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¶KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

 

Název : Bracing for bioterror 

Odpovědnost : Barry Zellen 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Intersec\. - 19, č. 9 (2009), s. 30-32, 2 il\\ 

  

Indexované poznámky : Připravenost na ochranu před bioterorismem 

Č. abstraktu : b000108 

 Text : K nebezpečí zneuţití biologických prostředků a zbraní teroristy. 

Poznatky a názory z 1. setkání odborníků na bioterorismus a jak těmto 

hrozbám čelit. Otázky připravenosti, prevence, financování a monitorování 

biologické situace. Příklady existujících a připravovaných systémů ve 

světě. Problematika celosvětového šíření nemocí, včetně mutací chřipky. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/bl 

  

  

¶¶Název : Domáce násilie a výskumy obetí kriminality 

Odpovědnost : Danka Knápková 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 75-86, lit. 14\\ 

Č. abstraktu : b000113 

 Text : Právní zakotvení domácího násilí v právním řádu (zákon č. 

300/2005 Z.z., Trestný zákon). Trestný čin týrání osob blízkých a osob 

svěřených a ochrana jeho obětí v slovenských a mezinárodních dokumentech. 

Rozsah, struktura a vývoj kriminality domácího násilí - vysoká latence, 

neochota obětí vypovídat apod. Některé výsledky výzkumu obětí domácího 

násilí ve Velké Británii. Stav těchto výzkumů na Slovensku. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Estimating A Dose-Response Relationship Between Length Of Stay 

And Future Recidivism In Serious Juvenile Offenders 

Odpovědnost : Thomas A. Loughran ... [et al.] 

Další       : Loughran, Thomas A. 

Další       : Mulvey, Edward P. 

Další       : Schubert, Carol A. 

Další       : Fagan, Jeffrey 

Další       : Piquero, Alex R. 

Další       : Losoya, Sandra H. 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 47, č. 3 (2009), s. 699-740\\ 

 

Indexované poznámky : Vztah mezi délkou pobytu v nápravných institucích a 

budoucí recidivou u mladistvých pachatelů, odsouzených za závaţné trestné 

činy 

¶Č. abstraktu : b000056 

 Text : Současná trestní politika soudů pro mladistvé. Umístění 

mladistvých v nápravných institucích a vliv těchto zařízení na jejich 
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další vývoj. Komplexní vyhodnocení těchto faktorů. Způsob shromaţďování 

dat. Analýza a vyhodnocení dat. Vzájemná relace mezi délkou pobytu a 

pozdější recidivou u mladistvého pachatele. Diskuse a závěr. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : False Confessions 

Odpovědnost : Thomas P. O'Connor, Timothy M. Maher 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 71, č. 10 (2009), s. 68-76\\ 

  

Indexované poznámky : Falešná přiznání 

Č. abstraktu : b000033 

 Text : Na 115. výroční konferenci IACP v San Diegu 2008 byla přijata 

rezoluce podporující průzkum falešných přiznání. Doporučila Kongresu, aby 

tento průzkum dále dotoval, protoţe je nutno zredukovat, eventuelně zcela 

vyloučit, moţnosti nespravedlivého odsouzení osob. Rezoluce uvádí čtyři 

příčiny: 1) falešná přiznání, 2) neadekvátní vyšetřování, 3) chybná 

identifikace očitých svědků, 4)opoţděná, nesprávná, nebo nedostačující 

forenzní analýza. Autoři pojednávají o historii a následcích falešného 

přiznání a diskutují o metodách, které mohou přispět k prevenci falešných 

přiznání. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/vs 

 

  

¶¶Název : Gratwanderung Korruption : Möglichkeiten der 

korruptionsbekämpfung in Wirtschaftsunternehmen 

Odpovědnost : Ingo Danzer 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Wirtschaftsschutz und Sicherheitstechnik\. - 31, č. 5 (2009), s. 

16-17, 1 schéma\\ 

 

Indexované poznámky : Hřebenová túra korupce. Moţnosti potírání korupce 

ve výrobních podnicích. 

Č. abstraktu : b000079 

 Text : Aktuálnost problematiky korupce v ekonomické sféře. Riziko 

výskytu korupce ve firmách a podnicích - aktivní a pasívní korupce. 

Sankce za korupci - pokuty, zařazení na tzv. černou listinu. Preventivní 

prostředky, které v boji proti korupci mohou podniky a firmy vyuţít a 

jejich omezení. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : \The \\Impact of Terrorism on the Oil, Gas and Petrochemical 

Industry \\004046\ 

Odpovědnost : Angus Cooper 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Intersec\. - 15, č. 11-12 (2005), s. 334 - 335, 3 obr\\ 

  

 Indexované poznámky : Dopady terorismu na naftový, plynárenský a 

petrochemický průmysl 

Č. abstraktu : a037360 

¶Text : Útoky teroristů na zařízení na těţbu, přepravu, zpracování, 

skladování a další distribuci topných a pohonných hmot. Problematika 
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ochrany těchto zařízení. Zranitelnost energetických zdrojů a bezpečnostní 

opatření. 

Zdroj : 004046 

  

Vloţeno       : 29/10/2009   ABD 139/bv/d2006 

  

 

¶¶Název : Kriminelle Datenflut 

Odpovědnost : Horst Müller 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

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 : Kybernetické kriminality v letech 2008 - 2009 

Odpovědnost : Roman Rak 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 55-59, 6 il., lit.11\\ 

Č. abstraktu : b000086 

 Text : Trendy v oblasti kybernetické kriminality v období let 2008 aţ 

2009. Příklady zneuţívání informací, dat, počítačové kriminality, 

virtuálního světa atd. Prevence. Při koncepčním řešení ochrany na úrovni 

jednotlivého uţivatele, firem a státních orgánů je třeba vyřešit mnoho 

problémů v mezinárodním prostředí. Rozhodnutí č. 2007/124/EC, Euraton, 

stanovící specifický program. Prevence, připravenost a důsledky zvládání 

terorismu a dalších s bezpečností souvisejících rizik pro období 2007 - 

2013. Program CIPS. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

¶¶¶Název : Mafie: 7 procent HDP 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 10 (2009), s. 12-13, 1 il\\ 

  

  

Poznámky : Öffentliche Sicherheit, 2009, č. 1-2 

Č. abstraktu : b000034 

 Text : Potírání organizované kriminality v Itálii. Při sluţebním zásahu 

se v roce 2008, kdy zvláštní jednotky karabiniérů v rámci Operace Perseo, 

na níţ se podílelo 1200 policistů, pozatýkaly v Palermu a dalších 

sicilských městech více neţ 90 členů mafie. Byli obviněni z kriminálního 

spolčení, vydírání a mezinárodního obchodu se zbraněmi a narkotiky. Změna 

strategie v potírání organizované kriminality. Zpřísnění vazby a výkonu 

trestu pro mafiánské bosy. Organizace mafie. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/kab 
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¶¶Název : Odsouzen za vraţdu stopařky po osmnácti letech 

Odpovědnost : Jiří Straus, Zdeněk Sadílek, Marie Mladová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 18-28, 5 il., 4 

tab., lit. 5\\ 

  

Č. abstraktu : b000048 

 Text : Popis případu vraţdy mladé ţeny, ke které došlo v roce 1987, 

jejíţ pachatel byl odsouzen po 18 letech. Prohlídka mrtvoly ţeny. Náčrtek 

místa nálezu mrtvoly. Pitva mrtvoly. Vyšetřování, prohlídky, prověrky, 

vyšetřovací pokus, znalecké posudky. Průběh řízení. Počet vyslechnutých 

svědků, zpracovaných odborných vyjádření a znaleckých posudků. Počet 

prováděných dalších procesních úkonů. Počet hlavních líčení. Závěr. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

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

Operandi and Victim Effects on the Risk of Intrusive Sexual Offenses 

against Children 

Odpovědnost : Benoit Leclerc ... [et al.] 

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 

 

¶Název : Podobnost čistě náhodná 

Odpovědnost : Luboš Valerián  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 4-12, 11 il\\ 

Č. abstraktu : b000042 

 Text : Netradiční pohled na vyšetřování dvou skoro shodných podezřelých 

úmrtí dvou starších ţen. Postup policie byl v citovaných dvou případech 

rozdílný. Stejně rozdílné byly i závěry soudnělékařských posudků. Popis 

dvou případů. Způsoby vyšetřování, soudnělékařské závěry, které znalci ve 

svých posudcích podali: při stejně zjištěných poraněních vysvětlují 

příčinu jejich vzniku diametrálně odlišně. Od těchto závěrů se pak 
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odvíjel celkový způsob prošetřování případů policií, včetně způsobu 

jejich ukončení. Závěr.  

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Poţární ochrana a patnáct let vývoje integrovaného záchranného 

systému 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová 

Konference  : Poţární ochrana 2009 (2009 : Ostrava, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 10 (2009), s. 8-9, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000092 

 Text : Ve dnech 9.-10.9.2009 se v Ostravě konal 18. ročník mezinárodní 

konference Poţární ochrany 2009, v duchu bilancování patnáctileté 

činnosti integrovaného záchranného systému /IZS). Poţární prevence. 

Povodně a IZS. Integrace sil a prostředků. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : "Programm Innere Sicherheit" mit einheitlichen Handlungsrahmen 

gegen alte und neue Herausforderung : Erneut den aktuellen Erfordernissen 

angepasst 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 5 (2009), s. 174-175\\ 

   

Indexované poznámky : "Program vnitřní bezpečnosti" s jednotným řešením 

starých i nových úkolů. Opětné přizpůsobení programu aktuálním 

poţadavkům. 

Č. abstraktu : b000076 

 Text : Aktualizace Programu vnitřní bezpečnosti (1974, 1994) a jeho 

přizpůsobení novým poţadavkům a podmínkám. Stanovení nejdůleţitějších 

bezpečnostních rizik a hrozeb: mezinárodní terorismus, organizovaná 

kriminalita ve své globální podobě, růst brutality násilné kriminality,  

¶kriminalita motivovaná extremismem, nové formy kriminality vyuţívající 

informačních a komunikačních technologií. Hlavní úkoly při potírání a 

prevenci těchto jevů. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : \La \\protection des données a caractere personnel face a 

l'amélioration de l'échange d'informations entre États membres de l'Union 

européenne: entre complémentarité et contradiction 

Odpovědnost : Camille Dautricourt 

Jazyk         : francouzsky \\fre\ 

  

Seriál : Revue de droit pénal et de criminologie\. - 89, č. 6 (2009), s. 

667-696\\ 

 

Indexované poznámky : Ochrana osobních dat v souvislosti se zlepšováním 

výměny informací mezi členskými státy EU: Mezi doplňováním a namítáním.  

Č. abstraktu : b000011 

 Text : Internacionalizace kriminality a z ní plynoucí nutná 

internacionalizace postupů při odhalování a identifikaci pachatelů. V 

rámci EU existují dva základní systémy výměny informací o osobách - VIS 

(informační systém víz) a druhá generace Schengenského informačního 
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systému (SIS 2). Jejich základní koncept - upotřebitelnost a 

interoperabilita. Nové technologické postupy při identifikaci osob 

(biometrie). Právní zakotvení této problematiky v 3. pilíři smlouvy o EU. 

Problematika osobních údajů, jejich ochrany a ochrany osobnosti v těchto 

souvislostech. Dokumenty EU/ES a dalších institucí o této problematice.  

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Right-wing Extremism and No-go-areas in Germany 

Odpovědnost : Lukáš Novotný 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Sociologický časopis\. - 45, č. 3 (2009), s. 591-609, lit. s. 

606-609\\ 

  

Indexované poznámky : Pravicové křídlo extremismu a koncepce No-go-areas 

v Německu 

Č. abstraktu : b000064 

 Text : Pravicový extremismus v západní Evropě a jeho výzkum v kontextu 

koncepce tzv. no-go-areas. Podstata a ideologická základna neonacismu. 

Koncepce no-go-areas (rasismus, xenofobie, antisemitismus). Typy této 

koncepce. Pravicový extremismus a moderní společnost. Věkové a 

vzdělanostní sloţení přívrţenců neonacismu a koncepce no-go-areas. Vazby 

no-go-areas na politickou scénu (NPD). Charakteristika cílů, jichţ chce 

NPD dosáhnout, ve vztahu ke koncepci no-go-areas (dekonstrukce demokracie 

a vytvoření "čtvrté říše"). 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Smrt na inzerát : 4.díl: Vrah zapálil pohřební svíčku 

Odpovědnost : Viktorín, Šulc  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 57-58\\ 

Č. abstraktu : b000037 

  

¶Text : Popis případu dívky - prostitutky, které se na erotický inzerát 

přihlásil krátce plnoletý student, ale také vrah. Kasuistika. Odsouzení 

pachatele. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Trestná činnost na dětech 

Odpovědnost : Miroslav Protivinský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 49-51, lit. 2\\ 

  

Č. abstraktu : b000052 

 Text : Dva druhy trestné činnosti, jejímiţ obětmi jsou děti. V prvním 

případě se jedná o zneuţívání dětí prostřednictvím internetu. Produkce 

ilegálního videomateriálu. Rozšiřování dětských pornografických 

materiálů. Platební systém při poukazování peněz. Analýza relevantních 

dat v Europolu. Závěr. V druhém případě jde o případy pohřešovaných dětí, 

které se mohly stát, resp. staly obětí celé řady trestných činů. Definice 

a statistika. Případy "pohřešovaných dětí". Prevence, pátrání a 

objasňování. Organizace, iniciativy, hledání - příklady. Poplašné systémy 
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pro pohřešované děti. Optimalizace pátracích opatření v Evropě. Videa a 

fotografie.    

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Unraveling the Contextual Effects on Student Suspension and 

Juvenile Arrest : The Independent and Interdependent Influences of 

School, Neighborhood, and Family Social Controls 

Odpovědnost : David S. Kirk 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology\. - 47, č.2 (2009), s. 479-520, 3 il., 3 tab., lit. 

59\\ 

  

Indexované poznámky : Výzkum vzájemného vlivu suspendování studentů a 

zadrţení mladistvých. Nezávislé a vzájemně závislé vlivy škol, sousedství 

a rodinného prostředí 

Č. abstraktu : b000010 

 Text : Někteří badatelé zastávají názor, ţe sloţité sociální prostředí v 

době dospívání jedince a vzájemně se prolínající vlivy různých prostředí 

utvářejí lidské ţivoty. Avšak málo studií se pokusilo popsat vliv školy, 

rodiny a sousedství současně, nebo zkoumat komplexně výsledný vliv všech 

těchto faktorů na mladé lidi. Tato studie se o to pokouší důslednou 

analýzou vlivu sousedství, školy, rodičů, učitelů a zejména kombinací 

všech těchto faktorů. Výsledky výzkumu a závěry. 

Vloţeno       : 04/11/2009   ABD 139/vs 

 

  

¶¶Název : Vývoj technické ochrany proti padělání 

Odpovědnost : Jaroslav Müller, Miloslav Musil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 35-39, 9 il\\ 

  

Č. abstraktu : b000049 

  

¶Text : Nové trendy na úseku technické ochrany před paděláním. Ochrana 

měny. Identifikace pouţitého zařízení. Systémy zabraňující kopírování. 

Protikopírkové rastry. BITMAP - moţnost přímé identifikace laserové 

tiskárny. Protikopírková ochrana cenin Orion. Mezinárodní spolupráce při 

ochraně měny. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Zurück zu den Wurzeln der Verkehrssicherheitsarbeit : Deutscher 

Verkehrsexpertentag 2009 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Konference  : Deutsches Verkehrsgerichtstag (2009 : Goslar, Německo) 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 5 (2009), s. 167-172, 4 

il.\\ 

  

Indexované poznámky : Zpět ke kořenům dopravně bezpečnostní práce. 

Zasedání německých dopravních expertů 2009 

Č. abstraktu : b000074 
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 Text : Podrobná zpráva o červnovém zasedání německých dopravních 

expertů, jehoţ hlavním tématem bylo zvýšení dopravní bezpečnosti a 

stanovení hlavních okruhů dopravně bezpečnostní práce. Vysoký počet obětí 

dopravních nehod a systém poradenství, včetně kurzů první pomoci. Tísňové 

volání na lince 112. Problematika vyšetřování smrtelných dopravních 

nehod. Psychologické důsledky dopravních nehod, policejní ochrana obětí, 

hlavní příčiny nehod, úsilí o redukci rizik, děti v silniční dopravě, 

problematika řidičů-seniorů atd. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : Destruction of Peroxide Explosives 

Odpovědnost : Jimmie C. Oxley ... [et al.] 

Další       : Oxley, Jimmie C. 

Další       : Smith, James L. 

Další       : Huang, Jiaorong 

Další       : Wei, Luo 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic 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 na otřesy a teplo. Pouţívají je však teroristé, 

protoţe jejich výroba je poměrně snadná. Likvidace těchto 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 

 

  

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

Gas Chromatography/Mass Spectroscopy 

Odpovědnost : Megan Zellner, Lawrence Quarino 

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 
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¶¶Název : False Confessions 

Odpovědnost : Thomas P. O'Connor, Timothy M. Maher 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 71, č. 10 (2009), s. 68-76\\ 

  

Indexované poznámky : Falešná přiznání 

  

Č. abstraktu : b000033 

 Text : Na 115. výroční konferenci IACP v San Diegu 2008 byla přijata 

rezoluce podporující průzkum falešných přiznání. Doporučila Kongresu, aby 

tento průzkum dále dotoval, protoţe je nutno zredukovat, eventuelně zcela 

vyloučit, moţnosti nespravedlivého odsouzení osob. Rezoluce uvádí čtyři 

příčiny: 1) falešná přiznání, 2) neadekvátní vyšetřování, 3) chybná 

identifikace očitých svědků, 4)opoţděná, nesprávná, nebo nedostačující 

forenzní analýza. Autoři pojednávají o historii a následcích falešného 

přiznání a diskutují o metodách, které mohou přispět k prevenci falešných 

přiznání. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/vs 

 

  

¶¶Název : Helping Local Police Departments Solve Cold Cases 

Odpovědnost : Chuck Heurich 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 76, č. 9 (2009), s. 42-47, 2 il., lit. 6\\ 

  

Indexované poznámky : Jak pomoci místním policejním oddělením při řešení 

starých případů 

¶Č. abstraktu : b000023 

Text : Pokroky v technice zjišťování DNA a dalších oborech kriminalistiky 

umoţňují řešit i případy staré, zdánlivě neřešitelné. Tomu se dnes v USA 

věnuje mnoho odborníků, kteří spolupracují s NIJ /National Institute of 

Justice). Moderní technologie určuje také hlediska, podle kterých jsou 

tyto případy vybírány (některé jsou staré 10 aţ 20 let). Vyřešení těchto 

odloţených případů má velký význam pro prevenci kriminality. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶¶Název : Jak přijít o důkaz rekognicí a jiné problémy 

Odpovědnost : Zdeněk Konrád 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 43-45, lit. 7\\ 

Č. abstraktu : b000040 

 Text : Příspěvek autora vznikl po přečtení dvou článků v časopise 

Kriminalistický sborník č. 1/2009 a jednoho článku dostupného na 

http:\\www.krimi-servis.cz. Kriminalistická metoda rekognice. Autor chce 

svým článkem přispět k ujednocení těchto názorů. Rozbor článků.  

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : K balení a zasílání kriminalistických stop 

Odpovědnost : Miroslav Protivinský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 40-42, lit. 2\\ 
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Č. abstraktu : b000050 

 Text : Balení nosičů stop určených k přepravě. Pojem "nosiče stop". 

Balení a zasílání nosičů stop obsahujících biologický materiál. Balení a 

zasílání mikrostop (textilní vlákna apod.). Zasílání objemových stop a 

jejich nosičů. Balení a zasílání zbraní, včetně střeliva. Balení a 

zasílání daktyloskopických stop. Přeprava cenných důkazních prostředků - 

doporučení. Souhrn. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Kriminalisté bez hranic 

Odpovědnost : Miroslav Dolina 

 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : NV military revue\. - 5, č. 11 (2009), s. 44-45, il.\\ 

Č. abstraktu : b000080 

 Text : Vznik mezinárodní policejní centrály - Interpolu. Zapojení 

českých kriminalistů do činnosti Interpolu. Zajištění nepřetrţitého 

spojení mezi všemi členskými zeměmi (187 členů) pomocí moderní 

komunikační sítě, která je rozdělena do několika komunikačních zón. 

Činnost Interpolu a praţské ústředny.       

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/ce 

 

  

¶¶Název : Kriminalističeskaja nauka i didaktika v Rossii : vyzory 

sovremennosti 

Odpovědnost : German Zacharov 

Jazyk         : rusky \\rus\ 

¶Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 96-105\\ 

Č. abstraktu : b000116 

 Text : Kriminalistika, její podstata a účel. Vývoj kriminalistiky a jeho 

problémy v Rusku. Kriminalistická věda a její systém (kriminalistická 

technika, kriminalistická metodika atd.). Výuka kriminalistiky a 

problematika kriminalistiky jako samostatné učební disciplíny. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Metodika identifikácie osôb pomocou videozáznamov pre 

kriminalistické účely 

Odpovědnost : Dušan Šimšík ... [et al.] 

Autor       : Šimšík, Dušan 

Další       : Porada, Viktor 

Další       : Majerník, Jaroslav 

Další       : Galajdová, Alena 

Další       : Dolná, Zlatica 

  

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 60-74, lit. 20, 

5 il.\\ 

Č. abstraktu : b000112 

 Text : Kriminalistické kategorie identifikace a metody biomechanické 

analýzy: zjištění totoţnosti, individuálnost objektu, relativní stálost 

objektů kriminalistické identifikace, identifikační znaky, dělení objektů 

zkoumání a jejich klasifikace, aplikace metody identifikace pomocí 

videozáznamu pohybu, aplikované metody biomechanické analýzy, analýza 
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variability chůze. Experimentální analýza pohybových projevů chůze v 

laboratorních podmínkách, srovnání a částečné výsledky zkoumání. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Odsouzen za vraţdu stopařky po osmnácti letech 

Odpovědnost : Jiří Straus, Zdeněk Sadílek, Marie Mladová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 18-28, 5 il., 4 

tab., lit. 5\\ 

Č. abstraktu : b000048 

 Text : Popis případu vraţdy mladé ţeny, ke které došlo v roce 1987, 

jejíţ pachatel byl odsouzen po 18 letech. Prohlídka mrtvoly ţeny. Náčrtek 

místa nálezu mrtvoly. Pitva mrtvoly. Vyšetřování, prohlídky, prověrky, 

vyšetřovací pokus, znalecké posudky. Průběh řízení. Počet vyslechnutých 

svědků, zpracovaných odborných vyjádření a znaleckých posudků. Počet 

prováděných dalších procesních úkonů. Počet hlavních líčení. Závěr. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

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

Radiographs of Unrestored Teeth 

Odpovědnost : Valeria Santoro ... [et al.] 

Další       : Santoro, Valeria 

Další       : Lozito, Piercarlo 

Další       : Mastrorocco, Nunzio 

Další       : De Donno, Antonio 

Další       : Introna, Francesco 

  

¶Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic 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 

radiografie narušených pravých předních stoliček byly porovnány ve dvou 

časových fázích v 70 případech při pouţití standardní techniky, doplněné 

morfometrickou analýzou. Průběh experimentu. Výsledky měření. Výsledky a 

diskuse. 

Vloţeno       : 04/11/2009   ABD 139/vs 

 

  

¶¶Název : Technické faktory negativně ovlivňující identifikaci zbraní 

Odpovědnost : Jan Kopecký 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 60-63, 6 il\\ 

Č. abstraktu : b000063 

 Text : Moţné problémy při individuální identifikaci střelné zbraně, 

prováděné znalcem, cestou komparačního srovnání vystřelených nábojnic a 

střel. Mechanoskopické stopy na nábojnici. Identifikace zbraně. Závěr. 

Vloţeno       : 20/11/2009   ABD 139/kab 
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¶¶Název : Visualisation of Latent Fingerprint Corrosion of Brass 

Odpovědnost : John W. Bond 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 54, č. 5 (2009), s. 1034-1041, 

10 il., lit. 31\\ 

   

Indexované poznámky : Vizualizace latentních otisků prstů narušených 

korozí na kovovém povrchu 

Č. abstraktu : b000002 

 Text : Vizualizace 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 

 

  

¶¶Název : Začátky uplatnění fotografie v kriminalistice 

Odpovědnost : Jiří Straus, František Vavera 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 54-55, 1 il., 

lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b000038 

 Text : Problematika uplatnění fotografie v kriminalistice. Historický 

pohled na vyuţití fotografie v kriminalistice. Názory autorů, kteří se 

zaměřují na dokumentaci zločinců a následné vytváření sbírek podobizen a 

fotografických evidencí. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

 

Název : Beides ist möglich: Gut arbeiten und für die Familie da sein : 

Vereinbarkeit Beruf und Familie 

Odpovědnost : Elke Gündner-Ede 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 10 (2009), s. 6-9, 1 tab., 2 grafy\\ 

  

Indexované poznámky : Obojí je moţné: dobře pracovat a starat se o 

rodinu. Slučitelnost povolání a rodiny 

Č. abstraktu : b000031 

 Text : Problematika slučitelnosti náročného povolání a péče o rodinu. 

Specifika policejní práce, ţeny v policii. Základní faktory, které mají 

vliv na výkon povolání policistky: pracovní doba, personální vývoj, 

finanční ohodnocení, péče o děti a nejnutnější péče o příslušníky rodiny. 

Vztah zaměstnání a rodinného ţivota, pozitivní a negativní faktory. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶¶Název : Failures in Criminal Investigation 
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Odpovědnost : Kim Rossmo 

  

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 76, č. 10 (2009), s. 54-66\\ 

  

Indexované poznámky : Chyby ve vyšetřování 

Č. abstraktu : b000029 

 Text : Projekt Innocence (Nevinnost) byl v USA vyvinut za účelem 

očištění nespravedlivě odsouzených osob. Pomocí moderní technologie 

analýzy DNA bylo zjištěno, ţe takových případů je i dnes poměrně mnoho. 

Autor rozebírá příčiny těchto omylů: předpojatost, chybné hypotézy, 

nesprávné intuice, byrokracie, náhody, nedorozumění, chyby v expertizách, 

apod. Znalost teorie kognitivního myšlení můţe být prvním krokem k 

prevenci investigativních a justičních omylů. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶¶Název : Helping Local Police Departments Solve Cold Cases 

Odpovědnost : Chuck Heurich 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 76, č. 9 (2009), s. 42-47, 2 il., lit. 6\\ 

  

  

Indexované poznámky : Jak pomoci místním policejním oddělením při řešení 

starých případů 

Č. abstraktu : b000023 

 Text : Pokroky v technice zjišťování DNA a dalších oborech 

kriminalistiky umoţňují řešit i případy staré, zdánlivě neřešitelné. Tomu 

se dnes v USA věnuje mnoho odborníků, kteří spolupracují s NIJ /National 

Institute of Justice). Moderní technologie určuje také hlediska, podle 

kterých jsou tyto případy vybírány (některé jsou staré 10 aţ 20 let). 

Vyřešení těchto odloţených případů má velký význam pro prevenci 

kriminality. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶¶¶Název : Interkulturelle Aspekte in der Polizei 

Odpovědnost : Reza Ahmari 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 58, č. 9 (2009), s. 30-31,32-35,36\\ 

  

Indexované poznámky : Interkulturní aspekty v policii 

Č. abstraktu : b000030 

 Text : Migrace, resp. imigrace, a její důsledky pro policii. Nutnost 

"otevřené" policie - vstup příslušníků národnostních a jiných menšin do 

řad policie. Výcvikové programy zaměřené na zvládnutí policejních 

činností v multietnickém a multikulturním prostředí. Základní 

interkulturní aspekty: situace ve společnosti, institucionální aspekty, 

úroveň sebereflexe atd. Typické problémy, alternativní řešení a závěrečné 

hodnocení. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

 

¶¶Název : Odbojová skupina Blaník a JUDr. Ţenatý 

Odpovědnost : Ondřej Hnátek, Petr Stein 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Policista\. - 15, č. 10 (2009), příloha s. 1-10, 7 il., lit. 

16\\ 

Č. abstraktu : a047878 

 Text : Příspěvek o odbojové skupině Blaník na praţském policejním 

ředitelství. Čeští četníci a policisté za protektorátu. Počátky 

zpravodajské činnosti JUDr. Ţenatého. Vznik skupiny Blaník. Zatčení JUDr. 

Ţenatého. Květnové povstání. Závěr.  

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/kab 

 

  

¶¶Název : Prověrky loajality a fyziodetekce 

Odpovědnost : František Brabec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 51-54, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000073 

 Text : Posouzení či vyvrácení loajality zaměstnanců  je důvěryhodnost 

fyziodetekčního vyšetření téměř stoprocentní. Kontrola personálu 

(skrening). Základní aspekty informační bezpečnosti. Fyziodetekční 

vyšetření při prověrce loajality. Princip fyziodetekčního vyšetření. 

Polygraf, analýza hlasu, termovize, aktivaciometr model 6 a model 9k. 

Fyziodetekční vyšetření. Právní aspekty vyuţití fyziodetekce. Vyuţití 

fyziodetekce v nestátním (soukromém - komerčním) sektoru. 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Se zfetovanými nediskutuji ... 

Odpovědnost : Dušan Hrazdíra 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 61-62, 3 il\\ 

  

Č. abstraktu : b000055 

 Text : Policisté se na Vyšší policejní škole MV v Brně (VPŠ MV) učí 

nejen etice a psychologii, ale také různým typům komunikace 

prostřednictvím transakční analýzy, coţ je ve své podstatě zhodnocení 

konkrétní situace policistou a zvolení takového způsobu podání informace 

občanovi, aby nevznikl konflikt. Způsob jednání policisty během různých 

situací, se kterými se v praxi můţe setkat, je součástí hodnocení u 

závěrečných zkoušek VPŠ MV v Brně. Průběh zkoušky. Závěr. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : "Teleskopy" ve sluţbách zákona 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 10 (2009), s. 26-27, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b000021 

 Text : Teleskopický obušek, který patří do výstroje moderních 

bezpečnostních jednotek nejen v USA, ale stále více i v Evropě směřuje k 

zavádění tohoto nového, nebo spíše znovuobjevého prostředku. Pouţití 

teleskopického obušku. Výukové kurzy ESP. Závěr. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Teoreticko-právne úvahy nad operatívno-pátracou činnosťou 

Odpovědnost : Jozef Stierana 
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Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 8-9 (2009), s. 974-983, lit. 18\\ 

Č. abstraktu : b000089 

 Text : Společné a rozdílné rysy operativně pátrací činnosti a 

zpravodajské činnosti. Současné zákonné vymezení operativně pátrací 

činnosti a jejích prostředků na Slovensku. Analýza teoretických 

souvislostí - objasňování trestného činu, odhalování trestného činu, 

pátrání po pachatelích. Pojem zpravodajská činnost. Komparace vztahů a 

souvislostí mezi operativně pátrací činností a zpravodajskou činností. 

Kriminální zpravodajství a Evropský model kriminálního zpravodajství 

(ECIM) jako standardizovaný systém práce s informacemi. 

 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Zurück zu den Wurzeln der Verkehrssicherheitsarbeit : Deutscher 

Verkehrsexpertentag 2009 

Odpovědnost : Peter Schlanstein 

Konference  : Deutsches Verkehrsgerichtstag (2009 : Goslar, Německo) 

  

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 54, č. 5 (2009), s. 167-172, 4 

il.\\ 

  

Indexované poznámky : Zpět ke kořenům dopravně bezpečnostní práce. 

Zasedání německých dopravních expertů 2009 

 

Č. abstraktu : b000074 

 Text : Podrobná zpráva o červnovém zasedání německých dopravních 

expertů, jehoţ hlavním tématem bylo zvýšení dopravní bezpečnosti a 

stanovení hlavních okruhů dopravně bezpečnostní práce. Vysoký počet obětí 

dopravních nehod a systém poradenství, včetně kurzů první pomoci. Tísňové 

volání na lince 112. Problematika vyšetřování smrtelných dopravních 

nehod. Psychologické důsledky dopravních nehod, policejní ochrana obětí, 

hlavní příčiny nehod, úsilí o redukci rizik, děti v silniční dopravě, 

problematika řidičů-seniorů atd. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

 

Název : Bezpečnostní výzkum ČR v roce 2009 - čas pro bilancování i nové 

perspektivy 

Odpovědnost : Zdeněk Roll 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 63 - 68\\ 

Č. abstraktu : b000057 

 Text : Informace o přípravách nových programů bezpečnostního výzkumu, 

které budou financovány z rozpočtové kapitoly pro vědu a výzkum MV od 

roku 2010. Základní legislativní normy, na jejichţ základě jsou tyto 

programy koncipovány. Bilance výzkumných aktivit v oblasti bezpečnostního 

výzkumu, které byly uskutečněny v působnosti MV v roce 2007 a 2008. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 
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¶¶Název : Kdy je norma kogentní a kdy dispozitivní? 

Odpovědnost : Karel Beran 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č. 19 (2009), s. 685-692\\ 

Č. abstraktu : b000018 

 Text : Důleţitost určení charakteru normy jako normy kogentní či 

dispozitivní - určení, co je dovoleno a co je zakázáno. Převaţujícím 

kritériem stanovení kogentnosti či dispozitivnosti je povaha příslušného 

ustanovení. Předmět a cíl zkoumání, pojmové vymezení kogentnosti a 

dispozitivnosti norem. Smlouvy a jejich přípustnost jako předpoklad 

dispozitivnosti právní normy. Úroky z prodlení a jejich povaha.  

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶¶Název : Neoprávněné (navýšené) náklady exekuce 

Odpovědnost : Jan Vylegala 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 7, č. 10 (2009), s. 25-31\\ 

  

Č. abstraktu : b000046 

 Text : Vymezení pojmu soudní exekutor, činnost soudního exekutora jako 

podnikatele (zákon č. 120/2001 Sb.). Exekuční činnost jako činnost 

úplatná. Příkaz k úhradě nákladů exekuce a následky navýšených nákladů 

exekutora: kárná odpovědnost a kárné provinění, trestní odpovědnost 

(podvod, zneuţití pravomoci veřejného činitele). 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Nový antidiskriminační zákon 

Odpovědnost : Ladislav Jouza 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 5 (2009), s. 33-35\\ 

Č. abstraktu : b000066 

 Text : Výklad základních pojmů zákona č. 198/2009Sb., o rovném zacházení 

a o právních prostředcích ochrany proti diskriminaci- tzv. 

antidiskriminačního zákona. Zákon nabyl účinnosti dnem 1. 9. 2009. Dále 

se rozebírá problematika přesunu důkazního břemena na zaměstnavatele a 

jeho praktickými důsledky a aplikací. 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/bl 

  

  

¶¶Název : Poláci beze zbraní? 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 10 (2009), s. 13, 1 il., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b000009 

 Text : Statistika vydaných povolení k drţení palných zbraní v Polsku. 

Rozdíly ve vydávání povolení k drţení zbraní mezi jednotlivými polskými 

vojvodstvími. Polský zákon o zbraních. Věkové hranice pro získání 

povolení k nabytí zbraně. Skládání zkoušek ţadatelů o povolení k drţení 

palné zbraně. 

Vloţeno       : 09/11/2009   ABD 139/kab 
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¶¶Název : Právní postavení znalců a tlumočníků 

Odpovědnost : Ivo Telec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 17, č. 10 (2009), s. 4-13\\ 

Č. abstraktu : b000024 

 Text : Právní problémy znalectví a tlumočnictví z hlediska výkonu 

veřejné správy. Současné znalecké právo z roku 1967 a předchozí 

československé právo z let 1959, 1949 a 1939. Veřejný úřad znalecký a 

veřejný úřad tlumočnický. Státní správa znalectví a tlumočnictví. Ústavně 

zaručená politická a hospodářská práva znalců a tlumočníků. Vybraná 

judikatura a správní rozhodnutí ve věcech znaleckých. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Problémy právnej úpravy preukazovania pôvodu majetku 

pochádzajúceho z nelegálnych zdrojov 

Odpovědnost : Peter Polák 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 2 (2009), s. 31-52, lit. 16\\ 

Č. abstraktu : b000110 

 Text : Schválení zákona o prokazování původu majetku (č. 335/2005 Z.z.), 

který zvláštním způsobem upravuje zabavování majetku osobám, které nebyly 

hodnověrným způsobem schopné prokázat původ majetku a způsob jeho nabytí, 

pokud hodnota tohoto majetku překračuje tisícinásobek průměrné mzdy. 

Okolnosti přijetí a charakteristika tohoto zákona. Další legislativní 

procesy spojené s návrhy několika skupin poslanců a projednávání Ústavním 

soudem SR. Analýzy a závěry Ústavního soudu SR a důsledky jeho nálezu. 

Legislativní práce na přípravě nového zákona. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : Současné garáţe pro automobily z hlediska poţární bezpečnosti 

Odpovědnost : Václav Kratochvíl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 10, příloha s. 1-24, lit. 26 \\ 

Č. abstraktu : b000107 

 Text : Podmínky poţární bezpečnosti garáţí v ČR. Poţárně bezpečnostní 

zařízení v garáţích. Poţáry automobilů, jejich hašení v garáţi a na 

volném prostranství. Příklady řešení otevřených garáţí. Bezpečnostní 

prvek zásobních láhví na CNG pro osobní automobily. Experimenty poţárů 

osobních automobilů ve Velké Británii. Skutečné poţáry v ČR. Tepelný 

výkon a teplota při hoření osobního automobilu. Základní charakteristiky 

a rozdílnosti pouţívaných paliv v automobilech. Zahraniční předpisy pro 

garáţe a jejich rozbor. Návrhy na řešení poţární bezpečnosti garáţí v ČR. 

Technické doporučení GAS v ČR. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : The Legal Situation on Stalking among the European Member 

States 

Odpovědnost : Laura De Fazio 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : European Journal on Criminal Policy and Research\. - 15, č. 3 

(2009), s. 229-242\\ 
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Indexované poznámky : Právní situace stalkingu v evropských členských 

státech 

  

Č. abstraktu : b000123 

 Text : Přehled evropských zemí, ve kterých existují zákony pro 

stalkingu. Stručný přehled těchto zákonů. Terminologie a definice 

stalkingu v jednotlivých zemích. Výše trestu. Výskyt stalkingu a typické 

rysy chování pachatelů. Přehled zemí, ve kterých dosud nejsou zákony 

proti stalkingu. Závěry. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/vs 

  

  

¶¶Název : Vyuţití osobních údajů z registrů vedených podle zákona o 

střetu zájmů tiskem 

Odpovědnost : Eva Janečková, Václav Bartík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 17, č, 19 (2009), s. 698-701\\ 

Č. abstraktu : b000019 

 Text : Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, který by právními nástroji 

preventivně předcházel preferování individuálních či skupinových zájmů 

nad zájmem celku a nedovolené jednání sankcionoval. Ochrana soukromí a 

střet zájmů. Povinnosti veřejných funkcionářů podle zákona o střetu zájmů 

- povinnost oznámení majetku, finančních závazků apod. a registr těchto 

oznámení. Vyuţití údajů obsaţených v registru sdělovacími prostředky - 

právo na informace versus právo na soukromí a na ochranu osobních údajů. 

Názor Úřadu pro ochranu osobních údajů a rozhodnutí Nejvyššího správního 

soudu. 

Vloţeno       : 18/11/2009   ABD 139/hou 

 

  

¶¶Název : Ze starých paragrafů ....: 17.díl: Vojenský trestní zákon 

Odpovědnost : Michal Dlouhý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 53, č. 4 (2009), s. 56\\ 

Č. abstraktu : b000053 

 Text : V návaznosti na vydání trestního zákona o zločinech, přečinech a 

přestupcích č. 117/1852 ř.z. došlo k vydání vojenského trestního zákona 

č. 19/1855 ř.z., který vstoupil v platnost dnem 1.7.1855 a vycházel ze 

zásad obecného zákona trestního. Vojenský trestní zákon se vztahoval na 

vojenské zločiny a vojenské přečiny, zločiny proti válečné státní moci, 

ale i na obecné zločiny a přečiny, kterých se dopustily osoby, jeţ 

sloţily vojenskou sluţební přísahu. Rozbor těchto trestných činů. 

Vloţeno       : 19/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Zpracování osobních údajů kamerovými systémy 

Odpovědnost : Zdeněk Koudelka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 34-35\\ 

Č. abstraktu : b000071 

 Text : Úřad pro ochranu osobních údajů se problematikou kamerových 

systémů zabývá systematicky od roku 2005. Kompetence Úřadu vycházející ze 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou pro efektivní řešení stávající 
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situace, ale zejména očekávaných trendů vývoje v této oblasti, 

nedostatečné. Tři moţnosti legislativního řešení. Stíţnosti směřující 

proti provozovatelům kamerových systémů obdrţených v letech 2006 - 2009 

na zneuţívání dat. Ochrana osobních údajů.    

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Zřízení ústavů pro výkon zabezpečovací detence je dlouho 

očekávaným pozitivním krokem pro společnost 

Odpovědnost : Soňa Haluzová, Petr Stoţický 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - březen (2009), s. 39-

41\\ 

Předmět (korporace)  : Ústav pro výkon zabezpečovací detence (Brno) 

  

Č. abstraktu : b000058 

 Text : Rozhovor s MUDr. Petrem Stoţickým, od 1.1.2009 zástupcem ředitele 

Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně, prvního ústavu tohoto 

druhu v ČR. Vývoj zákona č. 129/2008, který vstoupil v platnost od 

1.1.2009. Kapacita léčebny s vyšším bezpečnostním zajištěním, zkušenosti 

ze zahraničí s chovanci s ochrannou léčbou, reţim a program ústavu, 

prvotní prognózy vývoje ústavu. 

Vloţeno       : 20/11/2009   ABD 139/kal 

 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

 

Název : Getting the lead out: Green ammo 

Odpovědnost : Tabatha Wethal 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 8 (2009), s. 30-35, 8 il\\ 

  

Indexované poznámky : Ekologické bezolovnaté střelivo 

Č. abstraktu : b000121 

 Text : Trend a opatření v USA k pouţívání ekologického střeliva (bez 

přítomnosti olova), včetně (a zejména) střeliva určeného pro výcvik. 

Ukázky a výrobci bezolovnatého střeliva pro ruční zbraně. Podpora 

ministerstva obrany. Problematika alternativ (náhraţek) a některých změn 

ve vlastnostech a účinku střel. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/bl 

  

  

¶¶Název : Krav Maga - taktika a techniky obrany proti pistoli 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Military revue\. - 5, č. 11 (2009), s. 42-43, il.\\ 

Č. abstraktu : b000077 

 Text : Krav Maga principy obrany proti pistoli. Obrana rukama a tělem. 

Jednotlivé fáze obrany. Taktické ukončení události.  

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/ce 
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¶¶Název : Oprávnené pouţitie zbrane ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť 

činu v Trestnom zákone 

Odpovědnost : Stanislav Gaňa 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 61, č. 8-9 (2009), s. 958-973\\ 

Č. abstraktu : b000087 

 Text : Analýza právní úpravy oprávněného pouţití zbraně jako okolnosti 

vylučující protiprávnost činu podle rekodifikovaného trestního zákona. 

Vymezení pojmů "okolnost vylučující protiprávnost" a "zbraň". Kritika 

trestněprávní úpravy oprávněného pouţití zbraně v obydlí, nejasnost a 

nejednoznačnost právní úpravy a moţnosti její odlišné interpretace. 

Problematika trestní odpovědnosti v těchto souvislostech. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/hou 

  

  

¶¶Název : P-90 stále mladá 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 41, č. 10 (2009), s. 39-41, 4 il.\\ 

Č. abstraktu : b000127 

 Text : Prototyp nového samopalu, zbraně třídy PDW od belgické firmy FN 

Herstal s označením P-90. V osmdesátých letech dvacátého století na 

světových trzích označení "zbraň pro nové tisíciletí" pro laserové 

zaměřovací systémy a pouţití plastů. Zbraň původně určena jako osobní 

zbraň jednotlivce (PDW), coţ bylo zadání NATO z dubna 1989, které s ní 

počítalo pro obsluhy a osádky vozidel. Současné uplatnění zbraně 

především u speciálních jednotek, téţ naše česká URNA. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/kal 

 

  

¶¶Název : Poláci beze zbraní? 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 15, č. 10 (2009), s. 13, 1 il., 1 tab\\ 

  

Č. abstraktu : b000009 

 Text : Statistika vydaných povolení k drţení palných zbraní v Polsku. 

Rozdíly ve vydávání povolení k drţení zbraní mezi jednotlivými polskými 

vojvodstvími. Polský zákon o zbraních. Věkové hranice pro získání 

povolení k nabytí zbraně. Skládání zkoušek ţadatelů o povolení k drţení 

palné zbraně. 

Vloţeno       : 09/11/2009   ABD 139/kab 

 

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

 

Název : Inteligentní analýza obrazu 

Odpovědnost : Jan Čáka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 32-33, 7 il\\ 

Č. abstraktu : b000060 

 Text : Systémy inteligentní analýzy. Kamerové systémy pomocí IVA 

(Intelligent Video Analysis). V kamerových systémech bývá IVA vyuţívána 
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ke spuštění záznamu či přepnutím záznamu na vyšší kvalitu či počet snímků 

za sekundu. Pro IVA se dnes vyuţívají dva základní principy zpracování: 

centralizovaný a decentrilizovaný systém.  

Vloţeno       : 20/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : IP kamerové systémy - trochu jiný pohled 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 10-21, 24 il\\ 

Č. abstraktu : b000067 

 Text : Oblast kamerových systémů. Digitální zpracování obrazu. Typy IP 

kamerových systémů. Plně autonomní systém. Systém klient - sever. Blokové 

schéma IP kamerového systému. Síťový videorekordér NVR. Hybridní DVR. 

Hybridní kamerový systém. Moţnosti IP CCTV. Integrace. trendy a řešení. 

Návrh IP kamerového systému. Snímání obrazu. Struktura IP kamerového  

systému. Monitoring a záznam. Závěr. 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Kamerový systém 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 8, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000059 

 Text : Kamerový systém (CCTV - Closed Circuit Television - uzavřený 

televizní okruh), je uţití kamer ke sledování prostor, k zobrazování 

záběrů z kamer na monitorech a archivy natočených záběrů. Historie a 

vyuţití v průmyslu. Současnost, novinky a kritika. 

Vloţeno       : 20/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Koncepce Energy efficiency v podání Siemensu 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 4-5, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000065 

 Text : Začátkem září 2009 se veřejnosti otevřely prostory Národní 

technické knihovny (NTK). Na výstavbě se podílela také společnost 

Siemens, která se postarala o datovou integraci ţivotně důleţitých 

technologií a současně do projektu dodala řídící a monitorovací systém 

pro měření a regulaci, dále systém elektrické poţární signalizace. 

Charakteristika a popis knihovny. Koncepce Energy efficiency Siemensu.    

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Poţadavky na způsobilost dodavatele bezpečnostních technologií 

Odpovědnost : Miroslav Urban 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 36-39, 7 il\\ 

Č. abstraktu : b000072 

 Text : Platební pravidla pro působnost a odpovědnost autorizovaného 

inţenýra - projektanta. Návrh bezpečnostní technologie musí respektovat 

české, technické normy, které se na dodávku vztahují, vedle obvyklých 

elektrotechnických předpisů platí pro poplachové systémy základní normy - 

přehled norem. 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 
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¶¶Název : Převratné novinky v Kaspersky Lab 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 6-7, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000062 

 Text : Řešení pro správu zabezpečení obsahu od firmy Kaspersky Lab. 

Vydání aplikací Kaspersky Internet Security 2010 a Kaspersky Anti-Virus 

2010. Jedná se o novou generaci řešení, která mají ochránit domácí 

uţivatele před počítačovými hrozbami. Změny bezpečnostních hrozeb. 

Bezpečné prostředí pro nové aplikace. Ochrana důvěrných dat. Závěr.  

Vloţeno       : 20/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Standardizace IP CCTV 

Odpovědnost : Tomáš Mikula 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 22-24, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000068 

 Text : Zavedení jednotlivých technických standardů (nebo-li norem) 

zavazující dodavatele dodrţovat při výrobě stanovená kritéria. Na začátku 

celého procesu jsou tzv. technické specifikace, které mohou mít různý 

původ i statut. tyto specifikace se pak stávají standardy aţ po schválení 

některou ze standardizačních organizacích, tzv. SDO. Normy pro 

videomonitoring. Aktivity evropské normalizace. Závěr. 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Standardizace WiFi sítí a jejich vyuţití v průmyslu komerční 

bezpečnosti 

Odpovědnost : Ján Ivanka, Petr Navrátil  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 25-31, 5 il., 6 tab\\ 

Č. abstraktu : b000069 

 Text : Bezdrátové sítě. Síťový model open SYSTEM interconnection. Síťový 

model OSI. Přehled základních WiFi standardů. Rozloţení kanálu 

technologie DSSS. Systém s přímým rozprostřením spektra (DSSS). Fyzická, 

datová (spojovací), síťová vrstva. Mechanismy pro přenos dat. Směřování. 

Třídy transportních protokolů. Základní druhy fyzických komponent sítí 

802.11. Základní soubory sluţeb. Základní specifikace sítí. Závěr. 

Vloţeno       : 23/11/2009   ABD 139/kab 

 

  

¶¶Název : Vyuţití robotechnických prostředků  

Odpovědnost : Ján Ivanka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 16, č. 5 (2009), s. 46-48, 4 il., lit. 3\\ 

Č. abstraktu : b000061 

 Text : Studie vybraných metod měření elektromagnetické kompatibility 

(�EC) s vyuţitím robotechnických prostředků v průmyslu komerční 

bezpečnosti. Principy stacionárního a dynamického magnetického pole. 

Měření elektromagnetických polí. Základní metody měření. Závěr. 

Vloţeno       : 20/11/2009   ABD 139/kab 
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CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

 

Název : Bezpečná Evropa 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová 

Konference  : Bezpečná Evropa (2009 : Hradec Králové, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 11 (2009), s. 16-17, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000125 

 Text : Dne 30.9.2009 se konala konference pod názvem Bezpečná Evropa v 

Hradci Králové. Odborná konference byla rozdělena na část seznamující s 

Integračním operačním programem (IOP) a projektem Národní centrum pro 

krizovou připravenost a výcvik sloţek IZS, a to z hlediska základních 

sloţek IZS. Představení dalších projektů. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Cvičení TRAUMA 2009 prověřilo připravenost sloţek integrovaného 

záchranného systému kraje 

Odpovědnost : Milan Tlamka 

Konference  : TRAUMA 2009 (2009 : Starý Lískovec - Brno, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 10 (2009), s. 10-11, 7 il \\ 

Č. abstraktu : b000095 

 Text : Dne 20.8.2009 se na dálničním přivaděči na exitu 190 v Brně - 

Starém Lískovci uskutečnilo cvičení vybraných sloţek integrovaného 

záchranného systému Jihomoravského kraje zejména k ověření funkčnosti 

systému traumatologické péče v kraji. Příprava a průběh cvičení. Poznatky 

ze cvičení. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Instrukčně metodické zaměstnání kynologů předurčených pro 

záchranné práce 

Odpovědnost : Jiří Šlechta 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 10 (2009), s. 12, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000096 

 Text : Ve dnech 3.-5.9.2009 se uskutečnilo v rámci instrukčně 

metodického zaměstnání (IMZ) kynologů předurčených pro záchranné práce. 

Program zaměstnání. Vyhodnocení. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Jak zvládat mimořádné události v regionech 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová  

Konference  : Problematika řešení mimořádných událostí a krizových 

situací v regionech (2009, Uherské Hradiště, ČR   

  

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : 112\. - 8, č. 10 (2009), s. 16-17, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000103 

 Text : Ve dnech 3.-4.9.2009 se v Uherské Hradišti konala 3. celostátní 

konference k problematice řešení mimořádných událostí a krizových situací 

v regionech. Připravenost integrovaného záchranného systému na zvládání 

mimořádných událostí. Ochrana obyvatelstva a moţnost státní správy. 

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Poţární ochrana a patnáct let vývoje integrovaného záchranného 

systému 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová 

Konference  : Poţární ochrana 2009 (2009 : Ostrava, ČR) 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 10 (2009), s. 8-9, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000092 

 Text : Ve dnech 9.-10.9.2009 se v Ostravě konal 18. ročník mezinárodní 

konference Poţární ochrany 2009, v duchu bilancování patnáctileté 

činnosti integrovaného záchranného systému /IZS). Poţární prevence. 

Povodně a IZS. Integrace sil a prostředků. 

  

Vloţeno       : 24/11/2009   ABD 139/kab 

  

  

¶¶Název : Příprava budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za 

mimořádných událostí 

Odpovědnost : Jaromír Šiman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 8, č. 11 (2009), s. 24 - 25, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000126 

 Text : V září 2009 proběhl 2. odborný seminář v rámci projektu "Příprava 

budoucích učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí". 

Systém výuky. Funkční systém výuky. Výsledky výzkumu. Směr přístupu k 

vyučování. 

Vloţeno       : 25/11/2009   ABD 139/kab 
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