejná správa. - 19, 2008, č. 16, s. 18 - 19, 2 obr., 1 tab.  

 Uţívání drog tvoří jiţ řadu let jednu z největších hrozeb, které musí na národní 

úrovni čelit všechny evropské státy. Na komunitární úrovni se vypracovávají strategie 

boje proti drogám a vyhlašují i evropské akční plány. Průzkum k této problematice. 

Výše rizika pro zdraví u jednotlivých drog, tabáku a alkoholu v procentech. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010927 - ANAL 045257 

ŢUKOV, I. - KOZELEK, P. - BORZOVÁ, C. - DOMLUVILOVÁ, D. 

Některé tradiční přírodní halucinogeny, jejich historie, pouţití a současný forenzní 

pohled na problematiku.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 1, s. 11 - 28, 1 obr., lit. 23.  

 Halucinogenní drogy rostlinného původu získávané z rostlin a hub. Chemický jde o 

látky s tryptaminovým resp. s indolovým jádrem a v centrálním nervovém systému 

ovlivňující především serotoninový neuromediátorový systém. Klinicky mají proto 

stimulační a halucinogenní potenciál. Tradiční příprava drog, její historie a klinický 

obraz intoxikace. Forenzní komentář doplňuje komplexní pohled na problematiku 

halucinogenů v soudně znalecké praxi.  

SLK - cze: PA: ká/2008 

 

010948 - ANAL 045278 

Buprenorfin.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 11.  

 Charakteristika syntetické látky buprenorfin. Historie, účinky buprenorfinu. Uţívání. 

Nejznámější léky s obsahem buprenorfinu. Zneuţívání léků s obsahem buprenorfinu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010950 - ANAL 045280 

Mezinárodní výbor pro kontrolu drog (INCB) vyzývá k dodrţování úmluv OSN ve 

všech zemích.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 13.  
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 Zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu drog (INCB). Výbor ve své výroční 

zprávě upozorňuje, ţe některé státy věnují přílišnou pozornost postihu drobných 

přestupků uţivatelů drog namísto pevného a koordinovaného přístupu k potírání 

pašeráctví a distribuce drog. Nerovnoměrné uplatňování zákona podkopává úsilí o 

efektivní naplňování mezinárodních úmluv. Výbor INCB vyzývá členské státy, aby 

umoţňovaly léčbu drogových závislostí ve vězeňských zařízeních a upřednostňovaly 

alternativní tresty pro drogově závislé - např. povinné léčení na místo vězení. 

Nedostatečný přístup k lékům na tišení bolesti. Hlavní zprávy z regionů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010884 - ANAL 044751 

ROMMELSPACHER, Hans - TETZNER, Marion 

5 Gramm sind noch zu viel [Pět gramů je ještě příliš mnoho].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 9, s. 23 - 25, 2 obr.  

 Rozhovor s odborníkem na drogy na téma stanovení přípustné hranice mnoţství 

drogy pro osobní potřebu. Druhy amfetaminových drog a podceňování jejich 

nebezpečnosti. Uţívání pervitinu během druhé světové války. Problematika stanovené 

hranice "ne nepatrného mnoţství", která je podle odborníků příliš vysoká. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010949 - ANAL 045279 

Subutex. In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 12, 2 obr.  

 V ČR stále stoupá počet lidí zneuţívajících subutex, substituční látku původně 

určenou k léčbě heroinové závislosti. Recept na drogu. Podle aktuální výroční zprávy 

monitorovacího střediska pro drogy je v ČR celkem 30 200 problémových uţivatelů 

drog. Nejrozšířenější drogou je pervitin, pak opiáty. V posledních letech vzrůstá počet 

uţivatelů subutexu a klesá počet závislých na heroinu. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

010878 - ANAL 044747 

ALBERT, Helmut 

Rechtsextremismus im Saarland - ein aktuelles Lagebild [Pravicový extremismus v 

Sársku a jeho aktuální stav].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 8, s. 22 - 23, 25 - 26, 1 obr, 3 tab.  

 Extremistické pravicové organizace a strany nejsou jen fenoménem východních 

(nových) německých zemí. Potýkají se s nimi i tzv. staré spolkové země, jako je např.  
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Sársko. Pravicově extremistický potenciál v Sársku. Nacionálně demokratická strana 

Německa (NPD) jako aktivní politická síla. Hnutí skinheads, jeho členové, příznivci a 

spolky. Činnost skinheadských organizací - typické jsou koncerty. Vztah NPD a 

skinheads. Trestné činy motivované pravicovým extremismem (antisemitismus, 

šovinismus, politické násilí proti levici apod.) a jejich pachatelé. Některé statistické 

údaje. BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010933 - ANAL 045263 

BELEŠOVÁ, P. 

Kritéria efektívnosti troch programov primárnej prevencie drogových závislostí.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 2, s. 75 - 102, 1 tab., lit. 20.  

 Předcházení vzniku drogových závislostí je nejefektivnější cesta. Charakteristika 

primární prevence, její filozofie. Cíl práce. Metodologie. Analýza problému. Program 

"Školy podporující zdraví". Další přehled programů. Výsledky, diskuse, doporučení a 

závěr.  

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010826 - ANAL 044719 

BERNER, Andrea 

Soziale Manipulatoren : Menschliche Schwächen sind Angriffspunkte für Know-how-

Diebe [Sociální manipulátoři. Lidské slabosti jsou východiskem krádeţí know-how].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 6 - 7, s. 18 - 19, 2 obr.  

 Krádeţe firemního know-how a jejich nejčastější pachatelé z řad zaměstnanců. 

Význam sociálního inţenýrství zkoumajícího mezilidské vztahy pro prevenci těchto 

krádeţí. Oběti a pátrání po pachatelích v elektronických dokumentech. Strategie 

kontroly, ochrana know-how. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010919 - ANAL 043942 

FITTKAU, Karl-Heinz - GRASER, Peter 

Eine Typologie von Tötungsdelikten, begangen durch Jugendgruppen [Typologie 

trestných činů zabití, spáchaných skupinami mladých lidí].  

In: Archiv für Kriminologie. - 222, 2008, č. 1 - 2, s. 31 - 37, lit. 9.  

 Kriminalita mladých lidí ve věku od 14 do 21 let ve spolkové zemi Braniborsko v 

období deseti let. První typologie hodnotí pachatele podle motivu a sociálního statusu, 

druhá typologie posuzuje pachatele podle skupiny a jejího vlivu na jedince. 

Kategorizace pachatelů podle činů emocionálních, plánovaných, neplánovaných. Vliv 

okolního prostředí a politické ideologie. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 



 8 

010879 - ANAL 044748 

HALLENBERGER, Frank 

Menschliche Zeitbomben: Beziehungskiller : Eine Analyse von Tötungsdelikten in 

Intimpartnerschaften [Lidská časovaná bomba: zabiják v partnerském vztahu. 

Analýza deliktu zabití mezi intimními partnery].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 8, s. 28, 30 - 35, 5 obr., 1 graf, lit. 13.  

 Fenomén násilí a zabití v intimních partnerských vztazích, jeho historický exkurs a 

obecné vysvětlení jevu, jehoţ nejčastějšími oběťmi jsou ţeny. Analýza trestného činu 

zabití, resp. vraţdy v partnerských vztazích. Místo činu a čas činu, známky násilí v 

partnerských vztazích, jejich průběh a vývojové fáze. Provedení činu, některá 

specifika a rizikové faktory (alkohol, drogy, psychická patologie apod.). Motivace 

činu. Stalking. Analýza případu Corinny Masse jako typického příkladu fenoménu 

partnerských vraţd.  

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010947 - ANAL 045277 

KOMOROUS, Jiří 

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

3. díl : 4. díl.  

In: Závislosti a my. - 2008, č. 3, s. 5 - 10, 5 obr.  

 Pokračování z minulého čísla. Legalizace drog kontra represe z pohledu kriminologie 

a ekonomie. Pojem kriminologie. Předmět zkoumání kriminologie. Popis, jak se 

drogová závislost podepisuje na chodu společnosti, resp. jakou jinou kriminalitu na 

sebe váţe, či jaké další sociálně-patologické jevy s sebou přináší, a hlavně, jak by 

situaci ovlivnila větší legalizace či příkřejší represe. Obchod se nelegálními 

návykovými látkami. Dopad vlivem legalizace. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010893 - ANAL 045065 

LILIENFELD, Scott O. - LANDFIELD, Kristin 

Science and Pseudoscience in Law Enforcement: A User-Friendly Primer [Policejní 

věda a pseudověda. Úvod do problematiky].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 10, s. 1215 - 1230, lit.  

 Vědecká práce a výzkumy v oblasti policejních věd a mnoţství pseudoprací v 

současnosti. Příklady a škodlivost nevědeckých přístupů, orientace a moţnosti 

odlišení. Výčet 10 symptomů podle kterých by se měla rozpoznat skutečná kvalita 

výsledků vědecké činnosti. 

USA - eng: PA: bv/2008 
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010828 - ANAL 044720 

Mangelindes Bewusstsein? : Wirtschaftskriminalität fügt Unternehmen Schäden in 

Miliardenhöhe zu [Kvůli nedostatečnému uvědomění? Hospodářská kriminalita 

způsobuje podnikům více neţ miliardové škody]  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 6 - 7, s. 20.  

 Hospodářská kriminalita v policejní kriminální statistice. Přehled výše škod v 

některých oblastech hospodářské kriminality (kriminalita managementu, korupce 

apod.). Pachatelé, prostředky prevence. BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010825 - ANAL 044719 

RATZEL, Max Peter 

Wenige Falle, grösse Schäden : Europol deckt organisierte Kriminalität und 

Wirtschaftsdelikte auf [Malé případy, velké škody. Europol odhaluje organizovanou a 

hospodářskou kriminalitu] ; Interview: Britta Kalscheuer.  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 6 - 7, s. 10 - 11.  

 Kriminalitě překračující hranice musí čelit hranice překračující policejní spolupráce. 

Europol, jeho úloha v potírání především hospodářské a organizované kriminality. 

Jako nový fenomén se v těchto souvislostech objevuje kriminalita počítačová, resp. 

internetová. Potírání těchto forem kriminality a otázka ochrany dat. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

010812 - ANAL 044711 

DÖPKE, Hermann Heinrich 

Tatortspur "Geruch" : Tätermittlung durch Auswertung des Individualgeruchs 

[Pachová stopa činu. Pátrání po pachateli prostřednictvím jeho individuálního pachu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 11 - 14, 3 obr, 1 příl.  

 Pachové stopy, jejich biologickofyziologický základ. Vyuţití pachových stop v 

kriminalistice a jejich zkoumání.. Vývoj kriminalistické odorologie. Individualizace 

pachů, zejména tělesných. Speciálně vycvičení psi jako významní pomocníci pro 

identifikaci. Postup při zjišťování pachových stop, jejich uchovávání, verifikace, 

pořizování kopií. Příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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010896 - ANAL 043939 

HARTWIG, Sven - TSOKOS, Michael 

Suizidale und akzidentelle Kohlenmonoxidintoxikationen durch das Abbrennen von 

Holzkohle in geschlossenen Räumen [Sebevraţedné a náhodné otravy oxidem 

uhelnatým způsobené pálením dřevěného uhlí v uzavřených prostorech].  

In: Archiv für Kriminologie. - 222, 2008, č. 1 - 2, s. 1 - 13, 9 obr., lit. 18.  

 Počet smrtelných otrav kysličníkem uhelnatým CO se od zavedení zemního plynu 

značně sníţil. V tomto příspěvku referují autoři o sedmi případech intoxikace oxidem 

uhelnatým. V některých případech šlo o sebevraţdu, v jiných o nešťastnou náhodu. 

Pitevní nálezy, toxikologická analýza. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010895 - ANAL 045067 

IACONO, William G. 

Effective Policing: Understanding How Polygraph Tests Work and Are Used [Účinná 

policejní práce. Polygraf, jeho vyuţití a systém testování].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 10, s. 1295 - 1308, lit. 37.  

 Problematika vyšetřování s vyuţitím polygrafu při porovnávání se systémem 

kontrolních testů CQT. Diskuse k významu a spolehlivosti CQT. Stručně jiné systémy 

(GKT na bázi EPRs, MRI ). Z kritických připomínek vědeckých pracovníků k 

nedostatkům při vyuţívání těchto tzv. detektorů lţi. Historie CQT. Téma i v dalších 

článcích tohoto čísla. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010816 - ANAL 044715 

LASCHINSKI, Dietmar 

Tatort Strasse : Einsatz der Erkennungsdienstes bei Verkehrsdelikten und 

Strassenverkehrsunfällen [Místo činu silnice. Postup pátrací a vyšetřovací sluţby při 

dopravních deliktech a silničních dopravních nehodách].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 26 - 30, 4 obr.  

 Vyšetřování dopravní kriminality a dopravních nehod. Věcné důkazy na místě činu a 

zajištění stop. Materiální stopy (karoserie, reflektory, stopy po pneumatikách, stopy v 

kabině atd.). Biologické stopy včetně DNA. Digitální stopy získané z elektronického 

vybavení motorového vozidla. Kontrola dalších informací o vozidle a jeho posádce. 

Příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 
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010809 - ANAL 044708 

PRONDZINSKI, Peter von 

Dem Täter auf der Spur : Das Puzzle zur gerichtsverwertbaren Überführung des 

Tatverdächtigen [Pachateli na stopě. Skládačka soudně pouţitelných moderních 

prostředků pro usvědčení podezřelého z trestného činu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 2 - 3.  

 Vývoj kriminality vyţaduje vyuţívat všech moţností, které moderní kriminalistika a 

jiné vědy nabízejí k získání důkazů, které obstojí před soudem a usvědčí pachatele. 

Vyšetřovací sluţba kriminální policie a její organizace. Místo činu a práce na místě 

činu - první kontakt, kriminalističtí specialisté, stopy. Některé právní problémy. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010810 - ANAL 044709 

PRONDZINSKI, Peter von 

Das Verhalten am Tatort : Erkennungsdienstliche Aufgaben in der 

Einsatzwahrnehmung [Chování na místě činu. Vyšetřovací a pátrací úkoly].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 4 - 7, 1 tab.  

 Pro vyšetřování je místo činu východiskem a základem pro získání a zajištění 

důkazů. Proto je nutné se chovat podle určitých zásad a provést základní vyšetřovací 

úkony. Úkoly vyšetřovací sluţby. Některé prohřešky, jichţ se mohou na místě činu 

vyšetřovatelé dopustit. Vymezení místa činu - právní a kriminalistické hledisko. Zápis 

z místa činu. Zajištění stop, péče o oběti apod. Příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010818 - ANAL 044716 

PRONDZINSKI, Peter von 

Erkennungsdienst : Checkliste [Vyšetřovací a pátrací sluţba. Shrnutí] 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 31.  

 Přehledné shrnutí činnosti pátrací a vyšetřovací sluţby kriminální policie na místě 

činu. Vymezení místa činu. Stopy a jejich zajištění. Chování na místě činu. Zvláštní 

stopy (pachové, biologické). Portrétní identifikace. Místo činu v dopravě. Právní 

úpravy. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010806 - ANAL 043935 

ROHRMANN, Kay 

Papierdokumentuntersuchungen beim LKA NRW [Zkoumání papírových dokumentů 

při LKA NRW]. 

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 7, s. 422 - 431, 11 obr., lit. 38.  
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Nové metody analýzy papírových dokumentů, listin a psacích prostředků, pouţívané v 

Technickém institutu (KTI) Zemského kriminálního úřadu (LKA) v Německu. 

Zkoumání strojopisů, chemická analýza inkoustu pomocí chromatografie, 

spektroskopie a dalších speciálních technik. Fluorescenční analýza a mikroskopie. 

Metody měření výsledků. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010811 - ANAL 044710 

SPARENBERG, Berg 

Zwischen Fingerspur und DNA : Die Spurensuche und -aufnahme ist eine der 

wichtigsten Arbeiten am Tatort [Mezi otisky prstů a DNA. Zjišťování stop a jejich 

zaprotokolování jsou nejdůleţitějším prací na místě činu].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 88, 2008, č. 4, s. 7 - 11.  

 Práce kriminalistů na místě činu se stává stále více důleţitějším prvkem vyšetřování a 

to především v souvislosti s moţnostmi, které současná kriminalistická technika 

nabízí. Místo činu a jeho zajištění, kriminalistické stopy a jejich zajištění. Zvláštní 

skupiny kriminalistických stop: daktyloskopické, molekulárně genetické, otisky 

končetin či bot. Zjišťování těchto stop, jejich zajištění a zkoumání. Příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010824 - ANAL 044717 

STORM, Lothar 

Das Phantombild : Zwischen Abbild und Fiktion [Portrétní identifikace. Mezi 

podobou a fikcí].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 20 - 24, 4 obr.  

 Obrazová rekonstrukce obličeje představuje důleţitou součást práce vyšetřovací 

sluţby. Pomáhá při pátrání a kriminalistickém vyšetřování. Význam této 

kriminalistické techniky. Její historický vývoj. Sestavování portrétu a vyuţívání 

digitální obrazové databanky. Problematika vnímání a paměti. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010814 - ANAL 044713 

WAGNER-ALEMBAR, Barbara 

Zentraler Handschriften - Erkennungsdienst : Handschriftenauswertung [Ústřední 

vyšetřovací oddělení pro identifikaci rukopisu. Vyhodnocování rukopisu]. 

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 17 - 19, lit. 4, 9 obr.  

 Písmoznalecké a grafologické oddělení sluţby vyšetřování Spolkového kriminálního 

úřadu je centrem provádění grafologických a písmoznaleckých analýz a expertíz, 

slouţících k identifikaci osob, zejména pachatelů trestných činů a teroristů. Vznik této 

sluţby, její vývoj a činnost. Vypracování klasifikačního systému identifikace písma  
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FISH (Forensisches Informatons-System Handschiften). Moţnosti a omezení 

vyšetřovací sluţby rukopisů. Příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010894 - ANAL 045066 

WAGSTAFF, Graham F. 

Hypnosis and Law: Examining the Stereotypes [Právo a hypnóza. Podrobněji k 

zaţitým stereotypům].  

In: Criminal Justice and Behavior. - 35, 2008, č. 10, s.1277 - 1294, lit.  

 Upozornění na mýty v oblasti vyšetřování v souvislosti s uvedením do stavu 

hypnózy. Hypnóza bez souhlasu vyšetřovaného (svědků) a právní úskalí. Také 

nebezpečí faktického zkreslení vyšetřovaného skutku. Otázka paměti a poznatky ze 

soudobé teorie hypnózy. K praxi vyuţívání stavu hypnózy.  

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010916 - ANAL 043941 

WIESBROCK, Urs O. - ROCHHOLZ, Gertrud - FRANZELIUS, Cornelia - 

SCHWARK, Thorsten - GRELLNER, Wolfgang 

Exzessiver Fentanylpflastergebrauch als alleiniges Suizidmittel [Nadměrné pouţívání 

fentanylových náplastí jako jediného prostředku sebevraţdy].  

In: Archiv für Kriminologie. - 222, 2008, č. 1 - 2, s. 23 - 30, 2 obr., 2 tab., lit. 20.  

 Pouţití fentanylových náplastí (např. Durogesic) jako prostředku k spáchání 

sebevraţdy je vzácné. V tomto případě jde o sebevraţdu pomocí fentanylových 

náplastí v takové míře, jaká dosud nebyla v literatuře popsána. Třiašedesátiletý muţ 

byl nalezen ve svém bytě mrtev a na jeho těle bylo pravidelně rozmístěno téměř 

dvacet fentanylových náplastí. Příčinu smrti neprokázala ani pitva ani histologická 

zkouška. Přehled naměřených fentanylových koncentrací v krvi, moči, ţluči, ţaludku, 

atd. Další výsledky. Diskuse. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010942 - ANAL 045272 

KOHOUT, Josef 

Fyziodetekční vyšetření v procesu objasňování trestné činnosti.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 3, s. 188 - 203, lit. 10.  

 Problematika fyziodetekce (vyuţití detektoru lţi v procesu objasňování trestné 

činnosti). Historie, kořeny, vývoj fyziodetekce ve světě a v ČR. Fyziodetekční 

vyšetření - popis. Vyhodnocení výsledků. Formulace závěrů vyšetření.  

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010944 - ANAL 045274 

KONRÁD, Zdeněk 

K procesu konstituování rekognice jako metody kriminalistické praxe a procesního 

úkonu v českém trestním řízení.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 3, s. 178 - 187.  

 Autor na základě analýzy odborných pramenů a zákonů od roku 1873 do současné 

doby popisuje vývoj a konstituování identifikace osob a věcí na základě paměťových 

stop. Rozbor teoretických a terminologických otázek.Postupný vývoj aplikace této 

metody v kriminalistické praxi. Termín - rekognice, konfrontace. Na základě 

poznatků moderní psychologie objasnili čeští kriminalisté podstatu této metody a na 

základě zobecnění kriminalistické praxe podali taktická doporučení pro aplikaci této 

metody v trestním řízení. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010946 - ANAL 045276 

PLANKA, Bohumil 

Kriminalistická balistika.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 3, s. 222 - 229, 2 obr., 5 schémat 

 Historie kriminalistické balistiky. Základní oblasti soudní balistiky dle prof. 

Červakova. Schéma základního třídění balistiky a kriminalistické balistiky. 

Biobalistika - schéma. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010945 - ANAL 045275 

STRAUS, Jiří - KLOUBEK, Martin 

Aktuální otázky kriminalistické olfaktoriky.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 3, s. 204 - 221, 1 tab., lit. 14.  

 Pojem kriminalistická olfaktorika. Jejím základním principem je komparace 

porovnávané pachové stopy s pachovým vzorkem konkrétní porovnávané osoby 

prostřednictvím speciálně vycvičeného psa. Základní historické a metodologické 

aspekty kriminalistické olfaktoriky. Srovnání české a ruské metody identifikace osob 

podle pachových stop. Pachový snímač ARATEX, který se pouţívá v ČR. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 

 

010883 - ANAL 044750 

BORK, Dirk 

Die Hundeseele folgt dem Trieb : Umgang mit gefährlichen Hunden [Psí duše 

poslouchá instinkt. Zacházení s nebezpečnými psy].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 9, s. 6 - 13, 1 txt. příl.  

 Stoupající počet psů chovaných v domácnostech a stoupající počet útoků psů na lidi. 

Podstata agresivity obecně a u zvířat. Pohled do "psí duše". Jak poznat agresivního 

psa, psí chování a příčiny jeho agresivity. Hlavní zásady jednání s agresivním psem, 

jeho výcvik, vybavení psovoda ochrannými prostředky při výcviku psa, způsob 

obrany. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010923 - ANAL 045253 

ČERNÝ, Pavel 

Ochranné prostředky pro příslušníky Policie ČR.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 9, příloha s. 1 - 16, 14 obr.  

 Základní prostředky uţívané u rezortu Policie ČR. Střelecké brýle, střelecké chrániče 

sluchu. Ochrana rukou, ochrana těla. Policejní vesty. Balistické materiály. 

Nestandardní balistické prostředky. Specializované ochranné prostředky. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010790 - ANAL 043927 

FBI Celebrates 100 Years [FBI slaví 100 let].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 7, s. 20 - 24, 3 obr., lit. 5.  

 Stručná historie americké federální kriminální ústředny FBI (Federal Bureau of 

Investigation). Chronologický přehled ředitelů FBI od roku 1908. Současná FBI v 

číslech. Struktura a úkoly dnešní FBI.  

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010877 - ANAL 044746 

KAPPELMEIER, Ralph 

Positiver Polizeikontakt : Arbeitsspektrum eines Jugendbeamten in Bayern [Pozitivní 

policejní kontakt. Pracovní spektrum policistů pracujících s mládeţí].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 8, s. 18 - 20, 4 obr.  
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Vznik Úřadu pro mládeţ při Policejním prezidiu v Mnichově (1970). Práce s mládeţí 

jako policejní úkol v oblasti prevence kriminality mládeţe. Poţadavky kladené na 

policisty pracující s mládeţí, jejich úkoly, činnost. Cílové skupiny, metody 

preventivní práce. Shrnutí zkušeností za uplynulých 38 let existence specializovaných 

policejních úředníků pro mládeţ. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010925 - ANAL 045255 

KOVERDYNSKÝ, Bohdan 

Bezpečnost civilního letectví v Itálii.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 9, s. 26 - 27, 3 obr.  

 Organizace ochrany civilního letectví před protiprávními činy v Itálii. Koordinace 

bezpečnosti civilního letectví na centrální a lokální úrovni. Ověřování spolehlivosti a 

vydávání letištních identifikačních průkazů. Bezpečnostní opatření při protiprávních 

činech na letišti v Římě. Policejní stanice letiště Friemicino. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010775 - ANAL 045048 

MILLER, Christa 

The art of Verbal Judo [Umění komunikovat ].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 8, s. 62 - 71.  

 Profesionalita vedení a taktika komunikace se musí stát běţnou záleţitostí při jednání 

a vyjednávání policistů. Příklady postupů při jednání s řidiči stavěných vozidel, 

jednání s mentálně specifickými osobami a postiţenými (např. s autisty, s osobami 

jiných kultur a řeči). Poznatky ze studie společnosti RAND a zkušenosti ze 

specializovaných institucí v USA (např. PPCI). Principy taktiky komunikace a kdy je 

nutné přejít k rázným opatřením. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010783 - ANAL 043925 

QUIGLEY, Adrienne 

Fit for Duty ? The Need for Physical Fitness Programs for Law Enforcement Officers 

[Schopen sluţby ? Potřeba programů fyzické zdatnosti pro policisty].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 6, s. 62 - 64, lit. 16.  

 Ve Virgínii byl vyvinut fitnesový program pro policisty, jehoţ pomocí si policisté 

udrţují větší fyzickou zdatnost a menší náchylnost k tzv. civilizačním chorobám. 

Popis projektu a výsledky.  

USA - eng: PA: jv/2008 
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010876 - ANAL 044745 

RADEK, Jörg 

Verbindliche Verantwortlichkeit herstellen! [Je nutné dosáhnout závazné 

odpovědnosti!].  

In: Deutsche Polizei. - 57, 2008, č. 8, s. 6 - 11, 1 mp, 2 obr, 2 txt. příl.  

 Problematika mezinárodních policejních jednotek v rámci OSN nebo EU a účast 

německé policie v nich. Problém personálního zajištění mírových policejních misí z 

hlediska současného zajištění domácí (vnitřní) bezpečnosti. Vliv změn názorů a 

situací na účast německých policejních sil v daných oblastech (Kosovo). Právní 

základ vysílání policejních jednotek do zahraničí. Odpovědnost státních orgánů. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010819 - ANAL 043937 

REUTER, Manfred 

Zeigt Polizeiarbeit Wirkung ? [Je policejní práce účinná ?].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 7, s. 417 - 421, 5 obr., 2 tab., lit. 9.  

 K nedávným debatám o smyslu a efektivitě policejní práce chceme přispět touto 

studií o problémech koncepce policejní práce v Německu, zvláště ve vyšetřování 

vloupání do objektu. Strategie a taktika policejní práce. Preventivní opatření. 

Veřejnost a pocit jistoty. Statistické vyhodnocení. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010771 - ANAL 045044 

SPAGNOLI, Linda 

How the 'safest' city does it [Jak se stát nejbezpečnějším městem].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 8, s. 22 - 31, 5 obr.  

 Dnes velké průmyslové město San Jose v Kalifornii nese označení nejbezpečnější 

velké město. Článek se zabývá vývojem bezpečnostní situace ve městě v souvislosti s 

vybavením a činností policie a bezpečnostních agentur. Účast na provozování 

informačního systému CrimeReports.com a jeho vyuţití při moţnosti spolupráce s 

veřejností. Mapování kriminality s aktuálním přehledem o kriminalitě a rozmístění 

policejních prostředků. Příklady vyuţití systému a perspektivy dalšího vývoje. 

USA - eng: PA: bv/2008 

 

010785 - ANAL 043926 

ZAKHARY, Yousry A. 

A Zero Tolerance Approach to Officer Injuries [Princip nulové tolerance pouţívaný v 

případech zranění policistů].  
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In: Police Chief. - 75, 2008, č. 6, s. 56 - 61, lit. 1.  

 Úrazy a úmrtí policistů ve sluţbě. Statistický přehled z posledních let v USA. Hlavní 

zásady osobní bezpečnosti v policejní práci. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 

 

010750 - ANAL 043924 

ABRAMOVSKY, Aviva 

An Unholy Alliance : Perceptions of Influence in Insurance Fraud Prosecutions and 

the Need for Real Safeguards [Nesvatá aliance. Názory na nestrannost v trestním 

stíhání pojišťovacích podvodů a potřeba skutečné prevence] 

 In: Journal of Criminal Law and Criminology. - 98, 2008, č. 2, s. 363 - 428, lit. 320.  

 Pracovní vztah mezi pojišťovnictvím a prokuraturou. Pojišťovací podvody a praxe  

trestního stíhání. Faktory, které ovlivňují rozhodování soudců. Nestrannost, podjatost, 

vzájemně se prolínající vlivy. Návrh na řešení této situace. Závěr. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010803 - ANAL 043933 

AMELUNG, Knut 

Zur Theorie der Freiwilligkeit eines strafbefreienden Rücktritts vom Versuch [K teorii 

dobrovolného zprošťujícího odstoupení od pokusu o trestný čin].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 120, 2008, č. 2, s. 205 - 245, 

lit. 106.  

 Dobrovolné odstoupení od trestného činu z právního hlediska. Příklady pokusů o 

trestné činy, kdy pachatelům zabránila ve spáchání trestného činu jen náhoda. 

Konkretizování pojmu dobrovolné odstoupení. Objektivní a subjektivní okolnosti 

případu. Závěr. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010815 - ANAL 044714 

BALDARELLI, Marcello 

Rechtsfolgen : Verfahren und Rechtsschutz bei ED-Behandlungen und der DNA-

Datei [Právní otázky. Postup a právní ochrana při zacházení s osobními daty a daty 

DNA].  

In: Deutsches Polizeiblatt. - 26, 2008, č. 4, s. 23 - 26, 2 obr.  
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 Problematika získávání, zpracovávání a uchovávání osobních dat získaných na 

základě biologických stop, především DNA. Zacházení s osobními údaji během 

trestního stíhání podle policejního práva a podle trestního řádu. Analýza DNA - 

opatření k zacházení s údaji během trestního stíhání závaţné kriminality a sexuální 

kriminality (trestní zákon, trestní řád), opravné testy. Příklady z praxe. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010807 - ANAL 043936 

DENKOWSKI, Charles von 

Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das BKA 

[Zákon o ochraně před nebezpečím mezinárodního terorismu a pravomocích BKA].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 7, s. 410 - 416, lit. 27.  

 Pravomoci Spolkového kriminálního úřadu (BKA) v případě podezření z terorismu a 

právo policie provádět předběţná opatření. Návrh zákona o pravomoci BKA v 

podobných případech. Sporné body zákona. Pravomoc BKA v rozporu s ústavou. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010800 - ANAL 043930 

DERBY, Wade J. 

The Impact of Drug Decriminalization on the Future of Police Recruiting Standards 

[Jaký vliv bude mít legalizace drog na budoucí výběr nových členů policie].  

In: Police Chief. - 75, 2008, č. 8, s. 92 - 95, 1 obr., 1 tab., lit. 14.  

 Problém legalizace drog v USA. Jiný etický kodex pro příští generaci. Vzhledem k 

legalizaci drog bude obtíţnější i výběr nových členů policejního sboru. Personální 

situace v americké policii. Perspektivy do budoucna. 

USA - eng: PA: jv/2008 

 

010808 - ANAL 044707 

HEMPTIME, Jerome de 

Plaidoyer en faveur de l'institution de chambres d'instruction a la Cour pénale 

internationale [Obhajoba uţitečnosti institutu vyšetřujícího senátu Mezinárodního 

trestního soudu].  

In: Revue de droit pénal et de criminologie. - 88, 2008, č. 6, s. 608 - 625.  

 Problematika mezinárodních trestních tribunálů a postavení a úloha Mezinárodního 

trestního soudu (MTS). Přínos mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii (TPIY): ulehčení a urychlení procesního řízení, zmírnění napětí mezi 

stranami, záruka nezávislosti prokurátora a právo obětí účastnit se řízení. Mezinárodní 

trestní soud a moţnosti jeho reformy v oblastech posílení vyšetřovacích pravomocí, 

vytvoření nezávislých specializovaných a vzájemně spolupracujících senátů, 

pravomoci k zásahu v daném státě. BEL - fre: PA: bh/2008 
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010839 - ANAL 045218 

KOMÁREK, Jindřich 

Řídíme vozidla s právem přednostní jízdy ... Jak se chovat za volantem? 

In: Rescue report. - 2008, č. 4, s. 18 - 20, 5 obr.  

 Pravidla při jízdě ve zvláštních případech, objíţdění, předjíţdění a o rychlosti jízdy. 

Příklady z praxe. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010834 - ANAL 044723 

LINHARTOVÁ, Karolína 

Implementace Palermského protokolu o obchodování s lidmi v regionu jihovýchodní 

Asie. 

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 8, s. 237 - 242, 1 tab., 1 schéma.  

 Obchodování s lidmi je dnes třetí nejlukrativnější a nejrozšířenější aktivitou 

organizovaného zločinu a je také nejméně trestáno. Nejvýznamnějším 

mezinárodněprávním instrumentem týkajícím se daného problému je tzv. Palermský 

protokol z roku 2000, který doplňuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu zločinu. 

Obchod s lidmi v regionu Mekongu, jeho trasy, společenské kořeny. Mnohostranné  

úmluvy o potírání obchodu s lidmi a vnitrostátní právo v regionu a praktická 

implementace mezinárodních instrumentů v jednotlivých zemích jihovýchodní Asie 

(Thajsko, Vietnam, Kambodţa, Laos, Myanmar). Úspěšnost a úskalí implementace 

Palermského protokolu v těchto zemích. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010836 - ANAL 045216 

NOVÁ, Hana 

Rodičovská zodpovědnost v českém právu : 3. díl. 

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 9, s. 21 - 23.  

  Pokračování z minulého čísla. Obsah pojmu rodičovská zodpovědnost. Péče o 

mravní a rozumový vývoj. Práva a povinnosti rodičů při výchově dítěte. Pokračování 

příště. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

010833 - ANAL 044722 

POREMSKÁ, Michaela 

Pornografie v USA.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 8, s. 233 - 237.  

 Obecný pohled na systém angloamerického právního systému a tzv. americký kodex. 

Pojem pornografie v USA a vývoj soudcovského práva ohledně pornografie dětské. 

Federální trestné činy týkající se dětské pornografie. Vliv internetu na šíření právě  
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především dětské pornografie. Boj s pornografií a ochrana soukromí. Specifický vliv 

Japonska na šíření pornografie. Stručné srovnání právního pojetí pornografie a 

americkém a kontinentálním právním systému. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010802 - ANAL 043932 

PRIETO, Javier Valls 

Die juristische Natur der Sanktionen der Europäischen Union [Právní povaha sankcí 

Evropské unie].  

In: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. - 120, 2008, č. 2, s. 403 - 417, 

lit. 51.  

 Právní definice pojmu sankce. V tomto případě jde o sankce za neplnění norem EU. 

Kompetence k udílení sankcí. Typy jednotlivých sankcí. Střetávání principů ultima 

ratio, ne bis in idem a přednosti evropského práva. Závěr. Jmenné odkazy: Valls 

Prieto, Javier viz Prieto, Javier Valls   

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010830 - ANAL 045213 

PTÁČEK, Lubomír 

Styčný soudce ve věcech rodinného práva.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 9, s. 1 - 3.  

 Informace o novém institutu styčného soudce ve věcech rodinného práva, který je 

dosud znám především soudcům zabývajících se agendou tzv. mezinárodních únosů 

dětí. Funkce styčného soudce. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010804 - ANAL 043934 

RICHNER, Beat 

Stalking - Erscheinungsformen und dessen Auswirkung auf Opfer [Stalking. Formy 

projevu a jejich účinky na oběť].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 7, s. 449 - 454, lit. 29.  

 Švýcarské trestní právo poskytuje obětem stalkingu jen omezenou ochranu, protoţe 

skutková podstata stalkingu zde dosud nebyla právně definována. V současné době 

mohou být provedena jen určitá jednání ve smyslu trestního zákoníka. V tomto 

příspěvku se zabýváme různými formami stalkingu a jejich účinky na oběť a 

informujeme o trestněprávních a policejních opatřeních, která je moţno v dnešním 

Švýcarsku uplatnit. 

BRD - ger: PA: jv/2008 
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010837 - ANAL 044725 

TOGNER, Michal 

Pokračování účastenství.  

In: Trestněprávní revue. - 7, 2008, č. 8, s. 248 - 251.  

 Zákonná definice účastenství v trestním zákoně (1961). Závislost trestní 

odpovědnosti účastníka na trestní odpovědnosti hlavního pachatele. Současná právní 

úprava účastenství a úprava v připravovaném trestním kodexu. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010772 - ANAL 045045 

WETHAL, Tabatha 

The balancing Act [Vyvaţující zákon].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 8, s. 32 - 40.  

 K úpravě zákona o násilí vůči ţenám (VAWA) Kongresem USA v r. 2005. Úprava 

má nastolit vyváţenost potřeb vyšetřování sexuálního trestného činu nebo domácího 

násilí vůči ţenám a situaci a stavu postiţené. Případy sexuální kriminality a domácího 

násilí a vybrané údaje ze statistik. Programy na podporu obětí a vyšetřování.  

USA - eng: PA: bv2008 

 

010868 - ANAL 045061 

BARTONÍČKOVÁ, Klára 

Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími předpisy.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 9, s. 54 - 55.  

Rec. na : Exekuční řád a zákon č. 119/2001 Sb. s poznámkami a prováděcími 

předpisy [monografie] / Petr Hlavsa. - Praha, 2008. – 271 s.. 

 Třetí, aktualizované vydání s komentáři a poznámkami. Ke stavu platné právní 

úpravy exekučního řízení. Rozbor jednotlivých ustanovení exekučního řádu. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010861 - ANAL 044735 

BEALE, Hugh 

Budúcnosť Spoločného referenčného rámca ; Přel. Jozef Štefanko.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 1002 - 1017.  

 Společný referenční rámec jako soubor nástrojů zákonodárce, resp. legislativní 

příručka, která by měla obsahovat společné základní zásady smluvního práva, definice  
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klíčových pojmů a modelová pravidla. Význam a vyuţití v budoucnosti, zejména 

význam a kvalita informací zpracovávaných při jeho přípravě. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010858 - ANAL 044732 

ČENTÉŠ, Jozef - KOLCUNOVÁ, Marta 

Rozhodovanie o vrátení vecí v trestnom konaní.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 965 - 974.  

 Právní úprava nakládání s věcmi (včetně peněţitých prostředků), které jsou důleţité 

pro trestní řízení a byly zajištěny podle trestního řádu. Vlastnictví těchto věcí. Postup 

v přípravném řízení (policie, prokuratura), soudní řízení. Nakládání s věcmi, které jiţ 

nejsou důleţité pro trestní řízení, a ustanovení trestního řádu o postupu při vrácení, 

vydání a úschově věci. Specifický postup při nakládání s věcmi důleţitými pro trestní 

řízení a jejich vydání.  

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010851 - ANAL 043938 

EBNER, Stephan M. 

Zur Sanktionierung von Unternehmen in Deutschland [K sankcionování firem v 

Německu].  

In: Kriminalistik. - 62, 2008, č. 7, s. 432 - 437, lit. 92.  

 Současné moţnosti sankcí proti podnikateli, zřizovateli podniku. Sankce proti 

podnikateli de lege ferenda. Úvahy o zavedení nových trestněprávních sankcí. 

Základní poţadavky na budoucí oborové trestní právo. V moderním hospodářském 

trestním právu není jiţ potrestání jednoho pachatele povaţováno za dostačující. 

Závěrečné poznámky. 

BRD - ger: PA: jv/2008 

 

010854 - ANAL 044728 

HERC, Tomáš 

Problém aplikovateľnosti protiústavného právneho predpisu.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 907 - 919.  

 Garanční funkce ústavy v moderních právních řádech. Otázka moţnosti jednotlivce 

se dovolat ochrany svého ústavou zaručeného práva nebo svobody v případě, ţe k 

jejich porušení došlo v důsledku aplikace protiústavního zákona. Moţný retroaktivní 

účinek nálezu ústavního soudu, jeho právní základ ve slovenském právním řádu a  

jeho přípustnost v dosavadní judikatuře ústavního soudu. 

SLK - sla: PA: bh/2008 
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010863 - ANAL 044737 

HERCZEG, Jiří 

Trestněprávní zákaz komunismu a jeho symbolů.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 1030 - 1039.  

 Problematika levicového extremismu a svobody projevu. Otázka, do jaké míry je 

moţno prostředky trestního práva postihovat podporu a propagaci levicových a 

komunistických hnutí. Postavení levice v současné společnosti a míra tolerance k 

extremistické či radikální levici. Kritické posouzení legislativních návrhů, které chtějí 

zavést výslovný zákaz komunismu jako hnutí. Rozbor skutkové podstaty trestného 

činu podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. 

Konkrétní příklady z aplikační praxe. 

SLK - cze: PA: bh/2008 

 

010865 - ANAL 045058 

JEŢEK, Jiří 

K odposlechu advokáta.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 9, s. 32 - 35, lit.  

 Poznámky k článku Nezákonný odposlech advokáta z č. 3/2008 a k interpretaci 

nálezu II. ÚS 789/2006. Komentář k platné legislativě (par. 88 odst. 1 tr. ř.). 

Poznámka redakce k právní úpravě odposlechů a záznamů telekomunikačního 

provozu (zák. č. 177/2008 Sb., s účinností od 1.7. 2008). CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010866 - ANAL 045059 

JOUZA, Ladislav 

Práce z domova.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 9, s. 39 - 40.  

 Práce vykonávaná z domova - platný zákoník práce to umoţňuje (např. jako práci na 

dálku - teleworking, práci doma - homeworking, agenturní práce). Výsledky 

průzkumu a právní ošetření práce doma. Domácí práce v EU. 

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010855 - ANAL 044729 

JURČOVÁ, Monika 

Štatutárne orgány alebo štatutárni zástupcovia? 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 920 - 927.  
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Právní subjektivita právnické osoby a způsobilost právnických osob k právním 

úkonům. Souvislost jednání právnické osoby statutárním orgánem s institutem 

zastoupení. Historie a právní komparace (SR, Československo, ČR) přímého jednání 

právnické osoby statutárním orgánem. Návrhy de lege ferenda. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010862 - ANAL 044736 

KARABEC, Zdeněk 

Justiční reforma v České republice.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 1018 - 1029.  

 Koncepce justice v CR a její vývoj. Postupné reformní kroky od devadesátých let. 

Koncepce reformy v letech 2008 - 2010, která je zaměřena na klíčové oblasti 

justičního systému: personální oblast, oblast řízení, elektronizace, zrychlení a 

zjednodušení soudního procesu, odbřemenění justice, transparentnost a otevřenost 

systému. 

SLK - cze: PA: bh/2008 

 

010864 - ANAL 044738 

KOLESÁR, Patrik 

Spravodlivý zákon.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 1048 - 4051.  

 Podstata spravedlnosti a vzájemný konsensus mezi společností a jednotlivcem. 

Spravedlnost a zákon - kontinentální společnost akceptuje princip zákonného práva, 

které vyplývá přímo ze zákona. Přirozené právo a pozitivní právo z hlediska 

spravedlnosti. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

010860 - ANAL 044734 

ŠAMKO, Peter 

Aplikačné problémy pri výklade znakov skutkovej podstaty trestnéhočinu 

nevyplatenia mzdy a odstupného podľa paragrafu 214 ods. 1 Trestného zákona. 

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 982 - 989.  

 Aplikační problémy spojené s výkladem skutkové podstaty trestného činu 

nevyplacení mzdy a odstupného, s kterými se orgány činné v trestním řízení setkávají 

a které ústí do vydávání protichůdných rozhodnutí při posuzování shodných případů. 

Způsoby a moţnosti řešení nejčastěji se vyskytujících aplikačních problémů.  

SLK - sla: PA: bh/2008 
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010859 - ANAL 044733 

ŠANTA, Ján 

Účinná ľútosť a daňové trestné činy.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 975 - 981.  

 Trestné činy daňové jsou neodmyslitelnou součástí hospodářské kriminality. Hledání 

účinných právních nástrojů, které by tyto trestné činy eliminovaly. Trestnost 

daňových trestných činů a institut účinné lítosti v souvislosti se zánikem trestnosti 

daňových trestných činů. Podmínky zániku trestnosti. Právní úprava v ČR, Německu 

a Rakousku. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010853 - ANAL 044727 

VANTUCH, Pavel 

Obhajoba více obviněných.  

In: Právní rádce. - 16, 2008, č. 8, s. 48 - 54.  

 Ţádá-li advokáta o převzetí obhajoby několik spoluobviněných, jejichţ zájmy jsou v 

rozporu, můţe advokát převzít obhajobu pouze jednoho z nich, jinak by ho soud 

vyloučil z obhajoby všech spoluobviněných vzhledem ke kolizi jejich zájmů. Rizika 

spojená se společnou obhajobou. Plná moc ke společné obhajobě. Důsledky vyloučení 

advokáta z obhajoby. Postup soudu při zjištění rozporů. Stíţnost proti vyloučení 

obhájce. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010856 - ANAL 044730 

VRÁBLOVÁ, Miroslava 

Systém trestnej justície nad mládeţou v Slovenskej republike : Aktuálna situácia, 

reformný vývoj a dobré praktické skúsenosti.  

In: Justičná revue. - 60, 2008, č. 6 - 7, s. 952 - 960.  

 Charakteristika reformního vývoje trestní justice nad mládeţí na Slovensku. 

Zhodnocení uplatňování vybraných institutů (alternativní tresty, odklony od trestního 

řízení, mediace) v aplikační praxi při řešení trestních věcí mladistvých, včetně 

delikventní mládeţe v nápravných zařízeních. Programy a projekty realizované v dané 

oblasti, které byly hodnoceny jako úspěšné. 

SLK - sla: PA: bh/2008 

 

010887 - ANAL 044754 

BARTOŇ, Michal 

Virtuální pornografie, limity svobody umělecké tvorby a svobody.  
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In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 17, s. 617 - 627.  

 Otázka ochrany mravnosti patří mezi právní problémy, u nichţ se velmi obtíţně 

stanovují jasná hraniční kritéria a vytvářejí jasné definice. Mravnost jako obecná 

hodnota, její ústavní a lidskoprávní dimenze. Vymezení pojmu pornografie, 

pornografie reálná a virtuální. Zkušenosti z USA - ústavní zákaz i virtuální dětské 

pornografie. Pornografie v českém trestním zákoně - absolutní zákaz a omezená 

moţnost šiřitelnosti, virtuální pornografie. Vymezení dětské pornografie, problém 

pojmu dítě. Připravovaná rekodifikace trestního zákona a trestný čin šíření 

pornografie. Ústavní rovina testu pornografické povahy díla. Nutnost rozlišovat 

rovinu ochrany mravnosti a rovinu ochrany obětí sexuálních deliktů páchaných při 

výrobě pornografie. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010875 - ANAL 044744 

BRENNEISEN, Hartmut - MARTINS, Michael 

Die präventiv-polizeiliche Rasterfahdung nach par. 195a LVwG im Lichte der 

Rechtsprechung des BVerfG [Preventivní policejní rastrové pátrání podle par. 195a 

Zemského správního zákona ve světle jurisdikce Spolkového ústavního soudu].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 4, s. 163 - 167, 1 tab. 

 Oprávnění policie provádět tzv. rastrové pátrání jak je formuluje zemský správní 

zákon Šlesvicka-Holštýnska. Účel rastrového pátrání - preventivně zabránit osobám s 

nepřátelskými úmysly (organizovaná kriminalita, terorismus) vstoupit na území 

Německa nebo je zadrţet. Problematika osobních dat a jejich ochrany. Stanovisko 

Spolkového ústavního soudu. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010888 - ANAL 044755 

CHYTIL, René 

Námitky proti výkazu nedoplatků v oblasti pojistného na sociální zabezpečení podle 

nového správního řádu.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 17, s. 627 - 632.  

 Námitka je procesní úkon, kterým se dotčená osoba můţe domáhat přezkoumání 

výkazu nedoplatků v oblasti pojistného na sociální zabezpečení. Povaha výkazu 

nedoplatků, námitky proti výkazu. Řízení a rozhodnutí o námitkách. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010869 - ANAL 045062 

CÍSAŘOVÁ, Dagmar - MACHOV, V. R. 

Právní status oběti trestného činu (poškozeného) v trestním procesu USA.  

In: Bulletin advokacie. - 2008, č. 9, s. 56.  
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Rec. na : Pravovoj status ţertvy prestuplenija (poterněvšego) v ugolovnom processe 

SŠA / K.I. Kuchta. - Moskva : Jurlitinform, 2008. - 215 s., V.R. Machov. 

 Právní status oběti trestného činu v USA a některá porovnání s ruskou legislativou. K 

situaci v EU a trendu přesunu od zaměření na práva obviněných k právům 

poškozených.  

CZ - cze: PA: bv/2008 

 

010889 - ANAL 044756 

HERBOCZKOVÁ, Jana 

Amiable compositeur v mezinárodním rozhodčím řízení.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 17, s. 632 - 637.  

 Rozhodce jednající jako amiable compositeur má v současném pojetí pravomoc 

úplně vyloučit dopad právních pravidel a spor rozhodnout podle zásad spravedlnosti a 

slušnosti. Vývoj tohoto institutu, definice. Zmocnění k rozhodování jako amiable 

compositeur. Omezení volnosti rozhodce stranami. Vztah amiable copmpsiteur k lex 

mercatoria. Mezinárodní veřejný pořádek, aplikace národního práva. Procesní úpravy. 

Klady a zápory amiable sompositeur. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010886 - ANAL 044753 

JENÍK, Ivo 

Slabá místa návrhu zákona o důstojné smrti.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 17, úv. str. 2.  

 Návrh zákona o důstojné smrti je stručný, ale obsahuje řadu slabých míst, která 

spočívají v neurčitosti pojmů a v nedostatečnosti záruk před zneuţitím. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010870 - ANAL 044739 

KINDL, Vladimír 

O původně rakouských právních předpisech, které se dnem 28. října 1918 staly 

součástí československého právního řádu, a o jejich vyhlašování.  

In: Právní fórum. - 5, 2008, č. 8, příl. s. 1 - 12.  

 Právní základ Československé republiky byl vytvořen částečnou recepcí práva 

rakouského a vlastní normotvorbou. Posuzování platnosti právní normy. Způsob 

vyhlašování právních předpisů do roku 2.12.1848. Právní předpisy vydané po tomto 

datu do 28.10.1918 a jejich vyhlašování. 

CZ - cze: PA: bh/2008 
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010912 - ANAL 045244 

MACHANDER, Vladimír 

Obec a ohlašovna poţárů.  

In: 112. - 7, 2008, č. 9, s. 7.  

 Jednou z mnoha povinností obce, které vyplývají z předpisů o poţární ochraně je 

zřídit k zajištění poţární ochrany ohlašovnu poţárů. Legislativa a ohlašovací 

povinnost poţárů. Druhy dokumentace. Funkce ohlašovny poţárů. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010924 - ANAL 045254 

STRNADOVÁ, Zuzana - KELNAR, Vratislav 

Novela zákona. O provozu na pozemních komunikacích v České republice. Dopad 

novely zákona č. 361/2000 Sb. a vyhodnocení bodového systému na bezpečnost 

provozu na pozemních komunikacích.  

In: Policista. - 14, 2008, č. 9, příloha s. 1 - 8, 9 grafů, 5 tab.  

 Analýza novely zákona č. 361/2000 Sb. Přínos novely. Negativa novelizovaného 

zákona. Opatření ke sníţení nehodovosti. Postoje řidičů ke změně zákona č. 361/2000 

Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Statistiky a grafy k této problematice. 

Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010890 - ANAL 044757 

SVOBODA, Pavel 

Evropský soud pro lidská práva a rasismus : I mistr tesař se někdy utne.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 17, s. 643 - 647.  

 Právní a logicko-argumentační aspekty rozsudku velkého senátu Evropského soudu 

pro lidská práva týkajícího se zařazování romských dětí do zvláštních škol v ČR. 

Obecné principy významné pro rozhodnutí věci. Problematika přípustnosti ţaloby. 

Domněnka nepřímé diskriminace ţadatelů a z ní plynoucí přechod důkazního 

břemene o neexistenci rasové diskriminace na odpůrce a odmítnutí individuálních 

stíţností. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010913 - ANAL 045245 

TAUFEROVÁ, Marie 

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb v praxi.  

In: 112. - 7, 2008, č. 9, s. 8 - 9.  

 Dnem 1.7.2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

poţární ochrany staveb. ve vyhlášce jsou stanoveny technické podmínky poţární  
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ochrany pro navrhování (paragrafy 2 aţ 28), provádění (paragraf 29) a uţívání staveb 

(paragraf 30). Umístění stavby a navrhování stavby. Změna stavby. Provádění a 

uţívání stavby. Retroaktivita technických podmínek poţární ochrany stanovených 

vyhláškou u stávajících objektů. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010943 - ANAL 045273 

TRÁVNÍČKOVÁ, Ivana - ZEMAN, Petr 

Moţnosti a limity systému trestní justice v rámci protidrogové politiky.  

In: Kriminalistika. - 41, 2008, č. 3, s. 161 - 177.  

 Analýza stávající formy a míry zapojení systému trestní justice v ČR při omezování 

uţívání drog a drogové kriminality byla předmětem výzkumu realizovaného 

pracovníky IKSP v letech 2005 - 2007. Zahrnuje teoretická východiska - vývoj 

protidrogové politiky a legislativy, informace o drogové kriminalitě a popis drogové 

scény. V empirické části výzkumu byly shromaţďovány dostupné údaje z trestních 

spisů (za rok 1999, 2002 aţ 2004), týkající se drogové delikvence a názory expertů, 

vztahující se k realizaci protidrogové legislativy v praxi.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010871 - ANAL 044740 

VISINGER, Radek 

Úvahy o squaterství z pohledu práva evropských zemí.  

In: Právní rozhledy. - 16, 2008, č. 16, s. 583 - 596.  

 Svévolné obsazování prázdných nemovitostí (squatting) a jeho příčiny. Sociální 

funkce vlastnického práva vzhledem k právu jiných na důstojné bydlení. Prostředky, 

kterými lze sladit stav právní a faktický a stanovit meze vlastnických uţívacích práv, 

tak jak jsou upraveny v právu jednotlivých evropských zemí. Squaterství a trestní 

právo. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

PSYCHOLOGIE, PSYCHIATRIE 

 

010934 - ANAL 045264 

ANDRÉ, I. - NOVOTNÝ, V. - COOK, J. 

Toxické psychózy. Forenzní aspekty toxických psychóz : 3. čásť.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 2, s. 103 - 110, lit. 10.  

 



 31 

 Problematika toxických psychóz. Kasuistické případy. Diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010938 - ANAL 045268 

COOK, J. - NOVOTNÝ, V. - ANDRÉ, I. 

Toxické psychózy. Náš klinický súbor : 4. čásť.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 3, s. 149 - 

157, 3 grafy, lit. 10.  

 Autoři prezentují svoji práci na souboru 49 pacientů s diagnózou toxické psychózy, 

hospitalizovaných na Psychiatrické klinice FN a LFUK v Bratislavě v letech 1999 - 

2003. Uvádějí základní charakteristiky souboru, klinické obrazy. Rozvoj toxické 

psychózy. Metoda, výsledky, diskuse a závěr. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010795 - ANAL 045208 

MACHÁČKOVÁ, Pavla 

Kyberšikana: Ubliţování bez hranic.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 3, s. 21 - 23, 1 obr.  

 Problematika kyberšikany. Trendy v psychologii. Výhruţky šířené pomocí e-mailu, 

desítky uráţejících SMS zpráv denně, nenávistné telefonáty uprostřed noci. Šikana v 

souvislosti s internetem a mobilními telefony. Podoby kyberšikany na základních 

školách. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010775 - ANAL 045048 

MILLER, Christa 

The art of Verbal Judo [Umění komunikovat ].  

In: Law Enforcement Technology. - 35, 2008, č. 8, s. 62 - 71.  

 Profesionalita vedení a taktika komunikace se musí stát běţnou záleţitostí při jednání 

a vyjednávání policistů. Příklady postupů při jednání s řidiči stavěných vozidel, 

jednání s mentálně specifickými osobami a postiţenými (např. s autisty, s osobami 

jiných kultur a řeči). Poznatky ze studie společnosti RAND a zkušenosti ze 

specializovaných institucí v USA (např. PPCI). Principy taktiky komunikace a kdy je 

nutné přejít k rázným opatřením.  

USA - eng: PA: bv/2008 
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010936 - ANAL 045266 

NEŠPOR, Karel - SCHEANSOVÁ, A. 

Názory patologických hráčů na legislativu týkající se hazardních her a jejich 

zkušenosti s jejím dodrţováním.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 2, s. 119 - 124, lit. 12.  

 Zkušenost s hazardními automaty, kasiny a sportovními sázkami před 18. rokem 

uvedlo 32 procent patologických hráčů. Patologické hráčství a hazardní hry. Materiál 

a metody. Výsledky, diskuse a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010940 - ANAL 045270 

NEŠPOR, Karel - SCHEANSOVÁ, A. - GREGOR, P. - FIALA, T. 

Symboly abstinence v psychoterapii návykových nemocí.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 3, s. 167 - 174, 4 obr., lit. 4.  

 Přehled pouţívaných symbolů abstinence. Motivační symboly lze vyuţívat v 

psychoterapii návykových nemocí ke zvyšování motivace, ukotvení (grounding), k 

autosugestivnímu ovlivnění nebo jako součást rituálů. Symboly jsou volně ke staţení 

z webových stránek - www.drnespor.eu. 

SLK - cze: PA: ká/2008 

 

010932 - ANAL 045262 

NOVOTNÝ, V. 

Recenzia.  

In: Alkoholizmus a drogové závislosti. - 43, 2008, č. 2, s. 74.  

Rec. na : Klinická psychológia [Monografie] / A. Heretik. – Nové Zámky. - 815 s.. + 

kol A. Heretik (ml.). 

 Monografie se týká klinické psychologie, která má všeobecné kapitoly jako např. 

historie, klinická psychologie, metodologie klinické psychologie... Dále jsou zde 

kapitoly se zaměřením na jednotlivé nozologické a klinické okruhy a speciální 

kapitoly zaměření na gerontopsychiatrii, psychosomatiku, neuropsychologii, sexuální 

psychologii. 

SLK - sla: PA: ká/2008 

 

010796 - ANAL 045209 

POSOVÁ, Jana 

Patologické hráčství - gambling.  

In: Bulletin Národní protidrogové centrály. - 14, 2008, č. 3, s. 24 - 28, lit. 19.  
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Problematika patologických hráčů. Rozdělení hazardních her. Rozdělení hazardních 

hráčů. Dělení společnosti gamblerů. Vymezení věkových kategorií. Klasifikace 

závislostního jednání. Podstata patologického hráčství. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010831 - ANAL 045214 

ROHLÍKOVÁ, Petra 

Jak se projevuje syndrom vyhoření a komu hrozí.  

In: Právo a rodina. - 10, 2008, č. 9, s. 4 - 8.  

 Pojem syndrom vyhoření. Projevy a příznaky vyhoření. Vznik a vývoj syndromu 

vyhoření. Moţné příčiny syndromu vyhoření. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010778 - ANAL 044596 

SOTOLÁŘOVÁ, Marie - HAUSKNECHT, Patricie 

Ohlédnutí za činností psychologické sluţby HZS ČR.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 14 - 15, 7 graf.  

 Zavedení psychologické sluţby u HZS ČR. Právní rámec psychologické sluţby HZS 

ČR. Statistické údaje. Priority pro další období. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

 

010880 - ANAL 044749 

DVOŘÁK, Ondřej 

Začala válka v kyberprostoru.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 37, s. 66 - 67, 1 schéma.  

 Moţnost provedení zdrcujícího kybernetického útoku, který by např. donutil nějaký 

stát připustit vojenskou poráţku. Důleţitým rysem jakéhokoli kybernetického útoku je 

anonymita jeho skutečných původců. Kybernetická válka, její formy a základní 

průběh. Kyberprostor jako vhodné místo pro teroristický útok a jako náhradní bojiště. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010817 - ANAL 045053 

FOREST, Jean-Pierre 

Picture perfect ? [Otázka opravdu kvalitního videozáznamu].  
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In: intersec. - 18, 2008, č. 5, s. 6 - 8, 3 obr.  

 Zdokonalování kamerových systémů monitorování a přínos nových videokamer s 

vysokým rozlišením (HD) - aţ do 16 megapixelů, se snímáním CCD a příp. s 

polovodičovými senzory CMOS. Zoom kamera s PTZ pro detailní záběry. Další 

inovace v systému monitorování pomocí videokamer. Přínos nových technologií. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010787 - ANAL 045203 

KOUKOLÍK, Zbyněk - KONÍČEK, Tomáš 

Minimum pro bezpečný byt.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 26, 4 obr.  

 Ucelený komplex rad pro efektivní zabezpečení bytu obsahuje broţurka "Bezpečný 

byt - rady a informace", kterou vydalo MV v rámci programu "Bezpečná lokalita". 

Rozhovor s T. Koníčkem, z odboru prevence kriminality MV o této problematice. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010766 - ANAL 044592 

MACHANDER, Vladimír 

Kontroly nepřístupných poţárně bezpečnostních zařízení. 

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 8, 1 obr.  

 Zařízení pro signalizaci poţáru, pro únik osob při poţáru a pro omezení šíření poţáru. 

Poţadavky na projektování a montáţ. Návrhy poţárně bezpečnostních zařízení jsou 

nedílnou součástí poţárně bezpečnostního řešení stavby. Při montáţi pak musí být 

dodrţeny podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, případně 

podrobnější dokumentace a postupů stanovených v průvodní dokumentaci výrobce 

konkrétního zařízení. Kontrola stavby. Odpovědnost za odstranění nedostatků. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010789 - ANAL 045205 

POKORNÝ, Jiří - KAISER, Rudolf 

Instalace zařízení autonomní detekce a signalizace v domácnostech.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, příloha s. 1 - 8, 19 obr., lit. 12.  

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb, byly 

stanoveny nebo upřesněny některé poţadavky na stavby z hlediska poţární 

bezpečnosti. Jedním z nově stanovených poţadavků je povinná instalace zařízení 

autonomní detekce a signalizace v nových stavbách rodinných domů, v nových 

stavbách pro rekreaci a bytových domech. Povinnosti instalace zařízení autonomní 

detekce a signalizace. Varianty zařízení autonomní detekce a signalizace. Vybrané 

statistické údaje o bytových poţárech a jejich důsledcích v ČR a SR. Motivační  
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kampaň v Německu. Varianty rozmístění zařízení autonomní detekce a signalizace v 

bytech. Shrnutí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010829 - ANAL 044721 

Schlüssel oder Karte? : Mechanische und elektronische Zutrittskontrolle in Hotels 

[Klíče nebo karty? Mechanická a elektronická vstupní kontrola v hotelích].  

In: Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik. - 30, 2008, č. 6 - 7, s. 28 - 29.  

 Problematika bezpečnosti hotelových hostů. Mechanická (klíče) a elektronická 

(karty) kontrola vstupu do hotelových pokojů. Výhody a nevýhody obou. Tzv. PIN-

špionáţ a zneuţití PINu pro neoprávněný vstup nebo i jiné zneuţití vstupních karet. 

Bezpečnostní opatření. 

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010872 - ANAL 044741 

STRUBE, Bernhard 

Telematik im Strassenverkehr : Mobilität dauerhaft erhalten [Telematika v silniční 

dopravě. Zachování trvalé mobility].  

In: Polizei, Verkehr, Technik. - 53, 2008, č. 4, s. 137 - 141, 7 obr. 

 Prudký nárůst osobní i nákladní přepravy v silniční dopravě. Problematika zachování 

plynulosti dopravy a jejího zabezpečení. Telematika, její vyuţití v dopravě, především 

v silniční. Vyuţití telekomunikačních kanálů a jejich digitalizace. Dopravní 

informační systémy, satelitní evropský navigační systém. Telematický výzkum a jeho 

přínos pro silniční dopravu.  

BRD - ger: PA: bh/2008 

 

010822 - ANAL 045056 

ZELLEN, Barry 

Cabin presure [Násilí a nátlak v pilotní kabině].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 6, s. 26 - 28, 2 obr.  

 I přes různá organizační a technická opatření stále existuje nebezpečí napadení pilotů 

přímo v pilotní kabině. Některé příklady. Iniciativy amerického ministerstva pro 

vnitřní bezpečnost DHS a dalších institucí ke zvýšení bezpečnosti civilní letecké 

dopravy. Ke speciálnímu výcviku pilotů amerických aerolinek a novým technickým 

ochranným opatřením. Monitorování pilotní kabiny a přístupů. 

GBR - eng: PA: bv/2008 
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VOJENSTVÍ, ARMÁDA 

 

010761 - ANAL 044587 

BENČÍK, Petr - KOPECKÝ, Pavel 

Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy.  

In: Obrana a strategie. - 8, 2008, č. 1, s. 125 - 128.  

Rec. na : Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy [Monografie] / Wolfram 

Wette. - Praha : Argo, 2006. - 355 s. 

 K dějinám vojenství a k dějinám vedení válek neodmyslitelně patří násilí, které 

postihuje neválčící sloţky obyvatelstva. Kniha je dělena na dvě hlavní části, do sedmi 

základních okruhů. Přehledně členěná kniha, obsahující bohatý poznámkový aparát a 

bibliografii a je z hlediska vědeckého i etického značným přínosem. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010755 - ANAL 044581 

KŘÍŢ, Zdeněk 

NATO transformation and the summit in Bucharest. Towards the Organissation of 

Collective defence, Collective Security or Cooperative Security? [Transformace 

NATO a Summit v Bukurešti. Směrem k organizaci kolektivní obrany, kolektivní 

bezpečnosti nebo kooperativní bezpečnosti?].  

In: Obrana a strategie. - 8, 2008, č. 1, s. 17 - 29, 1 tab., lit. 25. 

 Text se zabývá summitem NATO v Bukurešti a hledá odpověď na otázku, zda se 

NATO transformuje v organizaci kolektivní bezpečnosti, kooperativní bezpečnosti 

nebo zůstává klasickou organizací kolektivní obrany. 

CZ - eng: PA: ká/2008 

 

010754 - ANAL 044580 

PLANT, John T. 

Asymetrická válka: Slogan nebo skutečnost? [Asymmetric Warfare: Slogan or 

Reality?].  

In: Obrana a strategie. - 8, 2008, č. 1, s. 5 - 15, 4 obr., lit. 23.  

 Termín asymetrická válka byl v USA rozšířen v době následující po útocích na 

Pentagon a World Trade Center. Stoupenci asymetrického válčení nejsou schopni 

nalézt stručnou a účelnou definici. Uţívání termínu asymetrická válka jakoţto 

konceptu pro pochopení současných konfliktů. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010892 - ANAL 044759 

PŠENICA, Jiří 

Odhalení na ruské frontě : Tajné sluţby a krycí firmy.  

In: Ekonom. - 52, 2008, č. 38, s. 56 - 59.  

 Případ vojenského rozvědčíka Lienera, zaměstnance firmy Dekont, poškodil české 

bezpečnostní zájmy. Trestní řízení proti Lienerovi způsobilo únik citlivých dat a 

informací o práci, metodách, cílech, velitelském sboru a spolupracovnících 

zpravodajských sluţeb. Legalizační firma Dekont, její činnost a odkrytí. 

CZ - cze: PA: bh/2008 

 

010751 - ANAL 044577 

RAŠEK, Antonín 

Terorismus a války na počátku 21. století.  

In: Vojenské rozhledy. - 17, 2008, č. 3, s. 155 - 166.  

Rec. na : Terorismus a války na počátku 21. století [Monografie] / Jan Eichler. - Praha 

: Karolinum, 2007. - s. 352. 

 Monografie o problematice bezpečnosti a vojenství. Monografie Terorismus a války 

na počátku 21. století se skládá ze šesti kapitol. Popis jednotlivých kapitol. Dědictví 

studené války a nástup globalizace. Války "v historickém světě". Války za účasti USA 

a jejich spojenců. Globální terorismus. Války vedené USA a jejich spojenců po 

nástupu globálního terorismu. Shodné a rozdílné rysy válek na počátku 21. století. 

Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010756 - ANAL 044582 

ŠVESTKA, Jaroslav 

Ruské strategické síly a americké jaderné prventsví : The Russian Strategic Forces 

and the American Nuclear Primacy.  

In: Obrana a strategie. - 8, 2008, č. 1, s. 31 - 48, 1 obr., 6 tab., lit. 28.  

 Analýza aktuálního stavu ruských strategických sil. Představuje scénář moţného 

odzbrojujícího a zničujícího útoku strategických sil USA proti ruskému protivníkovi. 

Zjišťuje závaţnou zranitelnost ruských strategických sil a zpochybňuje přetrvávající 

stav vzájemně zaručeného zničení ve vztahu mezi Ruskem a USA. Příčiny ruské 

zranitelnosti v nespolehlivém systému časného varování a nedostatku operačních 

zkušeností. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010757 - ANAL 044583 

WHETHAM, David 

Ethics, War and Human Rights [Etika, válka a lidská práva].  

In: Obrana a strategie. - 8, 2008, č. 1, s. 49 - 57, lit. 19.  

 Válka představuje situaci, při níţ dochází k selhání běţných pravidel civilizovaného 

chování. Myšlenka na zachování lidských práv v tomto kontextu je mnohými 

povaţována za ne zcela adekvátní. Vedení války však vţdy patřilo mezi činnosti 

lidstva, které podléhaly pravidlům v nejvyšší míře. Úvahy o tomto zjevném paradoxu 

s vyuţitím teorie spravedlivé války, jakoţto rámce pro výzkumu vztahů mezi etikou, 

válkou a lidskými právy a jejich vzájemné interakce v současném vojenském 

prostředí. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

 

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 

 

010838 - ANAL 045217 

BŘEČKA, Tibor A. 

Dopravní nehoda při výkonu sluţby.  

In: Rescue report. - 2008, č. 4, s. 16 - 17.  

 Při výkonu sluţby a plnění povinností s ní spojených jsou příslušníci tří hlavních 

sloţek integrovaného záchranné systému vystaveni mnoha různým úskalím. Jednou z 

povinností, je dostat se na místo zásahu v co nejkratším čase, zpravidla za pouţití 

sluţebního vozidla s výstraţnou světelnou a zvukovou signalizací. Cestou můţe dojít 

k dopravní nehodě. Rozbor takovéto události z hlediska psychologie. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010841 - ANAL 045220 

FOJTÍK, Jakub 

Pomoc z nebe aneb Záchranné vybavení policejních vrtulníků.  

In: Rescue report. - 2008, č. 4, s. 40 - 41, 10 obr.  

 Záchranné vybavení policejních helikoptér. Stručné představení pouţívané techniky. 

Pouţití této techniky. Čtyři základní varianty vybavení vrtulníků. 

CZ - cze: PA: ká/2008 
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010780 - ANAL 044598 

HANZLÍKOVÁ, Helena 

Plán rodiny pro mimořádné události.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 20 - 21, 2 obr.  

 Vzdělávání obyvatelstva v ČR v oblasti rozšiřování jeho vědomostí o prevenci, 

přípravě a reakce na události, které nejsou běţné a narušují normální chod ţivota jak 

jednotlivců, tak i ekonomických subjektů, je na vysoké úrovni. Pojem evakuace. 

Základní body plánu rodiny pro mimořádné události (nouzový plán rodiny). Tři 

nejzákladnější potřeby: Spojení s rodinným příslušníkem, potraviny a voda, přístup k 

finančním prostředkům. Evakuační zavazadlo. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010786 - ANAL 045202 

KEMROVÁ, Jana 

Horská záchranná sluţba Slovenské republiky.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 24 - 25, 5 obr.  

 Historie horské záchranné sluţby (HZS SR). Organizace HZS SR. Vzdělávání 

záchranářů. Zásahová činnost. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010779 - ANAL 044597 

KOLEŇÁK, Ivan 

Metodika výstavby a provozu materiální základny humanitární pomoci Hasičského 

záchranného sboru České republiky.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 16 - 18, 2 obr., 1 tab.  

 V říjnu 2007 proběhlo taktické cvičení sloţek IZS Olomouckého kraje "KOSÍŘ 

2007", jehoţ cílem bylo ověřit připravenost sloţek IZS a orgánů podílejících se na 

zajištění nouzového přeţití obyvatelstva postiţeného mimořádnou událostí nebo 

krizovou situací a vybudovat materiální základnu humanitární pomoci pro 150 osob.  

Určení, budování, provozování MZHP. Likvidace MZHP. Závěr.  

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010788 - ANAL 045204 

MAREK, René - URBAN, Iason 

Radiační průzkum : 4. díl.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 35, 2 obr., 1 tab.  

 Pokračování z minulého čísla. Popis sledu činností pro zabezpečení radiační ochrany 

zasahujících osob. Další činnosti spojené s provedením radiačního průzkumu. 
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010765 - ANAL 044591 

MENCLOVÁ - ŠPUNDOVÁ, Blanka 

Rozdíly v pravidlech navrhování stabilního hasícího zařízení.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 6 - 7, 2 obr.  

 V současné době platí v ČR pro navrhování, instalaci a údrţbu sprinklerového 

stabilního hasícího zařízení harmonizovaná norma ČSN EN 12845 "Stabilní hasící 

zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údrţba. Specifika 

jednotlivých zemí. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010770 - ANAL 044595 

MICHALÍČKOVÁ, Iva - VITÁK, Pavel 

Zdolávání poţáru lesního porostu s pouţitím leteckého hašení.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 12 - 13, 2 obr.  

Akce: Zdolávání poţáru lesního porostu [Cvičení]. Rokytnice nad Jizerou (ČR), 

29.05.2008.  

Rokytnice nad Jizerou - Janova skála. 

Dne 29.5.2008 se na území krkonošského národního parku v okolí Rokytnice nad 

Jizerou a Janovy skály uskutečnilo taktické cvičení sloţek IZS Libereckého kraje s 

tématem zdolávání lesního poţáru velkého rozsahu v členitém horském terénu s 

nasazením pozemní a letecké poţární techniky, ochrany osaměle stojící chaty a 

následné záchrany dvou osob z poţárem ohroţeného prostoru pomocí vrtulníku. 

Námět cvičení. Cíle a příprava cvičení. Průběh cvičení. Vyhodnocení cvičení a závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010820 - ANAL 045054 

OPPENHEIMER, Andy 

Through the portal [Detekce pomocí portálové brány].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 6, s. 6 - 8, 2 obr.  

 Technologie detekce radioaktivních materiálů a zdrojů radiace v přepravním prostoru 

nákladních vozidel pomocí portálu s detektory. Výhody systému, technické 

podrobnosti a zkušenosti s vyuţitím systému v USA. Materiály a záření, které 

detekční systém zachytí. Programy pro rozvoj detekce radioaktivních materiálů. 

GBR - eng: PA: bv/2008 
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010821 - ANAL 045055 

POER, Robert de la 

Poisoned letter [Dopis infikovaný jedovatou látkou].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 6, s. 10 - 12, 2 obr.  

 K případům dopisů s obsahem spor antraxu v USA a kontaminace zásilek s 

biologickou nákazou. Problematika detekce, analýzy a také opatření prevence k 

ochraně adresáta a pracovníků pošt. Náročnost biologických analýz podezřelých 

zásilek. Technologie biologické detekce PCR. Výhody pokročilé rentgenologické 

detekce. Propojení obou technologií v rámci ochranných opatření. Nebezpečí 

nezjištění kontaminace, zejména při minimálním mnoţství jedů. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010823 - ANAL 045057 

SEVERS, Jon 

Good to talk ? [Radiokomunikační síť TETRA. Bude vyhovovat ?].  

In: Intersec. - 18, 2008, č. 7, s. 19 - 21, 3 obr.  

 Zahlcení zavedených spojovacích sítí v případech mimořádných událostí větších 

rozměrů ve Velké Británii má pomoci zmírnit nová digitální radiotelekomunikační síť 

TETRA. Problematika pokrytí v síti a další počáteční nedostatky. Přínos sítě pro 

veřejnost a krizový management. Další perspektivy vývoje. 

GBR - eng: PA: bv/2008 

 

010782 - ANAL 044600 

SPÁLENKOVÁ, Marta 

Komunikace v krizových situacích.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 22, 1 obr.  

Akce: Komunikace v krizových situacích [Seminář]. Jihočeský kraj (ČR), 06.2008.  

 V sídle krajského úřadu Jihočeského kraje se v červnu 2008 uskutečnil seminář 

"Komunikace v krizových situacích", určený pro starosty obcí. Cílem semináře bylo 

atraktivní formou přiblíţit starostům obcí Jihočeského kraje jejich úlohu a důleţitost 

komunikace při řešení mimořádných a krizových situací a současně ukázat způsoby 

komunikace, které lze vyuţít i v běţném ţivotě. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010842 - ANAL 045221 

ŠILHÁNEK, Bohumil 

Individuální ochrana obyvatelstva a její perspektivy.  

In: Monitor zahraničního odborného tisku. - 14, 2008, č. 2, s. 3 - 4. Sek.inf.p.: Civilná 

ochrana. - 2008 
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Koncepce individuální ochrany obyvatelstva SR od roku 2000 do roku 2010 obsahuje 

zásady, spočívající v diferenciaci okruhu zabezpečovaných osob prostředky IPCHO. 

V současné době se nepředpokládá pokračovat v celoplošném zabezpečování 

obyvatelstva PIO (prostředky individuální ochrany). Zůstává ale povinnost řádně 

pečovat o stávající PIO a jejich postupné vyřazování a likvidaci řešit na základě 

zkušební a opravárenské činnosti specializovaného pracoviště - Vzdělávacího a 

technického ústavu KMCO ve Slovenské Lupči. Závěr. 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010784 - ANAL 045201 

ŠIMAN, Jaromír 

Medicína katastrof SR 2008.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 23, 2 obr.  

Akce: Medicína Katastrof SR 2008 [Konference]. Liptovský Ján (SR), 18.06.2008- 

20.06.2008.  

 Ve dnech 18.-20.6.2008 se v Liptovském Jáně v SR uskutečnila mezinárodní 

konference "Medicína katastrof SR 2008". Hlavní témata konference. Na závěr 

konference proběhlo praktické cvičení zdravotnických sloţek, sloţek IZS a orgánů 

ochrany veřejného zdraví při činnosti v ohnisku nebezpečné nákazy pod názvem 

"Bystrá 2008". 

CZ - cze: PA: ká/2008 

 

010768 - ANAL 044594 

ŠUBA, Ján - CHROMEK, Ivan 

Jazierkový systém dopravy vody na hasenie poţiarov v náročných horských terénoch.  

In: 112. - 7, 2008, č. 8, s. 10 - 11, 4 obr.  

 Zásobení hasícími látkami a doprava vody k poţárům patří k rozhodujícím faktorům 

při zdolávání lesních poţárů v náročných horských terénech nepřístupných pro 

pohyblivé technické prostředky. Jedním ze způsobů dopravy vody k poţáru je tzv. 

jezírkový systém, který umoţňuje dopravit hasící látku na místo poţáru, ale i jeho 

efektivní vyuţití. Závěr. CZ - sla: PA: ká/2008 


