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ALKOHOL, DROGY 

 

Název : Absolutes Alkoholverbot für Fahranfänger : Neuland in der Geschichte der deutschen 

Gesetzgebung \\013128\ 

Autor       : Keller, Christoph 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 3 (2009), s. 19 - 20\\ 

 

Indexované poznámky : Absolutní zákaz alkoholu pro řidiče-začátečníky. Nová oblast ve 

vývoji německého zákonodárství 

 

Č. abstraktu : a047427 

 Text : Alkohol za volantem je jednou z hlavních příčin dopravních nehod, a to zejména v 

případě mladých řidičů, jejichţ nehodovost je v tomto případě 139krát vyšší neţ nehodovost 

starších řidičů. Zákaz alkoholu v silniční dopravě v německé legislativě a její nejnovější úprava 

- absolutní zákaz alkoholu pro začínající řidiče. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Agresia a závislý jedinec \\013372\ 

Autor       : Benkovič, J. 

Autor       : Martinove, M. 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 3 (2009), s. 163 - 175, lit. 25\\ 

Č. abstraktu : a047821 

 Text : Agresivita je vlastnost, která je společná zvířatům i lidem. Kaţdý člověk je agresor, i 

kdyţ se značně odlišuje v míře agresivity a ve formě, jakou se projevují navenek. Agresivita 

patří mezi nejintimnější formy mezilidského kontaktu. Je známo, ţe zneuţívání 

psychoaktivních látek bývá často příčinou agresivního chování. Rozdělení agrese. 

Determinanty agresivity podle Busse. Biologické předpoklady agrese. Směr agresivního 

reagování. Formy agrese. Zneuţívání psychoaktivních látek. Alkohol a agresivního chování. 

Nelátková závislost a patologického hráčství. Management první pomoci při agresivitě, hněvu a 

zlosti u drogově závislých. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Akútne "drogové" stavy a prvá epizóda psychózy \\012527\ 

Autor       : Garaj, V. 

Autor       : Garajová, E. 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 1 (2009), s. 13 - 22, 5 grafů, lit. 12\\ 

Č. abstraktu : a047212 
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 Text : Historie pouţívání omamných prostředků. Postupné potlačování poţívání opia, morfia a 

kokainu, jakoţ i jiných drog připravovaných nebo odvozených z látek, které dávají nebo mohou 

dát příleţitost ke zneuţívání. Legislativa,  

konference k potírání drog. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Border epidemic ? \\013116\ 

Autor       : Marizco, Michel 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 2 (2009), s. 40 - 47, 5 obr\\ 

   

Indexované poznámky : Hraniční epidemie 

 

Č. abstraktu : a046522 

 Text : Pašování, bezpečnost a střeţení na hranici Mexiko-USA. Pašování drog, drogová 

kriminalita, hlavní kanály a potírání kriminality. Některé charakteristické příklady ze zkušeností 

policie 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Cannabis (k)ein Problem in Deutschland? : Wächst eine neue Drogengeneration 

heran? \\012903\ 

Autor       : Schmitt-Kilian, Jörg 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 6 (2009), s. 32 - 33, 35 - 37, 4 obr\\ 

  

Indexované poznámky : Je nebo není cannabis v Německu problémem? Roste tu nová drogová 

generace? 

Č. abstraktu : a046373 

 Text : Rozšíření cannabinoidů v Německu a diskuse kolem nich. Cannabis a jeho druhy, 

způsoby konsumace, účinky. Zdravotní rizika trvalého uţívání. Nové halucinogenní drogy v 

Německu (Salbei, Spice, Shisha), jejich uţívání a účinky. Rozšíření zejména mezi mládeţí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

 

¶Název : Česká protidrogová politika a její koordinace \\012478\ 

Autor       : Kiššová, Lucia 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zaostřeno na drogy\. - 7, č. 2 (2009), s. 1 - 12, 1 tab., 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047016 
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 Text : Protidrogová politika v ČR, historický kontext, vládní koncepce a programy, národní 

strategie, koordinační mechanizmy české protidrogové politiky, sekretariát, výbory, pracovní 

skupiny, místní protidrogový koordinátor. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

 

 

¶Název : Drogová závislost v těhotenství - problematika prenatální péče a porodu \\013196\ 

Autor       : Vavřinková, Blanka 

Autor       : Binder, Tomáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 3 (2009), s. 13 - 16, lit. 19\\ 

 

Č. abstraktu : a047331 

 Text : Problematika těhotenství drogově závislých ţen. Epidemiologie, identifikace těhotné 

narkomanky a její vztah k droze v průběhu těhotenství. Patologické stavya problémy související 

s prenatální péčí u drogově závislých ţen. Rizika pro novorozence s akcentem na jednotlivé 

druhy omamných nebo psychotropních látek, na kterých je matka závislá. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Drogy a ohroţené skupiny mladých lidí \\012119\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 1 (2009), s. 8 - 14\\ 

 

Č. abstraktu : a046836 

 Text : "Ohroţené skupiny" mladých lidí jsou specifické skupiny v rámci širší populace, které 

mohou být náchylnější k řadě problémů, počínaje špatným zdravotním stavem, uţíváním 

návykových a špatnou skladbou stravy a konče niţším dosaţeným vzděláním. Stanovení 

rizikových skupin. Právní předpisy a politika. Závěry. Prohlášení agentury EU pro drogy 

(EMCDDA) při příleţitosti zveřejnění své výroční zprávy za rok 2008: Stav drogové 

problematiky v Evropě v Bruselu. Opiáty jsou stále jádrem drogového problému v Evropě. 

Syntetické opiáty: zneuţívání a nezákonná výroba. Uţívání amfetaminů a extáze jsou stabilní, 

uţívání kokainu je stále na vzestupu. On-line obchody inzerují více neţ 200 psychoaktivních 

látek. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Drogy v silniční dopravě \\012749\ 

Autor       : Pavlíček, Kamil 

Autor       : Zámek, David 

Autor       : Blaţejovský, Marek 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 2 (2009), s. 30 - 34, lit. 7\\ 
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Č. abstraktu : a047207 

 Text : Problematika drog v silniční dopravě. OPL mohou při vhodných příleţitostech ovlivnit 

psychické rozpoloţení člověka, ale také mohou v situacích, kdy je to nejméně vhodné, psychiku 

člověka ovlivnit nepříznivě. Dvě kategorie činnosti (při nichţ je ţádoucí nebýt pod vlivem 

návykové látky). Vliv návykové látky na ovládací a rozpoznávací schopnosti člověka. Drogová 

scéna a silniční doprava. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Duševní a behaviorální poruchy v důsledku vazebního uvěznění u poruch osobnosti a 

osob závislých na psychoaktivních látkách (kazuistiky z forenzní psychiatrické a psychologické 

praxe) \\012528\ 

Autor       : Ţukov, I. 

Autor       : Fischer, S. 

Autor       : Ptáček, R. 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 44, č. 1 (2009), s. 23 - 38, lit. 18\\ 

 

Č. abstraktu : a046943 

 Text : Problematika duševních poruch a poruch chování, k jejichţ vzniku a rozvoji dochází v 

důsledku vazebního uvěznění. Vazba znamená značnou zátěţ, vyplývající zejména ze stresu a 

strádání v důsledku nemoţnosti uspokojovat fyziologické a psychické potřeby. Osoby závislé 

na psychoaktivních látkách bývají ve většině případů i poruchami osobnosti. Reakce na 

zátěţové situace vyplývající z vazebního uvěznění. Typický průběh krize a jeho etapy. Vybrané 

duševní a behaviorální poruchy jako důsledek selhávání adaptačních mechanismů. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : \The \\Effects of Substance Use on Offender Crimne Scene Behavior \\012496\ 

Autor       : Hammond, Christine J. 

Autor       : Bond, John W. 

Autor       : Grant, Timothy D. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 2 (2009), s. 376 - 381, 9 tab., lit. 27\\ 

  

Indexované poznámky : Vliv drogy na chování pachatele na místě činu 

 

Č. abstraktu : a046089 

 Text : Uţívání drog má nesporný vliv na motivaci pachatele provést trestný čin krádeţe, 

resp.loupeţe. Výzkumy v Northamptonu, U.K., ukázaly, ţe uţití drog má také specifický vliv 

na pachatelovo chování na místě činu i na způsob provedení trestného činu. Pachatel pracuje 

typickým způsobem, zcela jiným neţ pachatel, který není pod vlivem drog. Toto 

charakteristické chování můţe usnadnit identifikaci pachatele. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 
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¶Název : Formativní evaluace procesu implementace preventivního programu Unplugged 

školními metodiky prevence \\012373\ 

Autor       : Jurystová, L. 

Autor       : Gabrhelík, R. 

Autor       : Miovský, M. 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 1 (2009), s. 10 - 19, lit. 17\\ 

   

Č. abstraktu : a044900 

 Text : V rámci mezinárodního projektu EUDAP-2 je realizován model primární prevence 

uţívání návykových látek - program Unplugged, jenţ je ověřován v podmínkách českých 

základních škol. Realizace tohoto programu školními metodiky prevence (ŠMP) přímo v rámci 

výuky - během 12 vyučovacích hodin v průběhu celého školního roku. Podněty pro 

přepracování manuálu pro učitele, metodiky, podle níţ ŠMP programy připravují a realizují. 

Koordinátorem a realizátorem projektu je Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Cílem 

je popsat proces implementace programu Unplugged, zjistit informace týkající se přípravy a 

realizace lekcí (jakým způsobem a za jakých podmínek byla implementace prováděna, v čem 

tkvěla úskalí a v čem byla spatřována pozitiva programu), stejně jako zázemí školních 

metodiků prevence pro tuto činnost. Na základě zjištění navrhnout jeho inovace a změny. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 

 

¶Název : Aktion "Gewaltfrei Feiern" - Dreisamtal passt auf : Preventionsarbeit auf der 

operativen Ebene mal ganz praktisch \\013125\ 

Autor       : Winterer, Gabriel 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 3 (2009), s. 13 - 15\\ 

 

Indexované poznámky : Akce "Odpočinek osvobozený od násilí" - všichni společně dávají 

pozor. Preventivní práce na operativní úrovni je mnohem praktičtější 

 

Č. abstraktu : a047424 

 Text : Fenomén domácího násilí. Typologie pachatelů, důsledky pro oběti. Civilněprávní 

institut zákazu pobytu, jeho základní idea. Při kontrole dodrţování tohoto opatření a vytváření 

preventivní koncepce spolupracují obec, policie, sociální sluţby a další instituce. Základní 

kroky provádění této koncepce: civilněprávní, policejněprávní, preventivní aktivity, průvodní 

opatření. Časové rozmezí koncepce, zkušenosti. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Alarmující indikátory základem preventivní strategie amoku ve školách \\013427\ 

Autor       : Protivinský, Miroslav 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 3 (2009), s. 220 - 226\\ 

  

Č. abstraktu : a047843 

 Text : Zkoumání, které příčiny, podmínky a faktory ovlivní mladistvého natolik, ţe v amoku 

zaútočí ve školní budově na spoluţáky a učitele se zbraní? K zodpovězení této otázky je 

nezbytné zkoumat, pokud moţno, měřitelné a spolehlivé náznaky moţných alarmujících 

indikátorů. Pro vyvíjení preventivních strategií by měly mít význam společenské hodnotové 

orientace odmítající násilí, cílená a na skupiny orientovaná prevence a také intervenční taktika v 

jednotlivých případech. Průběh činu. Chování pachatele před činem a po činu. Přístup k 

prevenci. Politická opatření po činu. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Alkoholverbot in der Freiburger Innenstadt : Ein wirksamer Beitrag zur Reduzierung 

der Gewaltdeliquenz? \\013124\ 

Autor       : Hochuli, Harry 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 3 (2009), 10 - 12, 1 graf, 1 mp\\ 

  

  

Indexované poznámky : Zákaz alkoholu v centru Freiburgu. Účinný prostředek redukce násilné 

delikvence? 

Č. abstraktu : a047423 

 Text : Vývoj násilné kriminality ve Freiburgu. Souvislost kriminálního jednání se zneuţíváním 

alkoholu, popř. jiných návykových látek. Nejčastější místa a denní doba páchání trestných činů, 

jejich struktura, vliv alkoholu. Úsilí policie o sníţení kriminality - součinnost se správou města 

a restauračními zařízeními - uplatňování zákazu konzumace alkoholu v centru města. Další 

prostředky a preventivní kampaně. Některé problémy při zpracovávání kriminálních statistik o 

vlivu alkoholu na kriminalitu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Amok und Nachsorge - Wege zur Normalität \\012632\ 

Autor       : Seidler, Günter H. 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 4 (2009), s. 205 - 208\\ 

  

  

Indexované poznámky : Amok a péče o oběti násilí - cesty k normalitě  

 

Č. abstraktu : a046103 

 Text : Zejména po tragických událostech ze dne 11.3.2009 ve Winnenden a Wendlingen se 

často diskutuje o otázce péče o příbuzné obětí a další traumatizované osoby. Interview s 
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profesorem Günterem H. Seidlerem, vedoucím sekce psychotraumatologie z centra pro sociální 

lékařství univerzity v Heidelbergu, o současných projevech násilné kriminality, amoku, 

příčinách (pokud vůbec lze tyto jevy vysvětlit), obětech a moţnostech prevence. Otázky kladl 

redaktor Bernd Fuchs. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Auf dem Weg zum potentiellen Vorsatz ? : Problematik und Berechtigung der 

zunehmenden Tendenzen zur normativen Relativierung des Vorsatzerfordernisses \\013357\ 

Autor       : Gaede, Karsten 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft\. - 121, č. 2 (2009), s. 239 - 280, lit. 

197\\ 

  

Indexované poznámky : Na cestě k potenciálnímu úmyslu ? Problematika a oprávnění sílících 

tendencí k normativní relativizaci úmyslného trestného chování 

 

Č. abstraktu : a046153 

 Text : Úmysl spáchat trestný čin v novém pojetí současné kriminologie. Úmysl jako 

normativní právní pojem v pojetí různých autorů (Puppe, Jakobs, Rinck). Teorie viny (Walter). 

Právní nevědomost, nevědomé protiprávní jednání (Rechtsblindheit) a výklad tohoto pojmu. 

Realistický pohled na právní nevědomost. Hranice normativity úmyslu de lege lata. Normativita 

úmyslu de lege ferenda. Skutková podstata činu jako následek nedbalosti. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Aussagewert der polizeilichen Aufklärungsquote \\011838\ 

Autor       : Feltes, Thomas 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 1 (2009), s. 36 - 41, 2 obr., lit. 34\\ 

  

 Indexované poznámky : O čem vypovídá míra objasněnosti trestných činů 

 

Č. abstraktu : a046026 

 Text : Míra objasněnosti trestných činů platí jako důleţité měřítko při hodnocení efektivity 

policejní práce. Zkušenosti však dokazují, ţe tyto údaje jsou často nesprávně chápány a někdy i 

zneuţívány. Přehled faktorů, které ovlivňují a zkreslují evidenci trestných činů a míru jejich 

objasněnosti. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

 

¶Název : Bekämpfung der Gruppengewaltkriminalität \\013129\ 

Autor       : Uslaub, Thomas 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 
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Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 3 (2009), s. 21 - 23\\ 

 

Indexované poznámky : Boj proti násilné skupinové kriminalitě 

Geografické jméno    : Dráţďany 

  

Č. abstraktu : a047428 

 Text : Gangy mládeţe (motorkářské, pouliční, fanoušků ...) a jejich kriminální chování. Situace 

v německých Dráţďanech. Projekt dráţďanské policie (K26) zaměřený proti skupinové 

kriminalitě mládeţe a především proti jejím násilným formám. Charakteristika projektu, jeho 

flexibilita, realizace a zkušenosti. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Bekämpfung von Graffiti im bahnpolizeilichen Aufgabenbereich - Möglichkeiten und 

Grenzen : Verschandelung des öffentlichen Raums und Herausforderung für die Polizei 

\\013130\ 

Autor       : Wieck, Moritz 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 3 (2009), s. 23 - 26\\ 

  

Indexované poznámky : Potírání graffiti v činnosti ţelezniční policie - moţnosti a omezení. 

Poškozování veřejných prostranství a úkoly pro policii 

 

Č. abstraktu : a047429 

 Text : Škody způsobené vandalismem a sprejery na německých ţeleznicích dosahují 50 mil 

Euro, ale přesto jsou stále povaţovány za bagatelní delikt. Fenomenologie graffiti a 

vandalismu. Taktika postupu policie proti jejich pachatelům. Vyuţití veřejných i skrytých 

prostředků. Spolupráce ţelezniční policie s civilními sloţkami. Rizika ohroţení pachatelů při 

jejich stíhání. Některé zvláštní prostředky pouţité při stíhání (technické prostředky, psi, 

vrtulníky). Právní úprava této kriminality. Prostředky k zabezpečení důkazů. Prevence a její 

prostředky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Boj proti sexuálnímu zneuţívání dětí na internetu \\011980\ 

Autor       : Svobodová, Klára 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 2 (2009), příloha s. 12 - 13\\ 

 

Č. abstraktu : a045968 

 Text : Organizace The Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) 

uspořádala pro odborníky zabývající se kriminalitou páchanou na mládeţi internetový seminář 

se zaměřením na sexuální zneuţívání dětí na internetu. Témata Workshopu. Hlavní příspěvky 

daných témat. Mezinárodní spolupráce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Bundesweit einmalig: Landesinstitut für Präventives Handeln \\012902\ 

Autor       : Meines, Norbert 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 6 (2009), s. 22 - 26, 3 obr\\ 

  

Indexované poznámky : Jediný ve Spolkové republice: Zemský institut prevence 

  

Č. abstraktu : a046372 

 Text : V Sársku byl v roce 2008 zaloţen speciální institut zabývající se strategií, tvorbou a 

koordinací preventivních programů a činností (LPH). Jeho struktura: pedagogická prevence, 

policejní a komunální prevence, zdravotnická podpora, výzkum. Cílové skupiny, zaměření 

jednotlivých pracovních sekcí, hlavní témata preventivních programů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

¶Název : Checkliste für die polizeiliche Praxis : Delikte gegen Schutzbefohlene \\012261\ 

Autor       : Matschinsky, Rolf 

Autor       : Becker, Rainer 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 3 (2009), s. 24 - 26\\ 

  

Indexované poznámky : Přehled pro policejní praxi. Delikty proti svěřeným osobám 

 

Č. abstraktu : a046259 

 Text : Přehled metodických postupů při vyšetřování kriminality na dětech a mládeţi, včetně 

domácího násilí. Právní normy, z nichţ policie vychází (trestní zákon, policejní právo atd.). 

Postup na místě činu, práce s obětí, ohledání, zjišťování pachatele atd. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Co-Offending, Age, Gender and Crime Type: Implications for Criminal Justice Policy 

\\013067\ 

Autor       : Mastrigt, Sarah B. van 

Autor       : Farrington, David P. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 4 (2009), s. 552 - 573, 2 obr., 7 tab., lit. 54\\ 

  

Indexované poznámky : Věk, pohlaví a druh kriminality spolupachatelů. Implikace pro trestní 

soudnictví 

 

Č. abstraktu : a046507 

 Text : Analýza spolupachatelství s vyuţitím údajů anglické metropolitní policie z let 2002 aţ 

2005. Výsledky matematického modelování, rozbor a vyhodnocení výsledků. MJ. se ukazuje, 

ţe spolupachatelství klesá s věkem, je časté v případech vloupání a loupeţí. Diskuze k 
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moţnostem vyuţít výsledků v rámci stanovování politiky britského systému trestního 

soudnictví. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv 

  

  

¶Název : Corporate financial crime : social diagnosis and treatment \\012374\ 

Autor       : Hansen, Laura L. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 1 (2009), s. 28 - 40, lit. 71\\ 

  

  

Indexované poznámky : Firemní finanční kriminalita : sociální diagnóza a léčba 

 

Č. abstraktu : a044901 

 Text : Hledání řešení pro vzrůstající morální a sociální otázky hospodářské kriminality, která 

suţuje dnešní firmy. Kriminalita bílých límečků, její regulace a prevence. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

 

¶Název : \The \\Development of Deviant Behavior, its Self-regulation \\013250\ 

Autor       : Le Blanc, Marc 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform\. - 92, č. 2 - 3 (2009), s. 117 - 

136, 4 obr., 1 tab., lit. s. 135 - 136\\ 

  

  

Indexované poznámky : Vývoj deviantního chování, jeho samoregulace 

 

Č. abstraktu : a046145 

 Text : Předkládáme teorii vývoje syndromu deviantního chování na základě empirického 

výzkumu, který tuto teorii potvrdil. Sféra deviantního chování je vymezena ve čtyřech 

kategoriích (otevřené chování, latentní chování, konflikt s autoritami, bezohledné chování) a 

dvanácti formách deviantního chování. Její průběh je charakterizován pomocí kvantitativních a 

kvalitativních mechanismů a trajektorií. Vývojový proces deviantního chování je chápán jako 

samoregulační proces z hlediska vývojové psychologie. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : From Dangerousness to Precaution \\012616\ 

Autor       : Hebenton, Bill 

Autor       : Seddon, Toby 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 3 (2009), s. 343 - 362, lit. 85\\ 
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Indexované poznámky : Od ohroţení k prevenci 

 

Č. abstraktu : a046434 

 Text : Teorie tzv. preventivní logiky. Problematika jejího uplatňování státem proti pachatelům 

sexuální a násilné kriminality jako opatření na ochranu veřejnosti i před ztrátou pocitu bezpečí a 

strachem z nepředvídatelných násilných útoků proti osobám nebo majetku. Diskuze k 

následným potřebným změnám, v přístupech státních orgánů, i v trestní politice. Argumenty 

pro a proti. Příklady opatření na ochranu veřejnosti v USA, včetně preventivních a 

předběţných.   

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

¶Název : \The \\function of security in reducing women's fear of crime in open public spaces : 

A case study of serial sex attacks at a Western Australian university \\012379\ 

Autor       : Cubbage, Christopher J. 

Autor       : Smith, Clifton L. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Security Journal\. - 22, č. 1 (2009), s. 73 - 86, lit. 31\\ 

  

 Indexované poznámky : Úloha bezpečnosti ve sniţování strachu u ţen z kriminality na 

otevřených veřejných prostorech : případová studie sériových sexuálních útoků na 

Západoaustralské universitě 

  

Č. abstraktu : a044906 

 Text : Série sexuálních útoků (včetně vraţd) v západní Austrálii (Perth) v období 1996-1999, 

zvláště pak na půdě univerzity v letech 1998-2001. Strach z kriminality. Prevence 

(bezpečnostní systémy u hlavních vchodů, osvětlení, monitorování, dohled nad parkovišti, 

parky). Informovanost studentů. Bezpečnostní preventivní programy, úloha dobrovolníků z řad 

studentů. Úloha policie, policejní dohled na univerzitě. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : GdP - Fussball-Gipfel für gewaltfreie Spiele \\012995\ 

Autor       : Zielasko, Michael 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 7 (2009), s. 6 - 11\\ 

  

  

Indexované poznámky : GdP a představitelé fotbalu za odstranění násilí ze hry 

 

Č. abstraktu : a046393 

 Text : Divácké násilí na fotbalových stadionech a i mimo ně jako hlavní téma sympozia GdP. 

Hooligans a rozvíjející se spirála násilí, jeho politizace. Kriminalita spojená s fanoušky, vliv 

alkoholu, násilí proti policistům. Policie, její úkoly a zásahy proti násilí na stadionech nebo 

proti násilí a vandalismu fanoušků v ulicích a ve veřejné dopravě. Potírání tohoto fenoménu, 



13 

 

snaha o spolupráci s fotbalovými svazy. Veřejné mínění o násilí na stadionech a o násilí proti 

zasahujícím policistům. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Gefährliche Zeiten : Wie sich Unternehmen vor Cybercrime schützen können 

\\012218\ 

Autor       : Diekmann, Axel 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 1 (2009), s. 18 - 19\\ 

   

Indexované poznámky : Nebezpečné časy. Jak se mohou podniky bránit před kyberkriminalitou 

 

Č. abstraktu : a046241 

 Text : Kyberkriminalita jako lukrativní "podnikání". Zneuţívání internetu, útoky proti 

intranetovým sítím. Moţnosti obrany - identifikace rizik, bezpečnostní strategie, technické 

prostředky, vzdělávání zaměstnanců atd. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

 

¶Název : Gender, crime victimization and fear of crime \\012376\ 

Autor       : Fox, Kathleen 

Autor       : Nobles, Matt R. 

Autor       : Piquero, Alex R. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Security Journal\. - 22, č. 1 (2009), s. 24 - 39, 4 tab., lit. 30\\ 

  

  

Indexované poznámky : Gender, kriminální pronásledování a strach z kriminality 

 

Č. abstraktu : a044903 

 Text : Kriminalita na vysokých školách v USA. Genderové rozdíly mezi muţi a ţenami. Ţeny 

jsou více pronásledovány, a tudíţ mají větší strach z kriminality neţ muţi. Strach z kriminality 

rovněţ souvisí i s rasou. Statistické údaje. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : Gender Differences in Intimate Partner Recidivism: A 5-Year Follow-Up \\011868\ 

Autor       : Ménard, Kim S. 

Autor       : Anderson, Amy L. 

Autor       : Godboldt, Suzanne M. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 1 (2009), s. 61 - 76, 3 tab., lit. 48\\ 
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Indexované poznámky : Odlišnosti v recidivě násilí muţe a ţeny v důvěrném vztahu. Výsledky 

5leté studie 

 

Č. abstraktu : a045177 

 Text : Výzkumy recidivy domácího násilí a její specifika podle gender u ţen a muţů v 

partnerském vztahu. Přehled předchozích studií a výsledky vlastního výzkumu. Analýza 

pětiletého sledování případů recidivy násilí u zhruba 3 tisíc partnerů v rámci programu 

koordinační rady k domácímu násilí v Douglas County, Nebraska, USA. Postupy tamní policie 

v těmto případech. Odlišnosti v recidivitě a povaze násilí mezi pachateli muţského a ţenského 

pohlaví. Vliv drogové závislosti a rasového původu. Diskuze. 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Gewaltprävention im schulschen Kontext - das Projekt "Konfliktbehandlung an 

Schulen" (Brücke e.V. München) : Richtig streiten will gelernt sein! \\013132\ 

Autor       : Eschertzhuber, Tine 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 27, č. 3 (2009), s. 26 - 27\\ 

 

Indexované poznámky : Prevence násilí ve školním kontextu - projekt "Řešení konflitu ve 

škole" (Brücke, Mnichov). Dobře zasáhnout se musí umět! 

Geografické jméno    : Mnichov 

  

Č. abstraktu : a047430 

 Text : Program prevence násilných konfliktů ve školním prostředí, jak jej zpracovala 

mnichovská policie. Vznik a vývoj projektu, obsah, úkoly policie a spolupracujících partnerů, 

cíle projektu a jeho zaměření. Koncepce vzdělávání v rámci projektu. Cílové skupiny. Aktuální 

vývoj realizace. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

 

¶Název : Globale Gefährdung : Terrorismus wird zur strategischen Langzeitbedrohung 

\\012216\ 

Autor       : Thamm, Berndt Georg 

Další       : Glitza, Klaus Henning 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 1 (2009), s. 12 - 13\\ 

  

Indexované poznámky : Globální ohroţení. Terorismus se stává strategickým dlouhodobým 

nebezpečím 

 

Č. abstraktu : a046239 

 Text : Podceňování náboţenského terorismu v Evropě. Islámský terorismus jako globální 

problém, snahy organizace al-Kaidá o vytvoření celosvětového islámského kalifátu. Situace ve 
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světě a v Německu. Terorismus jako trvalé nebezpečí, proti němuţ státy musí bojovat na 

základě nové strategie. Ideologická východiska a jejich vyuţívání v boji proti terorismu. 

  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : High-tech stalking \\012728\ 

Autor       : Miller, Christa 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 5 (2009), s. 56 - 60, 1 obr\\ 

  

  

Indexované poznámky : Technologicky vyspělý stalking 

  

Č. abstraktu : a046460 

 Text : Údaje ze statistik případů a obětí stalkingu v USA. Viktimizace špehováním a 

obtěţováním ţen telefonáty. Čtvrtina těchto případů připadá na harassement. V USA přijalo 50 

států zákony proti stalkingu, 14 z nich i proti stalkingu provozovaném pomocí vyspělých 

technologií - internetu, mobilního telefonu, GPS, počítačového software. Problematika 

policejního vysledování, dokazování a vyšetřování těchto případů. Poznatky z praxe a hlavní 

problémy při omezování těchto praktik a trestání pachatelů. Z činnosti specializovaných týmů. 

Problematika výcviku odpovídajícího rychlému vývoji technologií nových forem stalkingu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Hmotneprávne a procesoprávne aspekty organizovaného zločinu \\012624\ 

Autor       : Durkošová, Mária 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 1 (2009), s. 24 - 36, lit. 17\\ 

  

Č. abstraktu : a046321 

 Text : Pojem organizovaný zločin, jeho základní znaky, odlišnost od terorismu. Formální rysy 

některých činností organizované kriminality jsou porovnatelné s legální podnikatelskou 

činností. Nebezpečnost organizované kriminality pro společnost. Slovenská právní úpravy 

problematiky organizovaného zločinu. Právní, resp. trestní odpovědnost ve vztahu k 

organizované kriminalitě, formulace v trestním zákoně. Trestná součinnost a její formy. 

Hmotněprávní aspekty právní úpravy organizovaného zločinu. Zločinecká skupina, její 

skutková podstata. Trestněprávní sankce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Inferring Sexually Deviant Behavior From Corresponding Fantasies: The Role of 

Personality and Pornography Consumption \\011872\ 

Autor       : Williams, Kevin M. 

Autor       : Cooper, Barry S. 

Autor       : Howell, Teresa M. 
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Autor       : Yuille, John C. 

Autor       : Paulhus, Delroy L. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 2 (2009), s. 198 - 222, 2 obr., 3 tab., lit. 103\\ 

  

  

Indexované poznámky : Sexuálně deviantní chování, podněcující představivost, charakter 

osobnosti a vliv pornografie 

 

Č. abstraktu : a045180 

 Text : Taxonomie sexuální deviace a výzkum vlivu pornografie a představivosti na sexuálně 

deviantní chování. Vliv osobnosti a vyuţívání pornografie. Hypotézy a analýza výsledků 

průzkumu mezi 103 studenty vysokých škol. Některé poznatky z předchozích studií. Metoda 

výzkumu. Závěry. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Jedna z nejtěţších situací - rodiče pohřešují dítě \\012227\ 

Autor       : Čírtková, Ludmila 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 4 (2009), s. 3 - 7, 3 lit\\ 

  

Č. abstraktu : a045569 

 Text : Základní varianty důvodů zmizení dítěte z místa bydliště. Dítě na útěku s 

pravděpodobností, ţe nehrozí bezprostřední ohroţení na ţivotě, ztracené a pohřešované dítě, 

vţdy dítě v nebezpečí. Výčet okolností, tzv. "případových konstelací", za kterých se děti 

ztrácejí. Mediální prezentace tématu. Emocionální šok a další fáze mentálních pochodů a 

mentální energie rodičů dlouhodobě zmizelých dětí. Naznačené schéma jako vodítko laikům i 

odborníkům při hledání způsobů, jak pomoci rodičům zmizelých dětí. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

 

¶Název : K problematice diváckého násilí \\012966\ 

Autor       : Janků, Lubomír 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 3 (2009), s. 47 - 48\\ 

 

Č. abstraktu : a047281 

 Text : Divácké násilí je společenským fenoménem, který představuje významnou a 

znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Obecné vymezení pojmu divácké násilí 

není v ČR přesně formulován. S diváckým násilím jsou často spjaty i další formy protiprávního 

chování, rasistické projevy, poškozování majetku či chování ohroţující ostatní osoby na 

stadionu i mimo něj. Boj s diváckým násilím. Alternativní tresty. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : \Das \\Kind als Opfer von Gewalt und Vernachlässigung : Anforderungen an die 

Rechtspraxis, das Hilfesystem und die Öffentlichkeit \\013352\ 

Autor       : Kavemann, Barbara 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Neue Kriminalpolitik\. - 21, č. 3 (2009), s. 103 - 109, lit. 22\\ 

  

  

Indexované poznámky : Ditě jako oběť násilí a zanedbání. Poţadavky na právní praxi, systém 

poskytování pomoci a veřejnost 

 

Č. abstraktu : a046152 

 Text : Jaké poţadavky lze klást z hlediska dětí a mládeţe na instituce, které nabízejí pomoc a 

vykonávají soudní pravomoc v případech, kdy oběťmi se staly děti? Ve svém příspěvku 

vycházím z toho, ţe dětem a mladistvým: 1) nejde ani tak o to, zda je právu učiněna zadost, ale 

spíše o subjektivní pocit spravedlnosti, 2) nejde jim o důstojnost v nějakém abstraktním smyslu, 

nýbrţ o to, zda k nim ostatní pociťují respekt, 3) nejde jim o tolik o pomoc, která u nich 

předpokládá bezbrannost a ubohost, ale spíše o podporu, která je bere zcela váţně jako subjekty 

schopné jednat a rozhodovat se. Tyto úvahy rozvádím, moţná trochu nesystematicky, ve svém 

článku. Mnohé není ještě dořešeno, je nutno o těchto věcech dále diskutovat. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Kinder und Jugendliche als Opfer im Internet : Pädokriminaität \\012185\ 

Autor       : Gallwitz, Adolf 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 2 (2009), s. 6 - 10, lit. 9, 7 obr., doplňující txt. příl\\ 

  

  

Indexované poznámky : Děti a mladiství jako oběti na internetu. Pedokriminalita 

 

Č. abstraktu : a046215 

 Text : Jednou z nejnebezpečnějších forem počítačové kriminality je kriminalita na dětech a 

mládeţi, zejména mravnostní a sexuální. Internet jako prostředek páchání této kriminality. 

Vyhledávání obětí pedofily, dětská pornografie, pouţívané způsoby. Chování dětí při chatu na 

internetu, nebezpečné adresy, formy zneuţívání internetu. Boj proti této kriminalitě a naléhavá 

potřeba chránit děti před ní. Mezinárodní spolupráce na tomto poli. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

 

¶Název : Kriminelle Datenflut 

Autor       : Müller, Horst 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 
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Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 9 (2009), s. 6-9\\ 

   

Indexované poznámky : Kriminální příliv dat 

Č. abstraktu : b000028 

 Text : Růst významu informačních a komunikačních technologií v kaţdodenním ţivotě a z 

toho plynoucí i vznik a rozrůstání kriminálního zneuţívání informačních a komunikačních sítí a 

útoků na ně. Internetová kriminalita, její základní typologie, způsobené škody. Zneuţití 

internetu terorismem. Dětská pornografie na internetu a boj proti ní. Mezinárodní spolupráce 

při potírání internetové kriminality. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Kunstraub hat Konjunktur : Allgemeine Bewertungskriterien zu Sicherheitsstandards 

in Museen \\012630\ 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 2 (2009), s. 24 - 26, 2 obr\\ 

   

Indexované poznámky : Krádeţe uměleckých děl mají konjunkturu. Obecná hodnotící kritéria 

bezpečnostního standardu v muzeích 

 

Č. abstraktu : a046326 

 Text : Muzejní sbírky a umělecké galerie jsou častým cílem loupeţí. Dalšími rizikovými 

faktory pro umělecké a muzejní sbírky jsou poţáry a přírodní katastrofy, které pak navíc 

zvyšují nebezpečí krádeţí uměleckých děl. Obchod s kradenými uměleckými díly je i 

prostředkem praní špinavých peněz, kradená umělecká díla jsou prodávána na černém trhu 

apod. Potírání této formy kriminality vyţaduje úzkou mezinárodní spolupráci všech 

zainteresovaných institucí. Hlavní bezpečnostní opatření, bezpečnostní standardy apod. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Making Counter-Law \\012519\ 

Autor       : Levi, Bon 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 9, č. 2 (2009), s. 131 - 149, lit. 54\\ 

   

Indexované poznámky : Protiprávní jednání 

 

Č. abstraktu : a046421 

 Text : Chicagská městská rada vydala, v reakci na prudký nárůst pouliční kriminality v roce 

1991, vyhlášku zakazující pohyb po ulicích "bez zjevného důvodu". Vyhláška byla namířena 

proti potulujícím se gangům s cílem omezit kriminalitu a zvýšit bezpečnost obyvatel města. 

Vyhláška byla shledána jako protiústavní a později byla městskou radou odvolána. Diskuze a 

prezentace názorů na tuto záleţitost. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 
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¶Název : Mental Disorder and Violent Victimization \\012458\ 

Autor       : Teasdale, Brent 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 5 (2009), s. 513 - 533, 1 obr., 2 tab., 2 příl., lit. 

52\\ 

  

  

Indexované poznámky : Duševní porucha a násilná viktimizace 

 

Č. abstraktu : a046413 

 Text : Poznatky z výzkumu případů násilí na mentálně postiţených. Symptomy dalšího zvýšení 

rizika viktimizace. Podkladové údaje pro matematické modelování 3 hypotéz rizikovosti 

pocházejí z dlouhodobého sledování bývalých pacientů psychiatrických oddělení. Sociální a 

společenské faktory zvýšeného rizika duševně postiţených stát se obětí násilí. Přehledy 

výsledků a komentář. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Mezinárodní boj se zločinem \\013199\ 

Autor       : Vaněček, Miloš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 3 (2009), s. 31 - 38, 2 obr., lit. 7\\ 

 

Č. abstraktu : a047334 

 Text : Autor se zabývá historicky prvním mezinárodním kongresem, ke kterému došlo v roce 

1923 ve Vídni. Na tomto kongresu se tehdejší nejvyšší představitelé policejních sloţek z 

jednotlivých států usnesli na zřízení mezinárodní kriminálně policejní komise a nutnosti 

zavedení mezinárodní právní pomoci. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Muţ jako oběť domácího násilí \\012963\ 

Autor       : Ondráček, Zdeněk 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 3 (2009), s. 26 - 29, 4 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047278 

 Text : Domácí násilí je vysoce latentní kriminalita. V literatuře se uvádí, ţe 80 procent případů 

domácího násilí zůstává před veřejností a odborníky utajeno. Případ domácího násilí na muţi 

jeho ţenou. Příklad vývoje partnerského souţití. Ţena baly závislá na drogách. Vyšetřování 

pachatelky. Znalecké posudky z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a soudního lékařství. 

Trestní řízení. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Narzissmus und Erziehungsdefizite als Ursachen \\012760\ 

Autor       : Füllgrabe, Uwe 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 5 (2009), s. 8 - 9, 12 - 16, lit. 16\\ 

  

  

Indexované poznámky : Narcismus a výchovný deficit jako příčiny 

  

Č. abstraktu : a046342 

 Text : Hledání příčin agresívního a násilného chování mládeţe, především tzv. amokových 

situací. Potenciál násilí v současné společnosti. Přehnané a nerealistické vidění sebe sama 

(narcismus) jako jeden z motivů a příčin ochoty k násilí a jako typický rys psychopatické 

osobnosti. Problematika příliš volné nebo chybějící výchovy (laissez-faire). Vytváření kultu a 

"kultury" násilí mezi dětmi a mládeţí (vliv videoher). Sociálně patologické chování školní 

mládeţe, různé formy šikany. Význam výchovných prostředků v prevenci amokových situací. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Negotiating a Victim Identity: Young Men as Victims of Violence \\012827\ 

Autor       : Burcar, Veronika 

Autor       : Äkerström, Malin 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Scandinavian in Criminology and Crime Prevention\. - 10, č. 1 (2009), s. 37 - 

54, lit. 37\\ 

  

  

Indexované poznámky : Z rozhovorů s mladými muţi jako oběťmi násilí 

 

Č. abstraktu : a046476 

 Text : Mladý muţ jako oběť násilí. Analýza z 10 rozhovorů, týkajících se těchto případů. 

Typické hodnocení situace viktimizace postiţených mladých muţů na základě výsledků 

průzkumu. Psychologický aspekt muţnosti a zdůvodňování nastalé sitoace. Z některých 

odpovědí trestnou činností postiţených mladých respondentů. Porovnávání a diskuze. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Normy prevence kriminality \\012946\ 

Autor       : Merhaut, Jan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 34\\ 

  

Č. abstraktu : a047261 
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 Text : Prevence kriminality patří mezi významný fenomén současné doby. Základem účinné 

prevence je kvalitně zpracovaná analýza veškerých úvah přicházejících rizik. Dobrým 

podkladem pro činnosti jsou normy, vytvořené evropskou normalizační organizací CEN, 

zabývající se prevencí kriminality. Doposud byly vydány čtyři, další se připravují. Další 

normativní dokumenty. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Not just from the wrong side of the tracks anymore : Girls and wealthier kids - a 

growing segment of juvenile offenders \\012983\ 

Autor       : Moore, Carole 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 6 (2009), s. 16 - 21\\ 

  

  

Indexované poznámky : Trvalý trend zvyšujícího se podílu dívek a dětí a mladistvých z 

bohatších rodin na kriminalitě mládeţe 

 

Č. abstraktu : a046494 

 Text : Skutečnost stále se zvyšujícího podílu dívek a všeobecně dětí a mládeţe z lépe a dobře 

situovaných rodin na kriminalitě v USA. Podle statistik pro mladistvé pachatele např. za období 

let 1993 aţ 2003 bylo jiţ mezi těmito pachateli 25 procent dívek a mladých ţen. Některé 

případy z historie. Analýza příčin (sdělovací prostředky, drogy a alkohol, peníze, volný čas, 

absence vlivu rodiny, aj.). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Nová kriminologická učebnice \\012098\ 

Autor       : Herczeg, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 1 (2009), s. 74 - 75\\ 

  

Recenze monografie : Kriminologie 

 

Č. abstraktu : a046815 

 Text : Učebnice kriminologie představuje současnou kriminologii a její problémy. Práce 

obsahuje velké mnoţství odkazů na další literaturu, zejména na bohatou zahraniční literaturu. 

Obsahy jednotlivých kapitol. Základní pojmy, fáze kriminologického výzkumu, výzkumné 

metody a výzkumné techniky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

Aktualizováno : 06/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : O významu poznávání obětí trestné činnosti \\012095\ 

Autor       : Marešová, Alena 

Autor       : Martinková, Milada 



22 

 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 1 (2009), s. 42 - 55, 4 grafy, 1 tab\\ 

 

Č. abstraktu : a046813 

 Text : Vymezení role oběti při vzniku a průběhu kriminálního jednání. Význam oběti při 

objasňování průběhu trestného činu. Vliv oběti na průběh trestního řízení. Hlavní výsledky 

posledního celorepublikového viktimologického výzkumu, provedeného na reprezentativním 

souboru obyvatel ČR. Prezentuje základní souhrnné údaje o policií evidovaných obětech v ČR 

za období cca 10 let. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Offender-Victim Interaction and Crime Event Outcomes : Modus Operandi and 

Victim Effects on the Risk of Intrusive Sexual Offenses against Children 

Další       : Leclerc, Benoit 

Další       : Proulx, Jean 

Další       : Lussier, Patrick 

Další       : Allaire, Jean-Francois 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 47, č. 2 (2009), s. 595-618, 3 tab., 1 graf, lit. 42\\ 

  

  

Indexované poznámky : Interakce mezi pachatelem a obětí a výsledné efekty trestného činu. 

Modus operandi, účast oběti a vliv těchto faktorů na sexuální kriminalitu na dětech 

  

Č. abstraktu : b000007 

 Text : Kriminologický výzkum ukázal důleţitost zkoumání interakce mezi pachatelem a obětí, 

aby bylo moţno pochopit výsledný efekt trestného činu. V případě sexuálního zneuţívání dětí 

jsou tyto znalosti často velmi slabé. Snaţíme se o vyplnění této mezery. Tvrdíme, ţe modus 

operandi hraje klíčovou roli ve výsledném efektu a tuto hypotézu opíráme o údaje, získané z 

celkové struktury rozhovorů s pachateli. Velkou roli hraje věk a pohlaví oběti. Čím je oběť 

starší, tím spíše se pachatel snaţí přimět ji k účasti na trestném činu. Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 04/11/2009   ABD 139/vs 

Aktualizováno : 12/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

¶Název : Otázky biologické podmíněnosti kriminálního chování \\012832\ 

Autor       : Ţukov, Ilja 

Autor       : Fischer, Slavomír 

Autor       : Ptáček, Radek 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 2 (2009), s. 100 - 106, lit. 17\\ 

 

Č. abstraktu : a047230 
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 Text : Problematika kriminálního chování. Článek si klade otázky, zda je moţné na kriminální 

chování obecně pohlíţet jako na duševní poruchu, případně jako na nemoc v obecném slova 

smyslu. A to zvláště-li jsou kriminální delikventi často charakterizováni i prostřednictvím 

specifických biologických korelátů - genetických, biomechanických, 

neuropsychofyziologických nebo prostřednictvím nálezů nejrůznějších zobrazovacích metod 

(CT, PET SPECT). Rámcový souhrn problematiky a vyvolání polemiky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

¶Název : Pädosexuelle Kriminalität : Grundlagen zur Verhütung von Straftaten. Teil 1 : 

Phänomenologie und Recht \\012232\ 

Autor       : Sieverding, Andrea 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 3 (2009), s. 153 - 160, lit. 63\\ 

  

  

Indexované poznámky : Pedosexuální kriminalita. Základy prevence trestných činů. Díl 1 : 

Fenomenologie a právo 

 

Č. abstraktu : a046070 

 Text : Základní fenomenologie této sexuální kriminality: pederastie, pedofilie, pedosexualita. 

Sebezobrazování a sebeurčení pedosexuální kriminality, změny v chápání a pojímání 

pedosexuální kriminality jako takové. Je pedosexualita nemocí? Profily a přibliţný počet 

pedosexuálních pachatelů v Německu. Vysoká pravděpodobnost recidivy. Oběti a následky. 

Deprese a posttraumatické symptomy u sexuálně zneuţitých dětí. Současná právní situace. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Pädosexuelle Kriminalität : Grundlagen zur Verhütung von Straftaten. Teil 2 : 

Prävention - Fortsetzung aus Heft 3/2009 \\012641\ 

Autor       : Sieverding, Andrea 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 4 (2009), s. 212 - 219, lit. 18\\ 

  

  

Indexované poznámky : Pedosexuální kriminalita. Díl 2 : Prevence - pokračování z č.3/2009 

Č. abstraktu : a046104 

 Text : Pokračování z č.3/2009. Moţnosti prevence sexuální kriminality v současné době. 1) 

primární prevence (redukovat stávající případy, zabránit novým), 2) Sekundární prevence 

(odhalit a ukončit případy sexuálního násilí, minimalizovat následky), 3) Terciární prevence (co 

nejvíce sníţit míru recidivy). Úloha policie při prevenci sexuální kriminality. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Paradigma kriminální kariéry \\012223\ 

Autor       : Blatníková, Šárka 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 3 (2009), s. 75 - 81\\ 

   

Č. abstraktu : a046246 

 Text : Kriminální kariéra představuje způsob strukturování a sestavování znalostí o důleţitých 

rysech chování jedince pro účely sledování jevu a jeho "měření". Výzkumy kriminálních kariér 

mapují příčiny, predisponující faktory a spouštěče kriminální aktivity a tzv. proměnné, které 

udrţují nebo ukončují proces kriminálního chování. Pro zjištění konstelace jednotlivých 

kriminogenních faktorů a základních rysů kriminální kariéry jsou potřebná longitudiální data 

odráţející podmínky vývoje zkoumaných osob od dětství, které pak umoţní předpovědět 

počátek nebo prevalenci kriminálního chování. Počátek kriminálního  jednání, jeho stálost, 

frekvence, specializace, proces ústupu či ukončení atd. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Partners in Crime \\012978\ 

Autor       : Juidis, Marcus 

Autor       : Woodworth, Michael 

Autor       : Porter, Stephen 

Autor       : Brinke, Leanne Ten 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 36, č. 8 (2009), s. 824 - 839, 2 obr., 2 tab., lit. 38\\ 

  

  

Indexované poznámky : Pachatelé a spolupachatelé násilné kriminality 

  

Č. abstraktu : a046492 

 Text : Analýza případů vraţd spáchaných jedním (84 případů) nebo více pachateli (40 

případů). Vychází se z úředních záznamů ze 2 kanadských státních věznic (Britská Kolumbie a 

Nové Skotsko). Analyzují se typické rysy osobností pachatelů, spolupachatelů, obětí, okolností 

a způsobů vraţd v případech pachatelů jednotlivců v porovnání s více pachateli. Tabulkové 

přehledy, komentář a diskuze.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Patologické hráčství - Gambling : 3. díl \\012752\ 

Autor       : Posová, Jana 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 2 (2009), s. 38 - 41\\ 

 

Č. abstraktu : a047209 

 Text : Patologické hráčství není povaţováno za závislost, patří k návykovým chorobám a podle 

mezinárodní klasifikace je povaţováno za duševní poruchy. Hrací automaty a mladiství. 

Prevence chorobného hráčství. Prevence a různé úrovně. Prevence a společnost. Sdělovací 

prostředky. Závěr. 
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Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Patologické hráčství - Gambling : 4. díl \\013197\ 

Autor       : Posová, Jana 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin Národní protidrogové centrály\. - 15, č. 3 (2009), s. 17 - 22\\ 

  

Č. abstraktu : a047332 

 Text : Autorka ve čtvrté části diplomové práce pokračuje v charakteristice sociálně-

patologického chování: Gamblingu. V této části se zabývá moţnostmi léčby tohoto druhu 

závislosti, jednotlivými postupy a metodami. Motivační faktory hráče - pacienta, který jej nutí k 

recidivě patologického hráčství. Negativní emoční pocity a způsob jejich léčby a prevence. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Police Perception of Rape as a Function of Victim Gender and Sexuality \\012858\ 

Autor       : Davies, Michelle 

Autor       : Smith, Rhiannon 

Autor       : Rogers, Paul 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Journal\. - 82, č. 1 (2009), s. 4 - 12, 1 tab., lit. 24\\ 

  

  

Indexované poznámky : Policejní vnímání znásilnění v závislosti na pohlaví a sexuální 

orientaci oběti  

 

Č. abstraktu : a046477 

 Text : Průzkum názorů u 128 dobrovolných účastníků (z řad policistů) dotazníkové akce k 

hypotetickému scénáři případů znásilnění osob s různou sexuální orientací. Analýza názorů na 

tyto oběti sexuálního násilí a rozdíly, kdyţ je viktimizován muţ nebo ţena. Metoda a provedení 

výzkumu, diskuze k výsledkům zjištění. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Právne vedomie a biosociálne faktory pri zmene kriminálneho správania \\012626\ 

Autor       : Kozoň, Antonín 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 1 (2009), s. 82 - 96, 3 obr., lit. s. 95 - 96\\ 

  

Č. abstraktu : a046323 

 Text : Determinující biosociální faktory kriminálního jednání odsouzených zločinců a 

moţnosti prosociálních změn formováním jejich právního vědomí. Biosocialita kriminálního 

chování, biosociální impulzy a právní vědomí. Socializace a její základní jistoty, moţnost 
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utváření prosociální identity. Penitenciární výchova a specifické zacházení s odsouzenými. 

Formy specifického zacházení a jejich zaměření a strategie. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Pre-Crime and Counter-Terrorism \\013381\ 

Autor       : MacCulloch, Jude 

Autor       : Pickering, Sharon 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 5 (2009), s. 628 - 645, lit. 89\\ 

  

  

Indexované poznámky : Opatření prevence proti zločinu a boj proti terorismu 

  

Č. abstraktu : a046539 

 Text : Problematika prevence a opatření v boji proti terorismu na bázi nekonvenční prevence 

kriminality a sledování pachatelů trestné činnosti a osob podezřelých. Trestní soudnictví, trestní 

politika, činnost policie a další opatření státu v rámci tohoto pojetí potírání a prevence 

kriminality a terorismu. Praxe prevence a ochrany před terorismem. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Risikoposten Warenschwund : Globales Diebstahlbarometer für Einzelhandel 

\\012217\ 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 1 (2009), s. 14 - 15, 1 tab\\ 

  

  

Indexované poznámky : Riziková místa mizení zboţí. Všeobecný ukazatel krádeţí v 

maloobchodě 

  

Č. abstraktu : a046240 

 Text : Problematika krámských krádeţí a ztrát zboţí. Výsledky výzkumné studie, kterou 

provedlo Středisko pro výzkum maloobchodu v Nottinghamu (Velká Británie). Pachatelé těchto 

krádeţí - zákazníci a zaměstnanci - jimţ krádeţe usnadňuje nezabezpečení zboţí. Způsobené 

škody, nejčastěji kradený sortiment. Bezpečnost a některé způsoby zajištění zboţí (např. 

bezpečnostní etikety). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Rizika spojovaná s mládeţnickými sdruţeními jsou zveličována : K sexuálním 

deliktům vedoucích dochází výjimečně \\012853\ 

Autor       : Doubrava, Lukáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Učitelské noviny\. - 112, č. 26 (2009), s. 10 - 11\\ 
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Č. abstraktu : a047085 

 Text : Projekt "Nás se to netýká", kterému se věnuje Česká rada dětí a mládeţe (ČRDM). 

Smyslem projektu je prevence sexuálního zneuţívání dětí. Četnost případů pohlavního 

zneuţívání dětí jejich vedoucími je v rozporu s veřejným míněním a zprávami masmédií, 

většina případů zneuţívaných dětí a mládeţe pochází z okruhu rodiny. Mezi vedoucími táborů 

se tyto případy objevují kaţdoročně v průměru dvakrát. Inspirací pro projekt se stala činnost 

Bavorského kruhu mládeţe. První koordinátoři, kauza ve sdruţení: hlavně chránit oběť, 

spolupráce se školami, přeškolení koordinátoři, jejich další nábory. Činnost policie, problém 

rezervovaného postoje ostatních vedoucích při vyšetřování. Neoprávněné nařčení vedoucího 

nebo pedagoga ve škole, specifika vyšetřování, řešení problému. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Spatial Dimensions of Fear in a High-Crime Community: Fear of Crime or Fear of 

Disorder ? \\012533\ 

Autor       : Kohm, Steven A. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Jazyk         : francouzsky \\fre\ 

  

Seriál : Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice\. - 51, č. 1 (2009), s. 1 - 30, 2 

obr., 6 tab., lit 45\\ 

  

  

Indexované poznámky : Prostorové dimenze strachu v komunitě s vysokou kriminalitou - strach 

ze zločinu nebo také z nepořádků 

  

Č. abstraktu : a046426 

 Text : Dvouletý výzkum pocitů strachu a obav z viktimizace obyvatel sídliště Spence v 

kanadském Winnipegu, které se vyznačuje vysokou kriminalitou, niţšími výdělky zde trvale 

ţijících osob a značným mnoţstvím lidí, kteří tuto lokalitu pouze navštěvují nebo jí projíţdějí. 

Zjištění, citace a komentáře k průzkumu mezi stálými obyvateli. Vazba strachu z kriminality 

proti osobě nebo majetku anebo z následků výtrţností, nepořádků a sociálních nepokojů v 

návaznosti na místo na sídlišti. Postup a metody výzkumu, tabulky výsledků a diskuze. Mapky 

sídliště s vyznačením intenzity pocitu strachu podle respondentů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Strategie prevence kriminality \\012935\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 3 (2009), s. 8 - 9\\ 

   

Č. abstraktu : a047250 

 Text : Systém prevence kriminality v ČR. Program prevence kriminality. Pojem prevence 

kriminality. Struktura prevence kriminality. Úroveň preventivních aktivit. Způsob organizování 

kriminality v ČR. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 
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¶Název : Suite Revenge ? : The Shaping of Folk Devils and Moral Panics about White-Collar 

Crimes \\012507\ 

Autor       : Levi, Michael 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 1 (2009), s. 48 - 67, 2 obr., lit. 46\\ 

  

  

Indexované poznámky : Kriminalita bílých límečků z pohledů veřejnosti a absence morálky 

 

Č. abstraktu : a046418 

 Text : Kriminalita bílých límečků z hlediska názorů a mínění veřejnosti, postoje státní moci. 

Ztráta morálky a identity finančníků a úředníků, prvky organizované kriminality. Vliv na 

vytrácení morálky ve společnosti. Četné příklady z teorie i praxe. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Týrání v rukavičkách \\013040\ 

Autor       : Novák, Tomáš 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 11, č. 8 (2009), s. 13 - 16\\ 

Č. abstraktu : a047134 

 Text : Součástí syndromu CAN, tj. souboru příznaků týrání, zneuţívání a zanedbávání dítěte, 

definovaného Zdravotní komisí Rady Evropy roku 1992 je rovněţ týrání psychické. Následky 

chování, které má záporný dopad na citový vývoj dítěte, na jeho osobnost, mezilidské a později 

partnerské vztahy. Formy a sledování hraničních jevů psychického týrání, znalecké posudky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Věk a trestná činnost z pohledu vývojové kriminologie \\012833\ 

Autor       : Moulisová, Marcela 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 2 (2009), s. 107 - 120, 8 grafů, lit. 27\\ 

 

Č. abstraktu : a047231 

 Text : Vývojový přístup k páchání trestné činnosti. Zabývá se věkovou křivkou kriminality a 

uvádí se různá vysvětlení. Některé kriminologické longitudinální výzkumy. Kontrola 

kriminality by měla být prováděna diferencovaně, podle typu kriminální dráhy pachatele. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Vliv elektronické komunikace na praní špinavých peněz \\013150\ 

Autor       : Poremská, Michaela 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 8, č. 8 (2009), s. 225 - 231\\ 

   

Č. abstraktu : a047440 

 Text : Moderní prostředky komunikace umoţňují provádění některých bankovních operací bez 

osobního kontaktu banky a jejího klienta. Představují tím citelné riziko legalizace zisků z 

trestné činnosti, korupce a financování terorismu. Tuto činnost lze zařadit mezi tzv. 

kyberkriminalitu. Od roku 1990 proto bylo v boji proti praní špinavých peněz přijato mnoho 

úmluv a uskutečněno i mnoţství aktivit s cílem zabránit této trestné činnosti - Rada Evropy, ES. 

Úprava v ČR, trestní zákoník. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

¶Název : Vyuţívání údajů o cestujících v boji proti kriminalitě \\012320\ 

Autor       : Koverdynský, Bohdan 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 4 (2009), s. 25 - 27, 4 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046897 

 Text : V posledních dvaceti letech postupně v celosvětovém měřítku vzrůstá počet zemí, ve 

kterých bezpečnostní sloţky získávají a k boji proti různým formám nelegálních aktivit 

vyuţívají údaje o cestujících, které mají nebo mohou mít k dispozici letečtí, námořní či 

ţelezniční dopravci. USA, Austrálie, Kanada a Spojené království v současné době disponují 

komplexními systémy, které umoţňují analýzu dat z jmenné evidence cestujících (PNR) nebo 

rozšířených informací o cestujících (API). Účel sběru a vyhodnocování dat. Vyuţívání dat ve 

Spojeném království, USA. Systémy pro analýzu dat o cestujících a EU. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Work, Family and Criminal desistance \\012614\ 

Autor       : Savolainen, Jukka 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : British Journal of Criminology\. - 49, č. 3 (2009), s. 285 - 304, 1 obr., 2 tab., lit. 55\\ 

  

 Indexované poznámky : Práce, rodina a upuštění od kriminality 

 

Č. abstraktu : a046432 

 Text : Z výsledků aplikace teorie o společenském vlivu na pachatele trestné činnosti ve 

věkových skupinách na ukončení pachatelství a recidivy (Sampson a Laub, 1993). Neformální 

přirozené působení v národním prostředí v kontextu zaměstnání a zaloţení rodiny. Porovnávají 

se také rozdíly v naplnění teorie v USA a v evropských, převáţně severských zemích. Výsledky 

výzkumů, rozdíly a komentáře k nim (vliv zvyklostí etnika, trestní politiky, apod.). 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Zločinné spolčení - právní rámec, definice, postih, pachatelé \\012831\ 
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Autor       : Scheinost, Miroslav 

Autor       : Diblíková, Simona 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 2 (2009), s. 81 - 99, 7 tab., lit. 13\\ 

 

Č. abstraktu : a047229 

 Text : Informace o výsledcích analýzy obţalob podaných v období let 1999 - 2004 v případech 

zločinného spolčení. Frekvence vyuţívání tohoto ustanovení trestního zákona. Charakter 

ţalované trestní činnosti. Charakteristiky trestního řízení. Důkazní prostředky. Struktury 

zločineckých skupin a charakteristiky pachatelů. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 

 

 

Název : Analýza záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice \\012623\ 

Autor       : Janura, Miroslav 

Autor       : Svoboda, Zdeněk 

Autor       : Porada, Viktor 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 1 (2009), s. 7 - 23, 1 obr., lit. s. 21 - 23\\ 

  

Č. abstraktu : a046320 

 Text : Vlivy, které působí na způsob provedení chůze člověka a které ve svém důsledku 

ovlivňují hodnotu identifikace osoby podle videozáznamu jejich pohybu. Metodika identifikace 

osob pomocí videozáznamů se zaměřením na variabilitu parametrů chůze pohybových vzorů 

člověka. Variabilita v biologických systémech, její vnitřní a vnější zdroje. Chůze, její vnitřní 

faktory variability (věk, zdravotní stav, psychika apod.), faktory vnější (prostředí, povrch atd.), 

rychlost. Analýza chůze - kinematická analýza, záznam pohybu, vyhodnocení záznamu, úprava 

vyhodnocených dat a jejich kvalita, počet vyhodnocených pokusů. Reliabilita kinematických 

parametrů při analýze chůze. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Automated SEM/EDS Analysis of Airbag Residue. I: Particle Identification \\011899\ 

Autor       : Berk, Robert E. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 60 - 68, 23 obr., 1 tab., lit. 12\\ 
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Indexované poznámky : Automatizovaná analýza SEM/EDS při zkoumání zbytků airbagu. Část 

1: Identifikace částic 

 

Č. abstraktu : a046038 

 Text : Jestliţe se v případě kolize dvou nebo více motorových vozidel pouţije airbag, můţe 

tento airbag později poslouţit při identifikaci osoby, která řídila vozidlo v okamţiku nehody. 

Různé elementární částice mohou ulpět na ruce nebo oděvu podezřelé osoby. Částice mohou 

být identifikovány metodou SEM (scanning electron microscopy) a EDS (energy dispersive 

spectroscopy). Výsledky takto získané mohou být průkazným materiálem při vyšetřování 

dopravních nehod. To se ukázalo při vyšetřování nehody v dubnu 2005 v Naperville, Illinois. 

Výše uvedenou metodou byla usvědčena osoba, která řídila pod vlivem omamných látek. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Automated SEM/EDS Analysis of Airbag Residue. II: Airbag Residue as a Source of 

Percussion Primer Residue Particles \\011914\ 

Autor       : Berk, Robert E. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 69 - 76, 22 obr., 1 tab., lit. 9\\ 

  

  

Indexované poznámky : Automatizovaná analýza SEM/EDS při zkoumání zbytků airbagu. Část 

2: Zbytky airbagu jako zdroj různě zaměnitelných částic 

 

Č. abstraktu : a046039 

 Text : Při analýze zbytků airbagu bylo zjištěno, ţe některé airbagy obsahovaly částice shodné s 

částicemi povýstřelových zplodin (GSR). Článek uvádí seznam motorových vozidel, která jsou 

vybavena tímto typem airbagu a upozorňuje na tyto zaměnitelné částice, které mohou být 

omylem identifikovány jako povýstřelové zplodiny. Článek obsahuje instrukce pro analytiky, 

kteří provádějí rozbor částic pro účely soudního lékařství. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Balistika je o pečlivosti \\012522\ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Hlásí se policie\. - 13, č. 2 (2009), s. 26 - 27, obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046629 

 Text : Balistické expertizy a nejnovější metody pouţívané v Kriminalistickém ústavu Praha. 

Vyuţívání informačních technologií, hledání stop nerovností na zkoumaném materiálu. 

Spolupráce se soudními lékaři v případě zastřelení člověka. Databáze nábojnic a střel. Studijní a 

pracovní sbírka zbraní. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : Beurteilung von Verletzungen anhand von Lichtbildern bei einem verjährten 

Tötungsdelikt (Totschlag oder Mord) \\013095\ 
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Autor       : Madea, Burkhard 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 224, č. 1 - 2 (2009), s. 44 - 52, 7 obr., lit. 4\\ 

  

  

Indexované poznámky : Posouzení úrazů podle fotografií při trestném činu zabití po uplynutí 

lhůty promlčení (zabití nebo vraţda) 

 

Č. abstraktu : a046139 

 Text : Podle ş 78 německého trestního zákoníka nepodléhají zločiny genocidy (ş 220a) a 

vraţdy (ş 211) zákonu o promlčení. Po uplynutí lhůty 30 let nelze pouţít svědecké výpovědi a 

záznamy o vyšetřování. V případě zabití se přelíčení můţe po 30 letech uskutečnit jen tehdy, 

jsou-li k dispozici prokazatelné známky vraţdy. V roce 1967 byl v Amsterodamu zabit člověk a 

v roce 2004 se doznal 60letý člověk k tomuto činu, t.j. uškrcení muţe, kterého předtím spoutal. 

Lhůta promlčení je v tomto případě stejná v Německu i v Nizozemsku. Zprávy o případu jiţ 

nebyly dostupné a mohlo se soudit jen podle fotografií. Soud rozhodl, ţe obviněný muţ spáchal 

úmyslné zabití, ale ţe jiţ nelze zjistit, jestli byla naplněna skutková podstata vraţdy. Problém je 

diskutován z hlediska soudního lékařství a zákona o promlčení. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Carbamid-Peroxid als Wasserstoffperoxidquelle für die Luminolanwendung am Tatort 

\\012517\ 

Autor       : Schwarz, Lothar 

Autor       : Hermanowski, Mona-Lena 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 223, č. 3 - 4 (2009), s. 73 - 83, 6 tab., lit. 8\\ 

  

  

Indexované poznámky : Peroxid karbamidu jako zdroj peroxidu vodíku pro aplikaci luminolu 

na místě činu 

 

Č. abstraktu : a046093 

 Text : Při pouţití luminolu k detekci krve na místě činu je roztok peroxidu vodíku podstatný 

pro chemickou reakci. Byla hledána alternativa za nestabilní peroxid vodíku a jako 

nejvhodnější se osvědčil peroxid karbamidu (urea peroxide). Je dostupný ve formě tablet po 1 

gramu. V suchém prostředí ja stabilní i delší dobu a to i při krátkodobých vyšších teplotách. Při 

extrémně vysokých teplotách (přes 70 st. Celsia) se tablety začínají deformovat. Průběh 

zkoušek a výsledky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Chemical Enhancement Techniques of Bloodstain Patterns and DNA Recovery After 

Fire Exposure \\011894\ 

Autor       : Tontarski, Karolyn L. 

Autor       : Hoskins, Kyle A. 
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Autor       : Watkins, Tani G. 

Autor       : Brun-Conti, Leanora 

Autor       : Michaud, Amy L. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 37 - 48, 8 obr., 7 tab., lit. 21\\ 

  

  

Indexované poznámky : Chemické techniky zvětšování vzorků stop krve a určení DNA po 

úmyslně zaloţeném poţáru 

  

Č. abstraktu : a046037 

 Text : Pachatelé někdy úmyslně zakládají oheň, aby zamaskovali trestné činy, např. násilí, 

zabití apod. Účelem této studie bylo zjistit, jaké změny nastávají v takových situacích ve 

vzorcích krve. Proto byly téţ odebrány a analyzovány vzorky DNA. Rozbor krve byl proveden 

metodou P/TMB t.j. fenolftalein/tetrametyl benzidin. Výsledky všech testů. Diskuse. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Classification of Glass Fragments Based on Elemental Composition and Refractive 

Index \\011893\ 

Autor       : Zadora, Grzegorz 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 49 - 59, 4 obr., 7 tab., lit. 35\\ 

  

  

Indexované poznámky : Klasifikace zbytků skla zaloţená na elementární kompozici a indexu 

lomu 

 

Č. abstraktu : a046036 

 Text : Zbytky skla se často nacházejí na místě dopravní nehody, vloupání, přepadení apod. 

Mohou zůstat na oděvu, na botách, ve vlasech. Porovnávání fragmentů skla a jejich identifikace 

je vţdy problémem. Naše metoda je zaloţena na měření indexu lomu. Popis a charakteristika 

této metody. Moţnosti pouţití. Diskuse. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Degeneration of Nuclei and Mitochondria in Human Hairs \\012492\ 

Autor       : Linch, Charles A. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 2 (2009), s. 346 - 349, 5 obr., lit. 11\\ 

  

  

Indexované poznámky : Degenerace jádra a mitochondrie v lidských vlasech 
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Č. abstraktu : a046086 

 Text : Tato studie zkoumá pomocí elektronové mikroskopie, v jakém stadiu jiţ nejsou vlasová 

jádra a mitochondrie viditelné ve střední části vlasu. Zkoumání různých sekcí vlasu. Proces 

keratinizace. Popis metody, výsledky a diskuse. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Destruction of Peroxide Explosives 

Další       : Oxley, Jimmie C. 

Další       : Smith, James L. 

Další       : Huang, Jiaorong 

Další       : Wei, Luo 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forenscic Sciences\. - 54, č.5 (2009), s. 1029-1033\\ 

  

  

Indexované poznámky : Likvidace peroxidových výbušnin 

 

Č. abstraktu : b000005 

 Text : Chemické látky obsahující např. triaceton triperoxid (TATP) a další peroxidové 

sloučeniny, mohou být výbušné. V armádě se nepouţívají, protoţe jsou citlivé an otřesy a teplo. 

Pouţívají je však teroristé, protoţe jejich výroba je poměrně snadná. Likvidace těcjto trhavin je 

vysoce riskantní. V této studii referujeme o likvidaci chemickou cestou při pokojové teplotě. 

Osvědčily se směsi obsahující kovy (zinek, měď) a kovové soli (zinkový sulfát, měděný 

chlorid). Některé dokáţou zničit TATP během několika hodin. Pouţití této metody je však 

bezpečné jen pro likvidaci malého mnoţství trhavin, jinak můţe dojít k explozi. Diskuse na 

závěr. 

Vloţeno       : 04/11/2009   ABD 139/vs 

Aktualizováno : 12/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

¶Název : Detection and Identification of Explosive Particles in Fingerprints Using Attenuated 

Total Reflection-Fourier Transform Infrared Spectromicroscopy \\013450\ 

Autor       : Mou, Yongyan 

Autor       : Rabalais, J. Wayne 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 4 (2009), s. 846 - 850, 7 obr., lit. 16\\ 

  

  

Indexované poznámky : Detekce a identifikace explozivních částic v otiscích prstů při pouţití 

totálně reflektivní Fourierovy transformační infračervené spektromikroskopie 

  

Č. abstraktu : a046160 

 Text : Jde o vizuální hledání částic v otiscích prstů a měření spektra částic. Tak je moţno zjistit 

jen z otisků prstů, jestli podezřelá osoba pouţila výbušniny. Ingredience výbušnin se jinak 

morfologicky rozlišit nedají. Spektra mohou rozlišit jak morfologii tak sloţení částic. Otisky 



35 

 

prstů analyzované uvedenou metodou mohou být, vzhledem k nedestruktivnímu charakteru 

metody, uţitečné pro další identifikaci. Zde byly analyzovány otisky prstů kontaminované s 

třemi různými typy výbušnin. Výsledky. Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Detektor lţi \\011970\ 

Autor       : Linhart, Jaroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 2 (2009), s. 10, 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a045959 

 Text : Detektor lţi je zařízení, které zaznamenává určité specifické odchylky při lhaní a 

mluvení pravdy. Historie detektoru lţi. Typy detektorů lţi - polygraf, CVSA - Computer Voice 

Stress Analyzátor, encefalograf, IRMf - Funkční magnetická rezonance mozku - popis a 

charakteristika přístrojů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Differentiation of Twenty-One Glitter Lip-Glosses by Pyrolysis Gas 

Chromatography/Mass Spectroscopy 

Autor       : Zellner, Megan 

Autor       : Quarino, Lawrence 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 5 (2009), s. 1022-1028, 7 il., 6 tab., lit. 11\\ 

  

  

Indexované poznámky : Diferenciace jednadvaceti lesklých rtěnek pomocí pyrolýzy, 

chromatografie a spektroskopie. 

 

Č. abstraktu : b000003 

 Text : Bylo pouţito 21 vzorků při teplotě 800 st.Celsia po dobu 20 vteřin. Popis experimentu. 

Výsledky a diskuse. Závěr. 

Vloţeno       : 15/10/2009   ABD 139/vs 

Aktualizováno : 12/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

¶Název : Digitaler Spurenvergleich bei der Bearbeitung von Unfallfluchtdelikten \\012785\ 

Autor       : Bobe, Jan 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 3 (2009), s. 100 - 103, 6 obr\\ 
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Indexované poznámky : Digitální srovnávání stop při vyšetřování trestného činu útěku z místa 

nehody 

 

Č. abstraktu : a046362 

 Text : Pouţití digitálních technik pro zjišťování a srovnávání stop na místě dopravní nehody. 

První zkušenosti s pouţitím softwaru na porovnávání a identifikaci, resp. zjišťování totoţnosti 

stop: okruh pouţití, předpoklady pro fotografování a další podmínky. Kriminalistickotechnické 

zabezpečení stop. Výsledky zkoumání, průkaznost postupu. Další vývojový potenciál 

pouţívaného softwaru. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Distinguishing Between Damage to Clothing as a Result of Normal Wear and Tear or 

as a Result of Deliberate Damage : A Sexual Assault Case Study \\012493\ 

Autor       : Daly, Dyan J. 

Autor       : Lee-Gorman, Marce A. 

Autor       : Ryan, Jennifer 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 2 (2009), s. 400 - 403, 7 obr., lit. 12\\ 

  

  

Indexované poznámky : Jak rozlišit poškození oděvu vzniklé běţným opotřebováním od 

úmyslného poškození. Studie dvou případů sexuálního útoku 

 

Č. abstraktu : a046087 

 Text : Případy údajného sexuálního útoku. Části oděvu byly úmyslně poškozeny a obvinění 

bylo falešné. Analýza poškozených částí oděvu (háčky, poutka, stehy). Jak rozlišit poškození 

vzniklé běţným opotřebováním oděvu od úmyslného poškození za účelem předstírání trestného 

činu. Rekonstrukce dvou konkrétních případů. Diskuse. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Estimating Projectile Perpendicular Impact Velocity on Metal Sheet Targets from the 

Shape of the Target Hole \\011892\ 

Autor       : Tsach, Tsadok 

Autor       : Landau, Eliezer 

Autor       : Shor, Yaron 

Autor       : Volkov, Nikolai 

Autor       : Chaikovsky, Alan 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 77 - 83, 8 obr., 2 tab., lit. 19\\ 

  

  

Indexované poznámky : Měření kolmé nárazové rychlosti projektilu podle otvoru v kovovém 

terči 
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Č. abstraktu : a046035 

 Text : Z pušky M-16A1 ráţe 5,56 mm byla vypálena série cvičných střel na kovový terč o 

tloušťce 1 mm. Rychlost střely byla měřena ještě před zásahem terče. Naměřené hodnoty se 

pohybovaly od 400 do 900 m/sec. Vlastnosti otvoru v terči byly vyjádřeny pomocí 

matematických rovnic. Z rovnice je moţno určit rychlost projektilu v okamţiku, kdy zasáhl 

terč. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Evaluation of Internal Standards for the Analysis of Ignitable Liquids in Fire Debris 

\\012495\ 

Autor       : Locke, Amanda K. 

Autor       : Basara, Gene J. 

Autor       : Sandercock, P. Mark L. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 2 (2009), s. 320 - 327, 4 obr., 7 tab., lit. 18\\ 

  

  

Indexované poznámky : Vyhodnocení interních standardů pro analýzu hořlavých tekutin v 

troskách po poţáru 

 

Č. abstraktu : a046088 

 Text : Byla provedena zkouška osmi sloučenin (tetrachlorethylen, chlorbenzen, n-octylbenzen 

aj.). Účelem experimentu bylo zjistit, zda se tyto sloučeniny dají pouţít jako standardy pro 

analýzu zápalných tekutin v troskách po poţáru. Průběh experimentu, výsledky a diskuse. 

Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Flawed forensics ? \\013081\ 

Autor       : Wethal, Tabatha 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 7 (2009), s. 28 - 34\\ 

  

 Indexované poznámky : Otázka nedostatků v soudních vědách 

 

Č. abstraktu : a046516 

 Text : V r. 2007 pověřil americký Kongres akademii věd k ustavení výboru pro vyhodnocení 

praxe ve forenzních vědách s poţadavkem na návrh opatření ke zlepšení stavu. Hlavním 

důvodem byla zjevná nekonzistence v praxi a výzkumu a slabé koordinační vazby. Hlavní 

závěry a doporučení zprávy výboru s komentářem.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bv/ 

  

  

¶Název : Forenzní balistici zasedali v Dubrovníku \\011739\ 

Autor       : Planka, Bohumil 
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Konference  : Evropská síť forenzních laboratoří (2008 : Dubrovník, Chorvatsko) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 1 (2009), s. 13, 3 obr\\ 

  

Recenze akce       : Evropská síť forenzních laboratoří (2008 : Dubrovník) 

 

Č. abstraktu : a045897 

 Text : Ve dnech 14.-17.10.2008 se konala v Dubrovníku konference Expertní skupiny zbraní 

ENFSI na téma "Evropská síť forenzních laboratoří". Na konferenci zaznělo 14 vědeckých 

prezentací z kriminalistické balistiky. Výtahy z některých referátů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Historické začátky mechanoskopie \\012489\ 

Autor       : Straus, Jiří 

Autor       : Vavera, František 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 2 (2009), s. 54 - 56, 7 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046938 

 Text : Mechanoskopie se zabývá posuzováním vzniku, trvání a zániku stop vytvořených 

nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených stop. 

Dějiny mechanoskopie. Směrnice pro stíhání lupičů pokladen, která pojednávala o zajišťování 

stop pachatelů a nástrojů. Typy mechanoskopických stop podle l. Havlíčka. Schéma vzniku 

mechanoskopických stop podle L. Havlíčka. Monografie l. Havlíčka "Mechanoskopie stopy a 

znaky řemeslných nástrojů". 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : K některým aspektům metody fyziodetekčního vyšetření \\013402\ 

Autor       : Kohout, Josef 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 3 (2009), s. 161 - 171, 1 tab., lit. 14\\ 

  

Č. abstraktu : a047837 

 Text : Příspěvek navazuje na článek z č. 3/2008, kde byly shrnuty stručné informace o metodě 

fyziodetekčního vyšetření (pouţití detektoru lţi). Vývoj a pouţívání této metody v ČR. Názory 

na námitky proti této metodě. Teorie náhodných reakcí vyšetřovaných osob na pokládané 

otázky. Námitky proti metodě fyziodetekce. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Kriminalistická balistika v 21. století \\013392\ 

Autor       : Planka, Bohumil 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 8 (2009), s. 63 - 65, 7 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047618 

 Text : Vymezení pojmu "kriminalistická balistika", její vývoj, náhled do historie. Balistiku lze 

třídit podle mnoha kritérií, dostává tak různé přívlastky, jejich význam v historii po současnost. 

Výčet odvětví kriminalistické balistiky, věda v kriminalistice. Odkaz na webové stránky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

¶Název : Kriminalistika proti zločinu : Kalivoda, Winkelbauer a další zločinci museli díky 

kriminalistům skládat hořké účty \\012005\ 

Autor       : Knotek, Jiří 

Konference  : Kriminalistika proti zločinu (2009 : Praha, Česká republika).2009 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 11, č. 3 (2009), s. 87 - 89, 15 obr.\\ 

  

Recenze akce       : Kriminalistika proti zločinu (2009 : Praha) 

  

Č. abstraktu : a045527 

 Text : Výstava instalovaná v Muzeu Policie České republiky k 50. výročí vzniku 

Kriminalistického ústavu. Fotografie z expozice, ukázky postupu vyšetřovatelů při odhalování 

trestných činů. Unikáty a rarity, zbraně,  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Kriminalita a databáze DNA \\012264\ 

Autor       : Vantuch, Pavel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 17, č. 3 (2009), s. 4 - 8, 10 - 15\\ 

 

Č. abstraktu : a046262 

 Text : Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva (ESLP), v němţ se uvádí, ţe uchovávání 

profilů DNA osob, jimţ nebyla prokázána vina na spáchání trestného činu, je v rozporu s 

Úmluvou o lidských právech. Právní základ tohoto rozhodnutí. Národní databáze DNA v ČR, 

její obsah, právní základ do 31.12.2008 a po něm. Význam odběru DNA a vytvoření databáze 

genetických profilů DNA. Úprava v trestním řádu. Oprávnění policie odebírat vzorky DNA. 

Úprava v zákoně o Policii ČR a v závazném pokynu policejního prezidenta. Nutnost sladit tyto 

právní normy s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

¶Název : Metódy a prostriedky zneškodňovania výbušných systémov \\013425\ 

Autor       : Michalica, Radoslav 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 
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Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 3 (2009), s. 202 - 211, lit. 16\\ 

 

Č. abstraktu : a047841 

 Text : Pojmy zneškodňování a likvidace výbušnin ve vojenské a kriminalistické pyrotechnice. 

Objekty zkoumání kriminalistické pyrotechniky v souvislosti s pouţitím výbušných systémů. 

Základní klasifikace výbušných systémů. Některé dominanty při výběru vhodných metod a 

prostředků, které se vyuţívají v SR a zahraničí při zneškodňování a likvidaci výbušných 

systémů. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Mikrostopy velkého významu \\013358\ 

Autor       : Dolina, Miroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Naše vojsko\. - 5, č. 8 (2009), s. 14 - 16, foto\\ 

  

Č. abstraktu : a046658 

 Text : Informace o fyzikálně-chemických analýzách prováděných v Kriminalistickém ústavu 

Praha za účelem soudního dokazování. Historie a budoucnost mikrostop.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : Mixture Interpretation : Defining the Relevant Features for Guidelines for the 

Assessment of Mixed DNA Profiles in Forensic Casework \\013449\ 

Autor       : Budowle, Bruce 

Autor       : Onorato, Anthony J. 

Autor       : Callaghan, Thomas F. 

Autor       : Gross, Ann M. 

Autor       : Guerrieri, Richard A. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 4 (2009), s. 810 - 821, 17 obr., 1 tab., lit. 15\\ 

  

  

Indexované poznámky : Interpretace vzorků DNA. Definice relevantních vlastností pro 

směrnice pro vyhodnocení smíšených profilů DNA v soudní praxi 

 

Č. abstraktu : a046159 

 Text : V současné době nejsou v USA dostatečné směrnice pro jednotnou, standardní 

interpretaci testů DNA. Účelem tohoto článku je podat přehled současné metodiky, analýzy a 

interpretace testů DNA a podpořit další vývoj standardní interpretace DNA v USA. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Moţnosti vyuţití analýzy záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle 

individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků \\012553\ 
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Autor       : Janura, Miroslav 

Autor       : Porada, Viktor 

Autor       : Svoboda, Zdeněk 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inţenýrství\. - 20, č. 1 (2009), s. 46 - 57, 4 obr., lit. 66\\ 

  

Č. abstraktu : a044916 

 Text : Posouzení vlivů, které ovlivňují způsob provedení chůze člověka a určení parametrů v 

procesu vyhodnocení záznamu pohybu a zpracování dat, které mohou vést ke zkreslení 

získaných hodnot předávaných do praxe. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/vy/ 

  

  

¶Název : \A \\Novel Approach to the Examination of Soil Evidence : Mineral Identification 

Using Infrared Microprobe Analysis \\013453\ 

Autor       : Weinger, Brooke A. 

Autor       : Reffner, John A. 

Autor       : De Forest, Peter R. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 4 (2009), s. 851 - 856, 6 obr., lit. 21\\ 

  

  

Indexované poznámky : Nový přístup ke zkoumání stop v půdě. Identifikace minerálů pomocí 

analýzy infračervenou mikrozkouškou 

 

Č. abstraktu : a046161 

 Text : Jde o rychlou a spolehlivou metodu forenzního zkoumání půdy. Bylo pouţito 96 variant. 

Uvedenou metodou je moţno identifikovat silikáty, fosfáty, nitráty a uhličitany. Článek 

poukazuje na širokou pouţitelnost analýzy půdy infračervenou mikrozkouškou. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Od šelem k mouchám \\011916\ 

Autor       : Šuláková, Hana 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Hlásí se policie\. - 13, č. 1 (2009), s. 6 - 8, obr\\ 

 

Č. abstraktu : a043000 

 Text : Objasnění pojmu forenzní entomologie. Stanovení post mortem intervalu. Genetické 

zkoumání larev. Spolupráce se zahraničím. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : Otisk prstu prozradí kuřáka \\012735\ 
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Autor       : Linhart, Jaroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 6 (2009), s. 10, 1 obr\\ 

  

Č. abstraktu : a046993 

 Text : Výzkum francouzských vědců nabízí přesvědčivé důkazy, o tom, ţe papilární linie 

sehrávají významnou roli v hmatu. Testy otisků prstů. Práce francouzských vědců vysvětluje, 

proč jsou papilární linie uspořádány do eliptických obrazců. Daktyloskopická stopa. Další testy 

odliší otisk kuřáka a nekuřáka. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Otisky prstů na vystřelené nábojnici \\013205\ 

Autor       : Linhart, Jaroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 7 (2009), s. 11, 1 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a047340 

 Text : Sejmutí otisku prstu, který zanechal na nábojnici pachatel, kdyţ zbraň nabíjel. Při 

výstřelu se kov nábojnice rozţhaví a otisk se doslova odpaří. Nová metoda snímání otisku 

prstů. Ta odhalí na nábojnici i odpařený otisk. Metodu lze pouţít prakticky na všechny hladké 

kovové předměty, kterých se mohl pachatel dotknout a které se následně zahřály na vysokou 

teplotu. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

Název : Personal Identification by Morphometric Analyses of Intra-Oral Radiographs of 

Unrestored Teeth 

Další       : Santoro, Valeria 

Další       : Lozito, Piercarlo 

Další       : Mastrorocco, Nunzio 

Další       : De Donno, Antonio 

Další       : Introna, Francesco 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forenscic Sciences\. - 54, č.5 (2009), s. 1081-1084\\ 

  

  

Indexované poznámky : Identifikace osob morfometrickými analýzami intraorálních radiografií 

vykotlaných zubů 

  

Č. abstraktu : b000008 

 Text : Vypracování biometrické metody porovnáním předsmrtných a posmrtných digitálních 

radiografií neuzdravených zubů. Intraorální rafiografie narušených pravých předních stoliček 

byly porovnány ve dvou časových fázích v 70 případech při pouţití standardní techniky, 
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doplněné morfometrickou analýzou. Průběh experimentu. Výsledky měření. Výsledky a 

diskuse. 

Vloţeno       : 04/11/2009   ABD 139/vs 

Aktualizováno : 12/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

¶Název : \A \\Perspective on Errors, Bias, and Interpretation in the Forensic Sciences and 

Direction for Continuing Advancement \\013445\ 

Autor       : Budowle, Bruce 

Autor       : Bottrell, Maureen C. 

Autor       : Bunch, Stephen G. 

Autor       : Fram, Robert 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 4 (2009), s. 798 - 809, lit. 66\\ 

  

  

Indexované poznámky : Perspektiva omylů, jednostrannosti a interpretace v soudních vědách. 

Směry dalšího vývoje 

 

Č. abstraktu : a046158 

 Text : Nutnost revize současného stavu soudních věd. Nedostatky v praxi soudních věd. 

Subjektivita a jednostrannost. Omyly a jejich frekvence. Chyby při měření. Etika soudních věd. 

Organizace, výuka a studium soudních věd. Perspektivy do budoucna. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : \The \\Recovery of Latent Fingermarks from Evidence Exposed to Ionizing Radiation 

\\012689\ 

Autor       : Colella, Michael 

Autor       : Parkinson, Andrew 

Autor       : Evans, Tegan 

Autor       : Lennard, Chris 

Autor       : Roux, Claude 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 3 (2009), s. 583 - 590, 8 obr., 1 tab., lit. 26\\ 

  

  

Indexované poznámky : Opětné vyvolání latentních otisků prstů pomocí ionizačního záření 

 

Č. abstraktu : a046110 

 Text : V této studii jsme se pokusili vyvolat latentní otisky prstů z různých povrchů, např. 

hliník, sklo, kancelářský papír, plasty. Intenzita ionizačního záření se pohybovala od 1 do 1000 

kGy. Účelem bylo simulovat reálnou situaci při trestné činnosti. Identifikace otisků byla 

provedena obvyklou technikou. S výjimkou skleněných a aluminiových substrátů měla 

radiolýza na kvalitu vyvolaných otisků značný vliv. Změny mohou být způsobeny vzájemnou 

chemickou reakcí mezi substrátem, komponenty otisků a detekčním činidlem. 
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Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Rekognice \\013428\ 

Autor       : Straus, Jiří 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 42, č. 3 (2009), s. 227 - 228\\ 

  

Recenze monografie : Rekognice 

  

Č. abstraktu : a047844 

 Text : Monografie "Rekognice" představuje obsáhlou a ucelenou studii o rekognici jako 

identifikační metodě z pohledu současných teorií a zobecněných poznatků kriminalistické 

praxe. V monografii jsou uvedeny jak teoretické otázky rekognice, jako identifikačního 

procesu, tak i právní úprava rekognice, taktika provedení rekognice a v neposlední řadě se 

autoři zabývají i aktuálními otázkami rekognice. Monografie je rozdělena do tří kapitol. v textu 

je několik ilustrativních schémat, které přibliţují podstatu rekognice a zejména identifikačního 

procesu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Revisiting the Thermal Development of Latent Fingerprints on Porous Surfaces : New 

Aspects and Refinements \\011917\ 

Autor       : Brown, Adam G. 

Autor       : Sommerville, Daniel 

Autor       : Reedy, Brian J. 

Autor       : Shimmon, Ronald G. 

Autor       : Tahtouh, Mark 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 1 (2009), s. 114 - 121, 11 obr., lit. 11\\ 

  

Indexované poznámky : Nová aplikace termálního vyvolání latentních otisků prstů na porézním 

povrchu. Nové aspekty a zdokonalení dřívějších postupů 

 

Č. abstraktu : a046040 

 Text : Otisky prstů na různém povrchu byly vystaveny teplotě cca 300 st. Celsia v časových 

periodách od 10 do 20 vteřin. Bylo vyzkoušeno několik těchto metod. Po kratších periodách 

byly znatelné fluorescenční otisky. Byly kvalitnější a kontrastnější, neţ při předchozích 

výzkumech. Popis dřívějších metod a porovnání se současnou metodou. Moţnosti zpracování 

nových výsledků v laboratořích. Perspektivy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : \Die \\Röntgenbeugung in der Kriminaltechnik \\012064\ 

Autor       : Krupicka, Erik 
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Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 2 (2009), s. 88 - 93, 10 obr., lit. 8\\ 

   

Indexované poznámky : Sklon rentgenových paprsků v kriminalistické technice 

 

Č. abstraktu : a046059 

 Text : Na několika příkladech z rentgenové laboratoře Spolkového kriminálního úřadu (BKA) 

autor ukazuje, jak je vyuţívána tato technika při zkoumání deformace materiálu a v dalších 

podobných případech. 

Zdroj : 012064 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Rozsivky jsou potvůrky \\011918\ 

Autor       : Tomancová, Jarmila 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Hlásí se policie\. - 13, č. 1 (2009), s. 6 - 8, obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046601 

 Text : Rozhovor s forenzní botaničkou kpt. ing. J. Tomancovou z oddělení antropologie KÚ 

Praha. Zaměření botanického zkoumání na expertizu rostlinného materiálu s obsahem 

omamných a psychotropních látek a jedů. Zkoumání rozsivek v plicích utonulého. Zkoumání 

otěrů z kůry stromů u sebevraţd.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

¶Název : \Die \\strategische Risiko-Analyse (SRA) : Ein integratives Modell zur Erarbeitung 

kriminalpolizeilicher strategischer Analysen \\013028\ 

Autor       : Lehmann, Alexandra 

Autor       : Berresheim, Alexander 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 63, č. 7 (2009), s. 396 - 402, 2 obr., lit. 30\\ 

  

  

Indexované poznámky : Strategická riziková analýza. Integrační model k vypracování 

kriminálněpolicejních strategických analýz 

 

Č. abstraktu : a046123 

 Text : Metodika analýzy současného stavu kriminality a metodika prognózy budoucího vývoje 

kriminality. Vytvoření nové strategické rizikové analýzy (SRA), která dnes představuje novou 

metodu prognostiky. Kombinace statistických a prognostických metod. Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Successful Eyewitness Identification Reform : Ramsey County's Blind Sequential 

Lineup Protocol \\012500\ 
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Autor       : Gaertner, Susan 

Autor       : Harrington, John 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 76, č. 4 (2009), s. 130 - 141, lit. 23\\ 

  

  

Indexované poznámky : Úspěšná reforma identifikace očitých svědků. Metoda sekvenčního 

protokolu vyvinutá v Ramsey County 

 

Č. abstraktu : a046090 

 Text : Autor polemizuje s článkem S.Mecklenburga v Police Chief, 2008, č.10, s.68-81 o 

identifikaci očitých svědků. Popisuje novou, dokonalejší metodu identifikace svědků, která byla 

vyvinuta v Ramsey County, Minnesota, její přednosti i nedostatky. Hlavní zásady při 

identifikaci osob. Závěr. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Testing for Potential Contextual Bias Effects During the Verification Stage of the 

ACE-V Methodology when Conducting Fingerprint Comparisons \\012688\ 

Autor       : Langenburg, Glenn 

Autor       : Champod, Christophe 

Autor       : Wertheim, Pat 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 3 (2009), s. 571 - 582, 13 obr., 5 tab., lit. 27\\ 

  

  

Indexované poznámky : Zjišťování potenciálních kontextových klamných efektů během 

verifikačního stadia metodologie ACE-V při porovnávání otisků prstů 

 

Č. abstraktu : a046109 

 Text : Účelem této studie bylo zjistit, zda mohou být daktyloskopičtí experti při verifikaci 

otisků ovlivňováni vnějšími kontextovými informacemi. Účastníci experimentu byli rozděleni 

do tří skupin podle mnoţství kontextových informací. Psychologický vliv na rozhodování ve 

stadiu verifikace byl prokázán. Autoři upozorňují v této souvislosti na známé případy 

nesprávných soudních rozhodnutí, např. Brandon Mayfield a bombový atentát v Madridu, 

soudní rozhodnutí v New Hampshire, Marylandu, apod. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Učebnice na problematiku rekognice \\012461\ 

Autor       : Kroulík, Pavel 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 2 (2009), s. 54\\ 
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Recenze monografie : Rekognice 

 

Č. abstraktu : a046927 

 Text : Seznámení s publikací učitelů PA ČR v Praze (Z. Konráda a J. Veselé), která se nazývá 

Rekognice. Kníţka je rozdělena do tří částí: V první části autoři řeší teoretické problémy 

kriminalistické identifikace, historický vývoj této metody v českém trestním řízení, dělení 

kriminalistické rekognice podle různých hledisek a vztah rekognice k jiným příbuzným 

kriminalistickým metodám. Druhá část vysvětluje právní úpravu rekognice v českém trestním 

řádu a třetí část se zabývá praktickými ukázkami, které souvisí s metodikou a taktikou a končí 

dokumentací úkonu. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Validation of SRY Marker for Forensic Casework Analysis \\012684\ 

Autor       : Kastelic, Vanja 

Autor       : Budowle, Bruce 

Autor       : Drobnič, Katja 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 3 (2009), s. 551 - 555, 5 obr., lit. 20\\ 

  

  

Indexované poznámky : Validace genu SRY pro forenzní analýzu 

 

Č. abstraktu : a046108 

 Text : Určování pohlaví, identifikace DNA, validace genu SRY (sex-determination region Y) 

pro forenzní účely. Výsledky testů mohou být informativní při vyšetřování případů sexuální 

kriminality. Postup validace. Výsledky a diskuse. Závěry. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

¶Název : Visualisation of Latent Fingerprint Corrosion of Brass 

Autor       : Bond, John W. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 5 (2009), s. 1034-1041, 10 il., lit. 31\\ 

  

  

Indexované poznámky : Visualizace latentních otisků prstů narušených korozí na kovovém 

povrchu 

  

Č. abstraktu : b000002 

 Text : Visualizace otisků prstů zanechaných na kovovém povrchu je jiţ uznávanou metodou. 

Samotný mechanismus koroze není však vţdy správně chápán. V článku popisujeme aparaturu 

zkonstruovanou k měření prostorové variace v aplikovaném potenciálu na povrchu mosazných 

disků korodovaných latentními otisky prstů. Průběh experimentu a výsledky měření. Diskuse a 

závěr. 

Vloţeno       : 15/10/2009   ABD 139/vs 
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Aktualizováno : 12/11/2009   ABD 139/cha 

  

  

¶Název : Visualization of Latent Fingerprints Corrosion on a Discharged Brass Shell Casing 

\\013470\ 

Autor       : Bond, John W. 

Autor       : Heidel, Chuck 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 4 (2009), s. 892 - 894, 2 obr., lit. 10\\ 

  

  

Indexované poznámky : Vizualizace latentních otisků prstů narušených korozí na kovovém 

materiálu vypálené nábojnice 

 

Č. abstraktu : a046162 

 Text : Tato vizualizace můţe poskytnout dobrý materiál pro forenzní zkoumání, zvláště kdyţ 

byl obal nalezen na místě, kde byla střelná zbraň pouţita. Vizualizace takových otisků je 

bohuţel obtíţná, protoţe zvýšená teplota a velké tření prakticky znemoţňuje provést vizualizaci 

obvyklou technikou. V našem případě byly otisky prstů nalezeny na obalu vypálené nábojnice 

po 14 letech na místě činu. Popis nové metody vizualizace. Význam této metody pro další 

podobné případy. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/jv/ 

  

  

 

¶Název : Vybrané problémy z forenzní psychologie \\012628\ 

Autor       : Nečas, Stanislav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 1 (2009), s. 97 - 106, lit. 20\\ 

 

Č. abstraktu : a046324 

 Text : Forenzní psychologie a její odvětví: kriminalistická, soudní, penitenciární, 

postpenitenciární, kriminologická. Psychologie výslechu a interakce při výslechu. Psychologie 

výpovědi a specifika výpovědí dětí a mladistvých. Problém věrohodnosti. Psychologické 

aspekty kriminálního chování. Problematika perspektiv resocializace. Některé zvláštní metody 

forenzní praxe (hypnóza, detektor lţi, psychofarmaka). Psychologický znalecký posudek. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/bh/ 

  

  

¶Název : Z kuchyně forenzních balistiků \\011713\ 

Autor       : Planka, Bohumil 

Konference  : Expertní skupina zbraní ENFSI - Evropská síť forenzních laboratoří (2008 : 

Dubrovník) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 1 (2009), s. 16 - 17, 6 obr.\\ 

  

Recenze akce       : Expertní skupina zbraní ENFSI - Evropská síť forenzních laboratoří (2008 : 

Dubrovník) 

 

Č. abstraktu : a045482 

 Text : Konference Externí skupiny zbraní ENFSI - Evropské sítě forenzních laboratoří. Na 

jednání vědecké prezentace z kriminalistické balistiky, o povýstřelových zplodinách, prezentace 

firemní. Pracovní semináře Ranivá balistika a CONDOR Intelligent, obrazová balistická 

identifikace.  

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ek/ 

  

  

¶Název : Zločinecké papilární podpisy \\013277\ 

Autor       : Dolina, Miroslav 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : NV military revue\. - 5, č. 9 (2009), s. 46 - 48, obr\\ 

 

Č. abstraktu : a046650 

 Text : Historický vývoj kriminalistické daktyloskopie, její vyuţití. Původní rozdělení 

daktyloskopické sbírky na DEKA a MONO aţ do devadesátých let minulého století. Spuštění 

automatizovaného dakyloskopického systému AFIS 2000 v Kriminalistickém ústavu Praha. Tři 

základní pravidla daktyloskopie. Trend zaměřování se na tzv. holistický přístup - určení 

individuální identifikace na základě hran a potních kanálků papilárních linií. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

  

  

¶Název : Znaky fingovaných dopravních nehod \\011986\ 

Autor       : Šachl, Jindřich 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 1 (2009), s. 50 - 56, 9 obr\\ 

 

Č. abstraktu : a045974 

 Text : Fingování dopravních nehod. Nárůst četnosti fingovaných nehod v posledních letech 

vede ke stavu určité nervozity i v případech skutečných (reálných) nehod. Moţnosti 

numerického řešení problematiky fingovaných nehod. Typické znaky fingované nehody. 

Závěrečné poznámky. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/ká/ 

  

  

¶Název : Znalecké dokazování \\013301\ 

Autor       : Heinz, Roman 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 7 - 8 (2009), s. 19 - 24\\ 
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Č. abstraktu : a047658 

 Text : Autor v úvodu definuje základní pojmy z oblasti znaleckého dokazování - znalec, 

znalecké zkoumání, expert, kriminalistická expertiza, komplexní expertiza, odborné vyjádření, 

znalecký posudek. Dále se zabývá jejich vyuţitím v praxi trestního procesu. Zvláštní pozornost 

věnuje prohlídce a pitvě mrtvoly. 

Vloţeno       : 01/01/2009   ABD 139/če/ 

Aktualizováno : 13/11/2009   ABD 139/cha 
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