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ALKOHOL, DROGY 
 

 

Název : Drogen im Strassenverkehr : Teil 1: Erkennung bei Verkehrsüberwachung 

und Unfallaufnahme 

Odpovědnost : Dieter Klipfel, Dieter Müller, Wilfried Sooth , André Walther 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 1 (2010), s. 7-10, 1 graf, 3 

il.\\ 

  

Indexované poznámky : Drogy v silniční dopravě. Část 1: Zjištění drog během 

dopravní kontroly a při dopravních nehodách. 

Č. abstraktu : b000672 

 Text : Aktuální situace zneuţívání drog v silniční dopravě v Německu a 

srovnání se stavem v EU. Vymezení policejních úkolů v boji proti drogám. 

Dohled nad silničním provozem a zjišťování konzumace drog účastníky 

silničního provozu, především řidiči - technicko-organizační prostředky 

dopravních kontrol, detekce uţití drogy, předběţné testy. Zjištění drog během 

vyšetřování dopravní nehody - typické nehody zaviněné konzumací drog, 

zjištění průběhu nehody, testy na uţití drogy. Způsoby detekce drog.  

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Mají narkomani dostávat léky místo drogy? 

Odpovědnost : Petr Popov 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Psychologie Dnes\. - 16, č. 2 (2010), s. 40-41 \\ 

Č. abstraktu : b000659 

 Text : Mají narkomani dostávat léky místo drogy? Rozdílné názory dvou 

odborníků s uvedením svých zdůvodnění.  

Vloţeno       : 08/02/2010   ABD 139/ce 

 

 

Název : Podávání alkoholických nápojů mládeţi   

Odpovědnost : Jakub Chromý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 12 (2009), s. 12-16 \\ 

  

Č. abstraktu : b000596 

 Text : Autor se zamýšlí nad příčinami stoupající obliby konzumace 

alkoholických nápojů mezi mladými lidmi i nad postoji, které k tomuto 

negativnímu jevu zaujímá široká veřejnost. Dále popisuje dopady na zdraví i 

na sociální sféru konzumentů. V závěru se zabývá nejrůznějšími právními 

důsledky, které můţe mít podávání alkoholických nápojů osobám mladším 

osmnácti let.     

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008 

Odpovědnost : Vlastimil Nečas, Roman Pešek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zaostřeno na drogy\. - 7, č. 6 (2009), s. 1-16, 13 tab., 3 mp., 9 

grafů\\ 
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Č. abstraktu : b000726 

 Text : Souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR za rok 2008. 

Organizační rámec protidrogové politiky, prevence, léčba, Harm Reduction, 

drogové trestné činy, dostupnost drog, jejich záchyty, ceny a čistota. 

Vloţeno       : 17/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Tisková zpráva NPDC 

Odpovědnost : Jakub Frydrych 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Závislosti a my\. - únor (2010), s. 22-26, 3 příl.\\ 

Č. abstraktu : b000769 

 Text : Společná tisková zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy 

a drogové závislosti, Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK 

v Praze a Národní protidrogové centrály SKVP Policie ČR. V příloze vybrané 

paragrafy zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku vztahující se k 

nedovolenému nakládání s OPL 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/ek 

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

Název : Banks governance and public-private partnership in preventing and 

confronting organized crime, corruption and terrorism financing 

Odpovědnost : Patrick Hardouin 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 3 (2009), s. 199-209\\ 

  

Indexované poznámky : Bankovní veřejná správa a veřejně-soukromé partnerství 

v oblasti prevence a boje proti organizovanému zločinu, korupci a financování 

terorismu 

Č. abstraktu : b000855 

 Text : Strategická situace finančního sektoru v oblasti prevence a boji 

proti korupci, organizovanému zločinu a financování terorismu. Principy 

veřejné správy finančního sektoru. Úloha státu a společností. 

Vloţeno       : 24/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Bedeutung und Erkennen manipulierter Verkehrsunfälle 

Odpovědnost : Ralf König 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 1 (2010), s. 16-18, 1 il.\\ 

Indexované poznámky : Závaţnost a vyšetřování zmanipulovaných dopravních 

nehod 

Č. abstraktu : b000832 

 Text : Jednou z častých forem silniční kriminality jsou úmyslné, fingované a 

fiktivní dopravní nehody. Příčiny těchto podvodů a hlavní typy 

zmanipulovaných dopravních nehod. Závaţnost této kriminality, její odhalování 

a vyšetřování. Práce na místě činu: místo nehody, její čas, účastníci, 

vozidlo, které nehodu zavinilo a poškozené vozidlo. Odhalování tzv. 

"provozovatelů" nehod. Podezření z manipulace, důsledky pro "oběť". 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 
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Název : Bezhotovostní platební prostředky jako nástroj k páchání trestné 

činnosti 

Odpovědnost : Nikolaj Hrib 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 1 (2010), s. 14-17, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000858 

 Text : Případ falšování směnky. Popis skutkového děje tak, jak se odehrál v 

reálném ţivotě mladého muţe, který hledal práci s nadějí, ţe bude mít určitou 

perspektivu nejen vlastního výdělku, ale i dlouhodobého zaměstnání. Vyšetření 

daného případu. Závěr a poučení.  

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Bundesweite Untersuchung zur Gewalt gegen Polizeibeamte dringend 

notwendig 

Odpovědnost : Konrad Freiberg 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 2 (2010), s. 6-8, 5 il.\\ 

Indexované poznámky : Celoněmecký průzkum násilí proti policistům je naléhavě 

potřebný 

Č. abstraktu : b000684 

 Text : Policejní statistiky o odporu proti násilí ze strany státu (policejní 

zásahy při demonstracích, pouličním násilí apod.) zachycují pouze část 

skutečnosti. Mimo centrum pozornosti stále stojí násilí proti zasahujícím 

policistům, ke kterému dochází při těchto akcích a které se stává kaţdodenní 

skutečností a jehoţ brutalita stoupá. Potřebnost výzkumu tohoto jevu, nutnost 

posílení ochrany policistů 

Vloţeno       : 11/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Comparing the ties that bind criminal networks : is blood thicker 

than water? 

Odpovědnost : Aili Malm, Gisela Bichler, Stephanie Van De Walle 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 1 (2010), s. 52-74, 4 il., 3 tab., lit. 

54\\ 

Indexované poznámky : Porovnáním zpřetrhat pouta kriminálních sítí : je krev 

hustší neţ voda? 

Č. abstraktu : b000883 

 Text : Struktura zločineckých sítí, různé typy vazeb (příbuzenské vztahy, 

formální členství v organizaci, legitimní podnikání, nebo jiné ne-kriminální 

připojení. Výsledky ukazují, ţe příbuzenské a formální organizační sítě jsou 

velmi soudrţné. 

Vloţeno       : 26/02/2010   ABD 139/vyk 

Název : Crime, media and moral panic in an expanding European union 

Odpovědnost : Rob C. Mawby, William Gisby 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Howard Journal of Criminal Justice\. - 48, č. 1 (2009), s. 37-51, 1 

tab., lit. 45\\ 

Indexované poznámky : Kriminalita, média a morální panika v rozšiřující se 

Evropské unii 

Č. abstraktu : b000651 

 Text : V poslední fázi rozšíření EU byly Bulharsko a Rumunsko přijaty za 

členy EU 1. ledna 2007. Ve Velké Británii se mediální zpravodajství zaměřilo 

na moţný pohyb velkého počtu lidí z východní do západní Evropy. Zvláštní 

důraz byl kladen na riziko zvýšené zločinnosti spojené s rozšířením EU. 
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Článek zkoumá, jak noviny psaly o moţném nárůstu trestných činů. Lze to 

chápat jako morální paniku. 

Vloţeno       : 05/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Criminal Trajectories in Organized Crime 

Odpovědnost : M. Vere van Koppen ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : British Journal of Criminology\. - 50, č. 1 (2010), s. 102-123, 1 

il., 4 tab., lit. 76\\ 

Indexované poznámky : Kriminální kariéry pachatelů organizované kriminality 

Č. abstraktu : b000633 

 Text : Analýza kriminální dráhy u 4 vytříděných skupin pachatelů 

organizované kriminality (začínajících v dospělosti - 40 procent, bez 

předchozí tr. činnosti - 19, začínajících v útlém věku - 11 a perzistentních, 

nepřevychovatelných recidivistů - 30). Uvádí se charakteristika předchozích 

prací; vlastní studie vychází z údajů nizozemského Monitoru organizované 

kriminality za období let 1994 - 2006 a ze soudních zdrojů. Výsledky výzkumu 

analyzované z různých hledisek jsou v tabulkách a grafu, s komentáři. 

Diskuze.  

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/bl 

 

  

Název : Developing an identity fraud measurement model : a factor analysis 

approach 

Odpovědnost : Kayvan Miri-Lavassani ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 4 (2009), s. 364-386, 4 tab., 

4 il., lit. 44, 2 příl.\\ 

Indexované poznámky : Podvodné zneuţití totoţnosti, model měření : analýza 

přístupu 

Č. abstraktu : b000794 

 Text : Podvodné zneuţití identity. Krádeţe identity. Modely pro měření a 

testování identity. Tyto testy jsou prováděny za pouţití dat shromáţděných z 

kanadských finančních institucí. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/vyk 

 

 

Název : Functional Fear and Public Insecurities About Crime 

Odpovědnost : Jonathan Jackson, Emily Gray 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : British Journal of Criminology\. - 50, č. 1 (2010), s. 1-22, 5 tab., 

lit.91\\ 

Indexované poznámky : Funkční stránka strachu z kriminality a nejistota 

veřejnosti 

Č. abstraktu : b000628 

 Text : Problematika strachu občanů z kriminality jako sniţování kvality 

ţivota a význam přístupů k takovému ohroţení. Práce rozlišuje a porovnává 

tzv. funkční a nefunkční obavy. Ty funkční jsou spojeny s běţnou opatrností a 

aktivitou v zavádění bezpečnostních opatření, ty nefunkční jsou především 

pouhé obavy a strach, vedoucí jen ke sniţování kvality ţivota. Podle 

londýnského průzkumu čtvrtina respondentů přistoupila k problému 

konstruktivně a přijatá opatření jim zvyšují pocit bezpečí. Tabulkové 

přehledy výsledků s komentáři. 

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/bl 
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Název : GPS Tracking and the Law Enforcement Role 

Odpovědnost : Matthew DeMichele, Brian K. Payne 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Police Journal\. - 82, č. 2 (2009), s.134-148, lit. 10\\ 

Indexované poznámky : Sledování pomocí GPS a úloha policie 

Č. abstraktu : b000697 

 Text : K vyuţití technologie GPS u pachatelů odsouzených za sexuální 

kriminalitu při jejich podmíněném propuštění nebo odsouzených k výkonu 

alternativních trestů. Zajištění dohledu a moţnost kontroly dodrţování 

podmínek pro výkon trestu mimo věznici. Vývoj a uplatnění technologie 

elektronického monitorování, některé technické údaje. Pasivní, aktivní a 

hybridní GPS monitorování. Spolupráce s policií a její hlavní úkoly. 

Vloţeno       : 15/02/2010   ABD 139/bl 

  

 

Název : Hostile environments: The new frontiers.\\\  Part 1. 

Odpovědnost : Bill Freear, David Strachan-Morris 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Intersec\. - 20, č. 1 (2010), s. 34-36, 2 il\\ 

Indexované poznámky : Nepřátelské prostředí a jeho nové hranice. Část 1 

Č. abstraktu : b000707 

 Text : Nástin současných problémů ve světě, v rámci akcí terorismu a jeho 

potírání aj. palčivých problémů. Bezpečnostní síly stále častěji zasahují v 

nepřátelském prostředí různé intenzity. Několik příkladů a popis situace. 

Článek má 2 části - dokončení příště. 

Vloţeno       : 16/02/2010   ABD 139/bl 

 

 

Název : Investigating the social Web 

Odpovědnost : Christa Miller 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 37, č. 1 (2010), s. 34-39\\ 

Indexované poznámky : Prohledávání sociálních počítačových sítí 

Č. abstraktu : b000740 

 Text : Získávání důkazů o trestné činnosti prohledáváním interaktivních 

počítačových sítí typu MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, apod. Prostředky, 

práce vyšetřovatelů a organizace výcviku. Nové výcvikové kurzy SEARCH. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/bl 

  

 

Název : Kriminalizace a náboţenská radikalizace v Čečensku jako dva hlavní 

trendy vývoje po roce 1996 a jejich vliv na dimenzi terorismu v pozdějším 

konfliktu 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 123-137, 1 příloha, lit. 

35\\ 

Č. abstraktu : b000756 

 Text : Rozpad Sovětského svazu a událostí těsně předcházející rozpoutaly 

kromě jiných neméně důleţitých procesů i vlnu etno-regionálních hnutí 

usilujících o vytvoření vlastního státu a vymanění se z uměle vytvořeného 

státu jakým byl Sovětský svaz, přičemţ tato hnutí byla regionálně typická pro 

de facto první polovinu 90. let. Konceptualizace nestátních aktérů. Nestátní 

aktéři v Čečensku a jejich vývoj. Historické a kulturní souvislosti. 

Kriminalizace části odbojového hnutí. Náboţenská radikalizace ozbrojených 

skupin v Čečensku. Závěr.  

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 
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Název : "Mind the gap", progress towards developing anti-fraud culture 

strategies in UK central government bodies 

Odpovědnost : Mark Button, Graham Brooks 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 3 (2009), s. 229-244, 1 il., 4 

tab., lit. 28\\ 

Indexované poznámky : "Pozor na mezeru", pokrok směrem k rozvíjení strategií 

proti podvodům v orgánech státní správy ve Velké Británii 

Č. abstraktu : b000878 

 Text : Prevence je součástí širší strategie boje proti podvodům. Model 

strategie proti podvodům. Opatření přispívající k prevenci (normy chování, 

osobní odpovědnost zaměstnanců, poctivý nábor zaměstnanců, kontrola rejstříku 

trestů, důvod odchodu z dřívějšího zaměstnání). Ústřední orgány státní správy 

a jejich strategie boje proti podvodům. Školící semináře pro klíčové 

pracovníky.  

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Minimální věkové hranice trestní odpovědnosti v Evropské unii a 

Evropský zatýkací rozkaz 

Odpovědnost : Vladimír Kratochvíl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 2 (2010), s. 50-52\\ 

Č. abstraktu : b000849 

 Text : Význam a dopad rozdílných minimálních věkových hranic trestní 

odpovědnosti ve státech EU z hlediska účinné kontroly kriminality mládeţe a 

ve vztahu k uplatnění evropského zatykače. Problém sjednocení této věkové 

hranice. Odvolávání se na funkčnost evropského zatykače jako případný 

argument pro sníţení či zvýšení věkové hranice trestní odpovědnosti. 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Obranné mechanismy v rámci asociálního chování mládeţe 

Odpovědnost : Tomáš Novák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právo a rodina\. - 12, č. 2 (2010), s. 16-20, 3 lit.\\ 

Č. abstraktu : b000753 

 Text : Tendence nepřiznat si, ale naopak výmluvami zdůvodnit svá pochybení 

je běţné u lidí trestaných, tento jev se ale nezřídka objevuje i u řádných, 

nikdy netrestaných jedinců. Tento obranný mechanismus, nikoli pouze verbální, 

lze zaznamenat téţ u dětí předškolního věku a mládeţe. Výčet a popis 

obranných mechanismů dětí a mládeţe, např. racionalizace, mechanismus 

kyselých hroznů, vytěsnění, projektivní identifikace, štěpení, agování, 

regrese a další příklady problémových mechanismů. Pozitivní mechanismy jako 

altruismus, humor, sublimace. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/ek 

  

  

Název : Osmdesát procent obětí kyberšikany zná agresora 

Odpovědnost : Lukáš Doubrava 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Učitelské noviny\. - 113, č. 8 (2010), s. 7, 1 graf\\ 

Č. abstraktu : b000856 

 Text : Kyberšikana jako jedna z nejnovějších forem útočného chování mezi 

dětmi. První cílený výzkum tohoto jevu probíhal od září do prosince 2009 mezi 

tisíci českými dětmi ve věku od osmi do patnácti let. Definice cíle 
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kyberšikany, potvrzení původního předpokladu, ţe kyberšikana probíhá jiţ 

běţně i mimo školu, avšak s klimatem ve třídě úzce související. Na základě 

získaných dat odborníci více zdůrazňují roli školy v prevenci i řešení 

případů kybaršikany. Procentuální statistika, kdo byl kyberšikanující - 

agresor. 

Vloţeno       : 24/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Präventionsmassnahmen im Wildunfallgeschehen beim Polizeipräsidium 

Westhessen : Einflussfaktoren und Massnahmenkatalog 

Odpovědnost : Berthold Gebhardt 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 1 (2010), s. 19-21, 4 il., 1 tab\\ 

Indexované poznámky : Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří, 

koncepce policejního prezídia v Západním Hessensku. Faktory vlivu a katalog 

preventivních prostředků. 

Č. abstraktu : b000834 

 Text : Střetnutí se zvířetem jako příčina dopravní nehody. Koncepce prevence 

těchto dopravních nehod a její realizace v Západním Hessensku. Preventivní 

prostředky směřující k člověku (např. značky) a prostředky působící na 

zvířata (mechanické zábrany, zvuková a světelná zařízení a pod.) 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Preventivní vyústění vybraných kriminologických teorií a přístupů  

Odpovědnost : Marcela Moulisová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 12 (2009), s. 6-11\\ 

Č. abstraktu : b000595 

 Text : Článek podává základní přehled vybraných kriminologických teorií a 

přístupů (klasický, pozitivistický, neoklasický, teorie sociální kontroly, 

atd.), ať jiţ jde o ty, které ve svém důsledku vedly a vedou ke konkrétním 

dnes realizovaným opatřením nebo o ty, které mají spíše podobu vodítek a z 

nich vyplývajících doporučení.   

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Přichází věk kybernetické války? 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1 (2010), s. 8, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000775 

 Text : Studie Virtual Criminology Report společnosti McAffe upozorňuje na 

zranitelnost kritické infrastruktury. Na kybernetickou válku jsou připraveny 

především USA, Izrael, Francie, Čína a Rusko. Zbraně pouţitelné v 

kybernetické válce má nyní k dispozici především pět států (výše 

jmenovaných). Shrnutí vývoje. příklady útoků v roce 2009. Závěry. 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Přísněji na internetu 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 2 (2010), s. 11, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000802 

 Text : Australské úřady se chystají sestavit černou listinu internetových 

stránek s blokovaným přístupem. Mezi nebezpečné weby řadí především stránky s 

dětskou pornografií, ale také ty, které obsahují surovosti nebo třeba návody 
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trestné činnosti. Kromě toho by filtr obsahoval také volitelné aplikace např. 

Blokaci stránek s hazardními hrami. Kritici projektu. Závěr. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Sociálně patologické jevy 

Odpovědnost : Alena Marešová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 2 (2010), s. 52-58\\ 

Č. abstraktu : b000850 

 Text : Vymezení pojmu sociální patologie, eventuálně sociální deviace. 

Kriminalizace a dekriminalizace sociálně patologických jevů v průběhu vývoje 

společnosti a v různých kulturách. Podmínky a příčiny vzniku a existence 

sociálně patologických jevů, rizikové faktory ve společnosti. Současný stav 

vybraných sociálně patologických jevů: násilí, násilí na stadionech, násilí 

na pracovišti, patologické pronásledování, zneuţívání sociálních sítí 

internetu, bezdomovectví. 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Sprengstoffanschläge auf den Luftverkehr : neuer "modus operandi" die 

Djihadterrorismus 

Odpovědnost : Berndt Georg Thamm 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 2 (2010), s. 18-20, 2 il.\\ 

Indexované poznámky : Atentáty třaskavinou v letecké dopravě - nový "modus 

operandi" terorismu dţihádu. 

Č. abstraktu : b000686 

 Text : Pouţití třaskavin/výbušnin a jejich odpálení na dálku proti civilní 

letecké dopravě jako nový způsob teroristického útoku. Ztíţení sebevraţedných 

atentátů zavedením tzv. nacktscanneru (skener celého těla). Strategie 

teroristického dţihádu - vyvolávání strachu uskutečněnými útoky, 

propagandistická videa. Příklady teroristických útoků proti civilní letecké 

dopravě v posledních letech. 

Vloţeno       : 11/02/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Super controllers and crime prevention : a routine activity 

explanation of crime prevention success and failure 

Odpovědnost : Rana Sampson, John E. Eck, Jessica Dunham 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 1 (2010), s. 37-51, 1 il., 2 tab., lit. 

33\\ 

Indexované poznámky : Super regulátory a prevence kriminality : rutinní 

činnost vysvětlení úspěchu a neúspěchu prevence kriminality  

Č. abstraktu : b000852 

 Text : Prevence trestné činnosti, výzkum metod sniţování trestné činnosti. 

Příčiny selhání prevence kriminality, za jakých podmínek se prevence daří. 

Vloţeno       : 24/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : The Impact of Coofending 

Odpovědnost : Martin A. Andresen, Marcus Felson 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : British Journal of Criminology\. - 50, č. 1 (2010), s. 66-81, 3 il., 

2 tab., lit. 44\\ 

Indexované poznámky : Spolupachatelství a jeho dopady 
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Č. abstraktu : b000629 

 Text : Spoluúčast na trestné činnosti má značné dopady na rozvoj kriminální 

kariéry, zvláště u mladistvých spolupachatelů, a také výrazně zatěţuje soudy. 

Příklad variant počtu souzených spolupachatelů na 100 případů trestného činu 

(od 130 do 200) a s tím spojené problematiky přesného vykazování úrovně 

kriminality. Stručně k některým pracem na téma spolupachatelství. Analýza 

statistických údajů z metropolitní databáze kanadské Britské Kolumbie za 

období let 2002 aţ 2006. Grafy a tabulkové přehledy. 

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/bl 

  

 

Název : The importance of telling a good story : an experiment in public 

criminology 

Odpovědnost : Martina Feilzer 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Howard Journal of Criminal Justice\. - 48, č. 5 (2009), s. 472-484, 

lit. 41\\ 

Indexované poznámky : Jak je důleţité říkat dobrý příběh : experiment ve 

veřejné kriminalistice 

Č. abstraktu : b000646 

 Text : Úloha sdělovacích prostředků v ovlivňování veřejného názoru na 

trestnou činnost a trestní soudnictví. Autor výzkumu zjistil, ţe faktické 

informace o trestné činnosti a trestním soudnictví, které jsou prezentovány 

prostřednictvím médií byly převáţně ignorovány a neměly očekávaný a 

poţadovaný účinek na veřejnost. 

Vloţeno       : 05/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : The spatial dependency of crime increase dispersion 

Odpovědnost : Jerry H. Ratcliffe 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 1 (2010), s. 18-36, 1 tab., 4 il., lit. 

85\\ 

Indexované poznámky : Prostorová závislost nárůstu kriminality 

Č. abstraktu : b000882 

 Text : Pomocí analytických technik (např. Giniho koeficient a Lorenzova 

křivka) lze identifikovat nerovnoměrné rozloţení kriminality v jednotlivých 

oblastech regionu. Přínos pro policejní oddělení v prevenci kriminality. 

Příklad loupeţí ve Filadelfii v USA. 

Vloţeno       : 26/02/2010   ABD 139/vyk 

 

 

Název : Verkehrsunfallstatistik als Ausgangspunkt der polizeilichen 

Verkehrssicherheitsarbeit : Kenntnis der mitwirkenden Ursachen als 

Voraussetzung für die Bekämpfung von Verkehrsunfällen 

Odpovědnost : Jürgen Hubert 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 1 (2010), s. 22-24, 1 pl, 1 tab, 2 

il.\\ 

Indexované poznámky : Statistika dopravních nehod jako základní východisko 

policejní dopravně bezpečnostní práce. Poznání příčin způsobujících dopravní 

nehody jako předpoklad boje proti dopravním nehodám 

Č. abstraktu : b000835 

 Text : Předpokladem úspěšné prevence dopravních nehod je poznání jejich 

příčin, jehoţ východiskem jsou i policejní statistiky. Nejčastější místa 

dopravních nehod, typ nehody, nejobvyklejší doba během dne a během roku apod. 

Správní předpisy vztahující se k dopravně bezpečnostní práci policie a 
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pravidlům silničního provozu. Oprávnění policie v případě dopravní nehody. 

Komise pro dopravní nehody, problematika kontroly silničního provozu.  

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Vnitropodniková kriminalita - jev ohroţující bezpečnost organizace 

Odpovědnost : Věra Holubová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1 (2010), s. 54-57, 2 il., lit. 9\\ 

Č. abstraktu : b000797 

 Text : Vnitropodniková kriminalita. Formy vnitropodnikové kriminality. 

Důvody a odhalování vnitropodnikové kriminality. Spolupráce s Policií ČR a s 

externími subjekty. Závěr.  

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : White collar crime and the criminal justice system : government 

response to bank fraud and corruption in China 

Odpovědnost : Hongming Cheng, Ling Ma 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 2 (2009), s. 166-179, lit. 

37\\ 

Indexované poznámky : Kriminalita bílých límečků a systém trestního 

soudnictví : vládní reakce na bankovní podvody a korupci v Číně 

Č. abstraktu : b000792 

 Text : Bankovní podvody v Číně, jejich vyšetřování a stíhání. Mezinárodní 

spolupráce při prevenci a kontrole bankovních podvodů. Změna čínského 

trestního zákona (2006). 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Zasedání Rady Evropské sítě prevence kriminality (EUCPN) a konference 

ke sdílení dobré praxe 

Odpovědnost : Alena Horáková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - leden (2010), s. 1-3\\ 

Č. abstraktu : b000766 

 Text : Ve dnech 9. - 11. prosince 2009 se ve Stockholmu pod záštitou 

švédského předsednictví v Radě EU uskutečnilo 2. zasedání Rady Evropské sítě 

prevence kriminality (EUCPN). EUCPN je mezinárodní forum zaměřené na 

spolupráci v oblasti prevence trestné činnosti především na úrovni výměny 

osvědčených postupů. Stručný nástin průběhu konference, příspěvky. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/ek 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : Střelci do černého 

Odpovědnost : Miroslav Dolina 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : NV military revue\. - 5, č. 12 (2009), s. 42-45, il.\\ 

Č. abstraktu : b000694 

 Text : Obsah pojmu kriminalistická balistika, objekty zkoumání. Individuální 

identifikace. Vývoj balistiky. Digitalizace v balistice.    
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Název : Unfallaufnahme ist Tatortarbeit - Tatortarbeit ist Polizeiarbeit 

Odpovědnost : Christoph Koll 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 1 (2010), s. 27-30, 6 il.\\ 

Indexované poznámky : Dokumentace dopravní nehody je prací na místě činu - 

práce na místě činu je policejní prací. 

Č. abstraktu : b000673 

 Text : Místo dopravní nehody je v podstatě místem činu. Důleţitost ohledání, 

dokumentace (pouţití fotogrammetrie), provedení základních vyšetřovacích 

úkonů. Organizace práce na místě dopravní nehody. Specializované vyšetřovací 

týmy. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Verkehrsunfallspuren, deren Sicherung und Dokumentation : 

Beweissicherung 

Odpovědnost : Johannes Geveler 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 1 (2010), s. 10-14, 5 il.\\ 

Indexované poznámky : Stopy dopravní nehody, jejich zabezpečení a 

dokumentace. Zajištění důkazů. 

Č. abstraktu : b000830 

 Text : Zabezpečení stop v případě dopravní nehody je policejní prací na 

místě činu. Stopy a oběti - "pořadí" jejich důleţitosti. Přístup k této 

problematice z hlediska policie, kriminalistiky, přírodních věd, taktiky a 

praxe. Stopy a jejich dosah. Dobrá dokumentace na základě kvality pracovních 

postupů: pátrání po stopách a jejich označení, fotografie a fotogrammetrie, 

zjištění stop na vozidle a na osobách, vyměření stop a pořízení skic, 

zacházení se stopami, popis stop. Nároky na odbornost vyšetřujících policistů 

a jejich splnění.  

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY, VÝSTROJ A VÝZBROJ 
 

Název : An assessment of the cooperation of governmental agencies with the 

criminal investigation department in criminal investigations : the case of 

Slovenia 

Odpovědnost : Irena Gorenak, Vinko Gorenak 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 3 (2009), s. 446-458, 5 tab., lit. 37\\ 

Indexované poznámky : Vyhodnocení spolupráce s vládními orgány v rámci 

trestního vyšetřování oddělení vyšetřování trestných činů : případ Slovinska 

Č. abstraktu : b000871 

 Text : Spolupráce mezi policií a dalšími relevantními vládními organizacemi. 

Ústav pro vyšetřování trestné činnosti (Criminal Investigation Department - 

CID), Centrum sociálních sluţeb (Social Service Centers - SSC), státní 

zastupitelství, prokuratura, ochrana spotřebitele, inspektorát práce, 

finanční úřad atd. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/vyk 

Název : Are police and security personnel warming up to each other? A 

comparison of officers´ attitudes in developed, emerging, and transitional 

economies 

Odpovědnost : Mahesh Nalla, Joseph. D. Johnson, Gorazd Meško 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 3 (2009), s. 508-525, 5 tab., lit. 53\\ 

Indexované poznámky : Jsou policie a bezpečnostní sloţky vůči sobě navzájem 

vřelejší. Srovnání postojů důstojníků v rozvinutých, rozvíjejících se a 

transformujících se ekonomikách 

Č. abstraktu : b000772 

 Text : Vztah mezi policií a soukromými bezpečnostními sloţkami v USA, 

Slovinsku a Jiţní Koreji. Rozdílná ekonomická, politická i sociální situace v 

těchto zemích. Demografické charakteristiky respondentů. Pracovní vztahy a 

jejich zlepšení. Srovnávací studie. 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Assessment Center - Postrach výběrových řízení u Policie České 

republiky? 

Odpovědnost : Jaroslav Jonák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 1 (2010), s. 56-58, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000873 

 Text : Termín Assessment Centre obecně označuje vyuţívání různých, zejména 

modelových úloh při výběru pracovníků. Uchazeči plní zpravidla tři úlohy. Dvě 

jsou písemné a třetí je hodnocení verbálního projevu v tzv. skupinové 

diskuse. Výkony posluchačů se hodnotí v osmi oblastech. Správně zpracované 

výsledky assessmentu. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Continuous training as a subject of negatiations in public and 

private policing. Managing security expertise in a changing environment - an 

exploratory study 

Odpovědnost : Marc Alain, Chantal Crete 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 1 (2009), s. 75-91, 4 tab., lit. 36\\ 

Indexované poznámky : Průběţné vzdělávání jako předmět jednání ve veřejné a 

soukromé policii 

Č. abstraktu : b000610 

 Text : Otázka průběţného školení a vzdělávání, která se v současnosti řeší v 

oblasti veřejných sluţeb a soukromých bezpečnostních sluţeb a snaţí se 

vyhodnotit nejlepší i nesprávné postupy jednání. Vzdělávání musí mít přímý 

význam pro práci. Praktický dopad. Konsensuální přístup. Oblast provincie 

Quebec, Kanada. 

Vloţeno       : 02/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

 

 

 

Název : Deutschlands Innere Sicherheit 

Odpovědnost : Arne Schönbohm 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Polizei, Verkehr, Technik\. - 55, č. 1 (2010), s. 5-6\\ 

Indexované poznámky : Vnitřní bezpečnost Německa. 

Č. abstraktu : b000670 

 Text : Současný stav vnitřní bezpečnosti Německa podle policejních 

statistik. Hlavní okruhy vnitřní bezpečnosti: organizovaná kriminalita, 

internetová kriminalita, terorismus a islamismus, extremismus. Soukromé 
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bezpečnostní sluţby a jejich místo ve struktuře vnitřní bezpečnosti. 

Integrování bezpečnostních sil do jednoho systému. Úloha armády v případech 

mimořádných událostí. Technické zajištění. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Developing effective leadership in policing : perils, pitfalls and 

paths forward 

Odpovědnost : Joseph A. Schafer 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 2 (2009), s. 238-260, 1 tab., lit. 74\\ 

Indexované poznámky : Rozvoj efektivního vedení v policejní práci : 

nebezpečí, úskalí a cesty vpřed 

Č. abstraktu : b000626 

 Text : Vedení hraje klíčovou úlohu v zajištění dosaţení ţádoucích výsledků. 

Nedostatečné vedení v policejní práci můţe vyústit v závaţné negativní 

důsledky. Proces přípravy a efektivního vedení, program profesního rozvoje. 

Vůdčí schopnosti se nejlépe rozvíjejí prostřednictvím kombinace vzdělání, 

zkušeností a pod vedením školitele. Schopnost překonávat překáţky. 

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Die Polizei als alternde Organisation : Konsequenzen für das 

Personalmanagement 

Odpovědnost : Antonio Vera, Wolfgang Kokoska 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei\. - č. 1-2 

(2009), s. 11-46, 14 grafů, 27 lit.\\ 

Indexované poznámky : Policie jako stárnoucí instituce : v důsledku úkol pro 

personální management 

Č. abstraktu : b000732 

 Text : Společnost v Německu celkově stárne, jsou nutné změny nejen ve 

zdravotním a sociálním systému, ale také v personálním managementu (PM). 

Policii se téţ zvyšuje věkový průměr, je nutné provést personální opatření, 

vedoucí novými nábory k vyššímu rozvoji a funkčnosti zaměstnanců. Programy 

PM, statistiky demografického vývoje společnosti. Aplikace poznatků do 

struktury policie v jednotlivých spolkových zemích, vytíţení starších 

spolupracovníků policie. Východiska, koncepce a návrhy řešení problematiky 

personálním managementem.  

Vloţeno       : 17/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Exploring agency policing models and response to domestic violence 

Odpovědnost : Keith Clement, Kimberly M. Tatum, Matthew J. Kruse, Julie C. 

Kunselman 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 1 (2009), s. 92-107, 1 il., 3 tab., lit. 26\\ 

Indexované poznámky : Zkoumání působení policejních modelů a reakce na domácí 

násilí 

Č. abstraktu : b000609 

 Text : Domácí násilí a standardní operační postupy policejního řízení. 

Rozbor tradiční policejní činnosti (prevence kriminality, vyšetřování 

trestného činu, zatýkání pachatelů, udrţení pořádku, poskytování dalších 

sluţeb veřejnosti). Modely policejní činnosti. Policejní management. 
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Schopnost kreativně řešit a vyřešit problém. Analýza 72 případů domácího 

násilí (stát Florida, USA).  

Vloţeno       : 02/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Governance, integrity, and the police organization 

Odpovědnost : Matthew Jones 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 2 (2009), s. 338-350, 1 tab., lit. 36\\ 

Indexované poznámky : Správa věcí veřejných, integrita a policejní organizace 

Č. abstraktu : b000612 

 Text : Model policejní správy. Organizace veřejné správy. Rovnováha mezi 

teorií řízení a moderní policií. Silný vztah mezi policií a společností, 

které slouţí.  

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Handlungskonzept der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme : 

Einsatzmodell Nordrhein-Westfalen 

Odpovědnost : Gundolf de Riese-Meyer 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 1 (2010), s. 5-7, 1 il\\ 

Indexované poznámky : Koncept policejní činnosti při dokumentaci dopravní 

nehody. Model policejní práce v Severním Porýní-Vestfálsku. 

Č. abstraktu : b000825 

 Text : Seznámení s policejními předpisy týkajícími se práce policie na místě 

dopravní nehody. Místo dopravní nehody jako místo činu. Fotografická 

dokumentace, plánky nehody, pitevní nález, znalci, zpráva o zjištěních, 

oznámení nehody. Zajištění stop a důkazů a jejich přeprava. Útěk z místa 

dopravní nehody, při níţ došlo ke zranění nebo úmrtí. Popis průběhu nehody, 

identifikace obětí. Vyuţití elektronických prostředků. 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Konference Interpolu v San Marinu 

Odpovědnost : Vratislav Grégr 

Konference  : 38. Evropská regionální konference ICPO Interpol (2009 : San 

Marino, Itálie) 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 1 (2010), s. 43-44, 2 il., 1 

tab\\ 

Č. abstraktu : b000863 

 Text : Mezinárodní organizace kriminální policie Interpol pořádá pravidelná 

regionální jednání. Ve dnech 27.-29.5.2009 se v Republice San Marino 

uskutečnila 38. Evropská regionální konference ICPO Interpol. Výměna 

policejních informací v Evropě. Sluţby Interpolu pro evropské členské země. 

Závěr. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Personalentwicklung bei älteren Mitarbeitern aus der Sicht einer 

kriminalpolizeilichen Zentralstelle 

Odpovědnost : Holger Baumbach, Antonio Vera 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei\. - č. 1-2 

(2009), s. 47-97, 1 tab., 32 lit.\\ 
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Indexované poznámky : Personální vývoj u starších spolupracovníků z pohledu 

ústředí kriminální policie 

Č. abstraktu : b000744 

 Text : Demografická proměna v Německu v souvislosti se stárnoucím 

osazenstvem institucí, jejich výkonnost, personální vývoj a postup. Tato 

obecná rovina vycházející ze statistik je aplikována na policejní instituce, 

anketa se zástupci pěti zemských úřadoven kriminální policie, v Berlíně, 

Hamburgu, Düsselgorfu, Stuttgartu a Mnichově. Vyhodnocení ankety a rozhovorů 

je doplněno explorativní studií. Rozhovory s experty institutu pro zvyšování 

kvalifikace bavorské policie a s experty na demografii policie v Porýní-

Vestfálsku. Srovnání, zda policejní management v Německu podléhá podobnému 

tlaku, jako personální management běţných podniků ve volném trhu pracovních 

sil. Úvahy a nabízená východiska řešení problému PM policie. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/ek 

 

  

Název : Pluralist models of policing : legislating for police powers, a 

cautionary note from England and Wales 

Odpovědnost : Jonathan Merritt 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 2 (2009), s. 377-394, lit. 38\\ 

Indexované poznámky : Pluralitní modely policie : přijímání právních předpisů 

v oblasti policejní pravomoci, varovná poznámka z Anglie a Walesu 

Č. abstraktu : b000630 

 Text : Vhodnost státní regulace policejních pravomocí v Anglii a Walesu. 

Článek se snaţí zhodnotit, jak dobře zákon upravuje hlavní pravomoci policie. 

Veřejná konzultace o obecných policejních pravomocech v roce 2007. Srovnání s 

jurisdikcí Nizozemí a USA. Praktický dopad. 

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Police, managerialization and presentational strategies 

Odpovědnost : Jan Terpstra, Willem Trommel 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 1 (2009), s. 128-143, 1 graf, lit. 40\\ 

Indexované poznámky : Policie, management a prezentační strategie 

Č. abstraktu : b000603 

 Text : Řízení policejní činnosti v Nizozemí. Popis manaţerských strategií, 

které policejní organizace pouţívají. Analýza dokumentů policejní činnosti za 

posledních dvacet let, rozhovory s klíčovými osobami, údaje o průzkumu názorů 

občanů na policii. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Police stress : the role of the psychological contract and 

perceptions of fairness 

Odpovědnost : A. J. Noblet, J. J. Rodwell, A. F. Allisey 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 4 (2009), s. 613-630, 3 tab., lit. 59\\ 

Indexované poznámky : Policejní stres : úloha psychologické smlouvy a vnímání 

spravedlnosti 

Č. abstraktu : b000627 
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 Text : Práce policisty patří mezi pětici nejstresovějších zaměstnání vůbec. 

Vztah mezi charakterem práce a stresem z práce. Syndrom vyhoření. Studie 

zaloţená na datech, která byla shromáţděna mezi australskými policisty. 

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Police use of force and the cumulative force factor 

Odpovědnost : Ross Wolf ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 4 (2009), s. 739-757, 5 tab., 2 il., lit. 48 \\ 

Indexované poznámky : Policejní pouţití síly a kumulativní faktor síly 

Č. abstraktu : b000874 

 Text : Pouţití síly a nátlaku při plnění policejních úkolů (Orlando, 

Florida, USA). Niţší úrovně síly (slovní příkazy, pouta, poloţení soupeře na 

zem atd.). Data z let 2000-2005.  

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Policejní etika \\Policista č.2\ 

Odpovědnost : Jaroslava Schlegelová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 2 (2010), s. 41, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000814 

 Text : Seznámení s monografií policejní etiky. Text je přehledně rozčleněn, 

má promyšlenou a vyáţenou strukturu. V obecně teoretické, filozofické části 

autor bohatě čerpá z myšlenkového humanistického odkazu okcidentální 

civilizace, odkazuje na široké spektrum filozofické, religionistické, 

politologické, psychologické a kulturologické literatury. Koncepce policejní 

etiky. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Polizeiliche Mitwirkung im Unfallkommissionen 

Odpovědnost : Martin Mönnighoff 

Jazyk         : německy \\ger\ 

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 1 (2010), s. 24-26\\ 

Indexované poznámky : Účast policie v Komisi pro dopravní nehody 

Č. abstraktu : b000836 

 Text : Ustanovení Komise pro dopravní nehody, její poslání a základní 

činnost. Komise spolková a zemské komise. Účast policie v Komisi, úkoly, 

které policie v oblasti dopravně bezpečnostní činnosti v rámci Komise plní.  

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Post-conflict private policing : experiences from several former 

Yugoslav countries 

Odpovědnost : Andrej Sotlar 

  

Název : Shifting cultures : managerialism and the rise of "performance"   

Odpovědnost : Tom Cockcroft, Iain Beattie 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 3 (2009), s. 526-540, lit. 43\\ 

Indexované poznámky : Řazení kultur : managerialism a vzestup "výkonu" 

Č. abstraktu : b000779 
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 Text : Vztah mezi policejní prací a strategickým managementem ve Velké 

Británii a Walesu. Měření výkonnosti u policistů. Základní úloha a funkce 

policie. 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Stíny zákonnosti : 3. část: Jak nejlépe nevyhovět ţádosti příslušníka 

Odpovědnost : Petr Tomek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Naše policie\. - 16, č. 12 (2009), s. 10-11\\ 

Č. abstraktu : b000889 

 Text : Porušování zákonnosti při aplikování zákona o sluţebním poměru, 

nesprávný postup sluţebních funkcionářů při rozhodování o ţádostech 

příslušníků. Posuzování podání podle obsahu, forma podání, povinnosti 

funkcionáře, zásady při vyřizování ţádostí. Sporný výklad procesních pravidel 

při rozhodování ve věcech sluţebního poměru. 

Vloţeno       : 26/02/2010   ABD 139/ek 

 

 

Název : Understanding community policing 

Odpovědnost : Peter Somerville 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 2 (2009), s. 261-277, lit. 69\\ 

Indexované poznámky : Porozumění policejní sluţbě veřejnosti 

Č. abstraktu : b000613 

 Text : Vztah mezi policií a veřejností. Potřeba vyvinout lepší policejní 

strategie do budoucna. Úloha policie v dnešní společnosti. Nové pojetí 

policie, nový přístup k hodnocení práce policejních organizací.  

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Výcvik potápěčů u HZS ČR 

Odpovědnost : Jiří Urban 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 2 (2010), s. 13, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000824 

 Text : Potápěčské skupiny jsou formovány do tzv. opěrných bodů, kterých je v 

ČR pět. Odborné kurzy. Dělení kurzů potápěčů do čtyř skupin. Bezpečnost při 

výcviku. Závěr. 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Women special agents in charge : the first generation 

Odpovědnost : Dorothy Moses Schulz 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 4 (2009), s. 675-693, 1 tab., lit. 31\\ 

Indexované poznámky : Ţeny zvláštní agenti ve sluţbě : první generace 

Č. abstraktu : b000790 

 Text : Zastoupení ţen ve federálních orgánech v USA. Politika "rovných 

příleţitostí". Vývoj. Demografická a profesní dráha ţen pracujících ve 

středním managementu ve federálních orgánech činných v trestním řízení (věk, 

vzdělání, rasa, sociální postavení). 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/vyk 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

Název : Analýza dat : vykázání v České republice 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - březen (2009), s. 17-21\\ 

Č. abstraktu : b000764 

 Text : Vykázání v ČR je nově upraveno s platností od 1. 1. 2009 v zák. č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně v §§ 44-47 "Oprávnění 

vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí". Hlavní změny, které 

jsou na rozdíl od předchozí právní úpravy řešeny odlišně. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/ek 

Název : Deliktní způsobilost nezletilých a odpovědnost za škodu 

Odpovědnost : Petr Hulán 

Jazyk         : česky \\cze\ 

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

Č. abstraktu : b000884 

 Text : Sníţení věkové hranice trestní odpovědnosti z patnácti na čtrnáct let 

v novém trestním zákoníku. Fyzické a právnické osoby, které mají povinnost 

nad nezletilým vykonávat dohled, výklad pojmu "náleţitý dohled". Deliktní 

způsobilost, odpovědnost nezletilého za škodu. 

Vloţeno       : 26/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Dopad nového trestního zákoníku na aplikační praxi 

Odpovědnost : Tomáš Durdík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 4 (2009), s. 14-19\\ 

Č. abstraktu : b000654 

 Text : Změny v obecné části trestního zákoníku a jejich návaznost na změny v 

oblasti trestního řízení. Nová kategorizace trestných činů. Trestní 

odpovědnost pachatele a trestněprávní důsledky. Skutkový a právní omyl. 

Nepřímé pachatelství. Dispoziční právo poškozeného, vazební řízení. Výslech 

před zahájením trestního stíhání. Zánik protiprávnosti některých činů. K 

vybraným ustanovením zvláštní části trestního zákona. 

Vloţeno       : 08/02/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Dosavadní zkušenosti s aplikací evropského zatýkacího rozkazu ve 

srovnání s mezinárodním zatykačem 

Odpovědnost : Pavel Zeman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 1 (2010), s. 24-30\\ 

Č. abstraktu : b000638 

 Text : Autor v úvodu stručně popisuje historický vývoj extradice jako 

nejstaršího odvětví mezinárodní justiční spolupráce. Charakterizuje základní 

rysy evropského zatýkacího rozkazu a formuluje rozdíly mezi ním a 

mezinárodním zatykačem, především z hlediska výhod evropského zatýkacího 

rozkazu, spočívajících v zjednodušení přeshraniční spolupráce justičních 

orgánů a výrazném urychlení vydávacího řízení. 

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Estetické a etické kořeny hlavního líčení 

Odpovědnost : Petr Slunečko 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 1 (2010), s. 30-32\\ 
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Č. abstraktu : b000640 

 Text : Spíše filozofická a literární neţ právní úvaha se zabývá přístupem 

účastníků hlavního líčení, především soudců, k jeho přípravě a průběhu, 

hlavně z pohledu estetického a etického. Hlavní líčení přirovnává do jisté 

míry k dramatickému umění. Klade si přitom otázku, zda současné trendy v 

legislativě i pohledu na justici přispívají či nikoliv k její hlavní úloze. 

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/ce 

Název : Europol, nová agentura EU 

Odpovědnost : Andrea Hostýnková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 1 (2010), s. 54-55\\ 

Č. abstraktu : b000872 

 Text : Evropská policejní organizace Europol prošla v posledních několika 

letech zásadními změnami. Ty byly završeny 1.1.2010, kdy vstoupilo v účinnost 

Rozhodnutí Rady EU o Europolu, jeţ tvoří jeho nový právní základ. Formální 

vznik Europolu - Úmluva o Europolu. Dodatkové protokoly. Změna právního rámce 

Europolu. Rozhodnutí Rady o Europolu - dopady. Závěr. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : How well do sentencing guidelines work? : equity, proportionality and 

consistency in the determination of fine levels in the magistrates´ courts of 

England and Wales 

Odpovědnost : John W. Raine, Eileen Dunstan 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Howard Journal of Criminal Justice\. - 48, č. 1 (2009), s. 13-36, 5 

tab., lit. 50\\ 

Indexované poznámky : Jak dobře dělat trestní práci? Spravedlnost, 

proporcionalita a provázanost ve stanovení úrovní pokut u soudů niţšího 

stupně 

Č. abstraktu : b000862 

 Text : Rozsah a potenciál trestů ve vztahu k uloţení finančních sankcí ze 

strany soudů ve Velké Británii. Vytváření metodiky pro dosaţení uspokojivé 

rovnováhy mezi třemi cíli - dosaţení spravedlnosti, přiměřenosti a 

konzistence. Finanční postihy. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Imitation gan law : an assessment 

Odpovědnost : Henrietta Wheal, Nick Tilley 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Howard Journal of Criminal Justice\. - 48, č. 2 (2009), s. 172-183, 

2 il., 2 tab., lit. 17\\ 

Indexované poznámky : Napodobenina zbraně, právo : hodnocení 

Č. abstraktu : b000880 

 Text : Kontrola drţení, výroby, dovozu a prodeje napodobenin zbraní ve Velké 

Británii. Právní úpravy. Sniţování trestné činnosti v důsledku pouţívání 

napodobenin střelných zbraní. Typy zbraní pouţitých při ozbrojených 

loupeţích. Střelné zbraně uţité při ozbrojených loupeţích v letech 1988-

2006/07.  

Vloţeno       : 26/02/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : K některým důsledkům účinnosti trestního zákoníku z pohledu 

působnosti trestních norem 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michal Ptáček 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Trestní právo\. - 13, č. 12 (2009), s. 3-5\\ 

Č. abstraktu : b000592 

 Text : V obsáhlejším aktuálním komentáři se autoři zamýšlejí nad moţnými 

důsledky nabytí účinnosti trestního zákoníku ve vztahu k činům, které od 

1.1.2010 nebudou povaţovány za činy trestné, a to na konkrétních případech, 

které mohou nastat v jednotlivých fázích trestního řízení 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : K novelizaci exekučního řádu - dokončení 

Odpovědnost : Pavel Andrle 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 12 (2009), s. 7-17\\ 

Č. abstraktu : b000677 

 Text : Dne 1. 11. 2009 nabyl účinnosti zákon č.286/2009 Sb., který 

novelizuje zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a 

o změně dalších zákonů. Výklad ustanovení § 66, § 68 a § 69a exekučního řádu. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : K novelizaci exekučního řádu : 1. část 

Odpovědnost : Pavel Andrle 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 7-8 (2009), s. 20-25\\ 

Č. abstraktu : b000700 

 Text : Dne 11. 8. 2009 podepsal prezident v letošním roce jiţ druhou novelu 

zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční 

řád) a o změně dalších zákonů. Tato část se věnuje novelizaci ustanovení § 

28, § 34 a § 45 zákona č. 120/2001 Sb. 

Vloţeno       : 15/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : K novelizaci exekučního řádu : 2. část 

Odpovědnost : Pavel Andrle 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 9 (2009), s. 19-27\\ 

Č. abstraktu : b000674 

 Text : Dne 1. 11. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 286/2009 Sb., který 

novelizuje zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a 

o změně dalších zákonů. Tato část se věnuje novelizaci ustanovení § 44, § 38 

a § 39 exekučního řádu. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : K novelizaci exekučního řádu : 3. část 

Odpovědnost : Pavel Andrle 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 10 (2009), s. 29-40\\ 

Č. abstraktu : b000675 

 Text : Dne 1. 11. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 286/2009 Sb., který 

novelizuje zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a 

o změně dalších zákonů. Novelizace ustanovení § 44, § 38, a § 39 exekučního 

řádu. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/ek 
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Název : K novelizaci exekučního řádu : 4. část 

Odpovědnost : Pavel Andrle 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 11 (2009), s. 7-17\\ 

Č. abstraktu : b000676 

 Text : Dne 1. 11. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 286/2009 Sb., který 

novelizuje zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti a 

o změně dalších zákonů. Výklad ustanovení § 54 a § 55 exekučního řádu. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/ek 

  

  

Název : K trestní odpovědnosti advokátů v aktuální judikatuře Nejvyššího 

soudu ČR 

Odpovědnost : František Púry  

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Bulletin advokacie\. - č. 1-2 (2010), s. 26-35, 3 il., lit\\ 

Č. abstraktu : b000692 

 Text : Poznatky z trestních věcí řešených v dovolacím řízení u Nejvyššího 

soudu ČR při posuzování trestné činnosti advokátů. Skutečnost, ţe advokáti 

nemají postavení veřejného činitele, v některých případech mohou mít 

postavení tzv. konkrétního nebo speciálního subjektu. Mlčenlivost a moţné 

průlomy do ní, některé procesní otázky. Trestní odpovědnost za trestné činy 

spáchané přímo advokáty a trestní odpovědnost za účast na trestné činnosti 

jiných osob. Závěr. 

Vloţeno       : 15/02/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Kolik za černotu? 

Odpovědnost : Jan Tetřev 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 2 (2010), s. 4-6, 6 il.\\ 

Č. abstraktu : b000712 

 Text : Od 1. 1. 2010 vstoupil v platnost nový trestní zákon č. 40/2009 S., 

kde § 279 nového předpisu řeší otázku nedovoleného ozbrojování. Komentář k 

hlavním bodům nového zákona, otázka sebeobrany a krajní nouze, drţení 

maloráţních patron, odstranění výrobního čísla zbraně, srovnání se zákony v 

zahraničí. 

Vloţeno       : 16/02/2010   ABD 139/ek 

 

 

Název : Novelizace zákona o zaměstnanosti provedená novelou zákona o 

důchodovém pojištění k 1. lednu 2010 

Odpovědnost : Olga Bičáková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Veřejná správa\. - 21, č. 3 (2010), příl. s. 4-5\\ 

Č. abstraktu : b000729 

 Text : Zákon č. 306/2008 Sb., ve své dvacáté druhé části novelizuje s 

účinností od 1. ledna 2010 zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Změna 

statusu invalidního pojištěnce a další změny, které novela přináší. 

Vloţeno       : 17/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Nový zákon platí rok 

Odpovědnost : Benedikt Vangeli 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zpravodaj Bílého kruhu bezpečí\. - č. 4 (2009), s. 12-13 \\ 

Č. abstraktu : b000653 
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 Text : Základní změny Zákona o Policii České republiky (účinnost od 

1.1.2009), které se potenciálně dotýkají práce Bílého kruhu bezpečí a jejich 

promítnutí do běţné praxe. Zásady činnosti policie, nové pravomoci. 

Vloţeno       : 08/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Obchodní závazky a nový občanský zákoník 

Odpovědnost : Miloš Tomsa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Obchodní právo\. - 18, č. 7-8 (2009), s. 3-15\\ 

Č. abstraktu : b000699 

 Text : Návrh nového občanského zákoníku, připravený jako základní právní 

úprava celé oblasti soukromého práva. Výklad jednotlivých ustanovení předpisů 

soukromého práva, další obecná ustanovení vztahující se k právnímu jednání a 

jeho výkladu. Uzavření smlouvy, nová úprava zajišťovacího převodu práva, 

úprava smluvních pokut, promlčení. 

Vloţeno       : 15/02/2010   ABD 139/ek 

 

 

Název : Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred 

financovaním terorizmu v Slovenskej republike : 3. část 

Odpovědnost : Jozef Stieranka 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 1 (2010), s. 32-37\\ 

Č. abstraktu : b000641 

 Text : Závěrečná část rozsáhlého příspěvku věnovaného legalizaci příjmů z 

trestné činnosti na Slovensku se zabývá především dalšími povinnostmi a 

úlohami finanční zpravodajské jednotky (činnost kontrolní a sankční, činnost 

v oblasti mezinárodní spolupráce a pod.). V závěru řeší některé otázky 

spojené se správními delikty a odpovědností za škodu u právnických i 

fyzických osob. 

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Ochrana zaměstnanců před neoprávněným sledováním kamerovým systémem 

Odpovědnost : Tomáš Palla 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 1 (2010), s. 29-30\\ 

Č. abstraktu : b000667 

 Text : Neoprávněné sledování kamerovým systémem na pracovišti. Ochrana 

zaměstnanců v současné právní úpravě a její uplatnění v praxi: zákoník práce, 

občanské právo, zákon o ochraně osobních údajů. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Ochrana ţivotního prostředí v novém trestním zákoníku 

Odpovědnost : Pavel Hájek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 1 (2010), s. 34-39\\ 

Č. abstraktu : b000861 

 Text : Nový trestní zákon č. 40/2009 ze dne 9.1.2009. Trestní zákoník 

přenesl podstatné změny v oblasti postihu deliktů směřujících proti ţivotnímu 

prostředí. Hlava VIII je nazvané Trestné činy proti ţivotnímu prostředí. 

Změny, které jsou podstatné a které by mohly působit problémy při praktické 

činnosti. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/kab 
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Název : Ochranná opatření v trestním zákoníku 

Odpovědnost : Pavel Vantuch 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 1 (2010), příl. s. 1-12\\ 

Č. abstraktu : b000669 

 Text : Druhy ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání. Ochranné 

léčení, zabezpečovací detence. Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. 

Zabrání náhradní hodnoty. Zabrání spisů a zařízení. Ochranná výchova. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Organizace ochrany kritické infrastruktury ve Slovenské republice, EU 

a USA  

Odpovědnost : Martin Hromada 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1  (2010), s. 28-34, 4 il. lit. 13\\ 

Č. abstraktu : b000785 

 Text : Význam ochrany a udrţení funkční kontinuity kritické infrastruktury 

(KI) je hlavně ve vztahu  k zachování základních funkcí společnosti - zdraví, 

bezpečnosti, kvality ţivota obyvatel z ekonomického a sociálního hlediska. 

Zhodnocení stavu ochrany KI Slovenské republiky z hlediska legislativního. 

Dokumenty KI ve Slovenské republice. Organizace ochrany KI v EU a v USA. 

Úkoly v oblasti KI. Závěr.  

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Právní rámec náhradní rodinné péče ve Spojeném království Velké 

Británie a Severního Irska 

Odpovědnost : Ondřej Frinta 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 2 (2010), s. 161-176, lit\\ 

Č. abstraktu : b000689 

 Text : Stručně k pojetí rodičovství podle britského práva s vysvětlením 3, 

vzájemně souvisejících pojmů. Children Act (zákon o dětech) z r. 1989 a 

rodičovská odpovědnost podle práva. Instituty náhradní rodičovské péče - 

poručnictví (guardianship), zvláštní poručník (special guardian), pěstounství 

(foster care). 

Vloţeno       : 12/02/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Právní úprava hospodaření s majetkem státu v České republice a 

Slovenské republice 

Odpovědnost : Radek Poláček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 1 (2010), s. 18-25\\ 

Č. abstraktu : b000666 

 Text : Platné zákony, jimiţ se řídí hospodaření s majetkem státu v ČR a SR. 

Hospodaření s majetkem státu v ČR (organizační sloţky státu, státní 

organizace) a v SR (Správa majetku státu). Vymezení majetku státu, 

vystupování státu v právních vztazích. Příslušnost hospodaření s určitým 

majetkem, převody práva hospodaření a převody správy. Přebytečný majetek, 

nabídková řízení. Nabývání majetku státem, převody vlastnictví majetku státu. 

Zvláštní nabídkové řízení, zástavní právo, věcná břemena, nájem věci, smlouva 

o výpůjčce. Zvláštní ustanovení zákona o správě majetku SR. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 
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Název : Problematika dopingu v právní rovině s důrazem na trestní právo 

Odpovědnost : Jiří Hruška 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 1 (2010), s. 17-24\\ 

Č. abstraktu : b000639 

 Text : Účelem článku je seznámení s novou skutkovou podstatou trestného činu 

výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem. Uvedený trestný čin 

totiţ zásadním způsobem mění přístup ČR k dopingové problematice, protoţe 

umoţňuje výraznější postih v této oblasti. Pozornost je věnována i 

komplexnímu přehledu antidopingové právní úpravy u nás i na mezinárodní 

úrovni.  

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Přehled mezinárodního práva soukromého v USA a v jednotlivých státech 

USA s důrazem na jeho pouţití na smlouvy uzavírané přes internet 

Odpovědnost : Helena Hrubešová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právník\. - 149, č. 2 (2010), s. 177-190, lit\\ 

Č. abstraktu : b000690 

 Text : Mezinárodní právo soukromé řeší i v USA otázky pouţitelného práva, 

mezinárodní soudní příslušnosti a uznávání a výkonu cizích rozhodnutí. Spadá 

do pravomoci jednotlivých států USA, výjimečně je upraveno na úrovni 

federální. Ke způsobu výběru rozhodného práva, 2 základní ústavní omezení. 

Rozhodné právo pro závazky ze smluv, ohledně civilních deliktů, pro právní 

vztahy vzniklé přes internet. Dále k určení soudní příslušnosti a k uznávání 

cizích soudních rozhodnutí i cizích rozhodčích nálezů. 

Vloţeno       : 12/02/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Působnost veřejného ochránce práv a kdy se k němu obrátit 

Odpovědnost : Iva Hrazdílková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právo a rodina\. - 12, č. 1 (2010), s. 6-9\\ 

Č. abstraktu : b000708 

 Text : K zákonu č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, jeho působnost.  

Ochrana osob omezených na svobodě, rovné zacházení a ochrana před 

diskriminací, zasílání stíţností, šetření ochránce práv. 

Vloţeno       : 16/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Rozhodovací praxe Evropského soudního dvora v trestních věcech ve 

vztahu k členským státům EU : diskusní setkání České národní skupiny AIDP, 

Praha, 12.11.2009 

Odpovědnost : Petr Zeman 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 2 (2010), s. 63-65\\ 

Recenze akce       : Rozhodovací praxe Evropského soudního dvora v trestních 

věcech ve vztahu k členským státům EU (2009) 

Předmět (korporace)  : Evropský soudní dvůr 

Č. abstraktu : b000851 

 Text : Problematika přesahu komunitární integrace do trestního práva. 

Specifika organizace a činnosti Evropského soudního dvora (ESD) v oblasti 

trestního práva. Typy rozhodnutí ESD v trestních věcech. Zásada ne bis in 

idem v rámci jejího uplatňování v členských státech EU na mezistátní úrovni. 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/hou 
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Název : Shari´ah´s normative framework as to financial crime and abuse 

Odpovědnost : Abd El-Rehim Mohamed Al-Kashif 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 1 (2009), s. 86-96, lit. 7\\ 

Indexované poznámky : Shari´ah jako normativní rámec pro finanční kriminalitu 

a zneuţívání 

Č. abstraktu : b000803 

 Text : Právo Shari´ah je normativní rámec pro řešení různých aspektů 

finanční kriminality (Korán, Haddiths, atd.) Význam majetku v islámu. 

Koncepce finanční kriminality v islámském právu. Podvody, korupce, praní 

špinavých peněz, krádeţe. Postupy pro vyšetřování, soud a trest. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/vyk 

  

 

Název : Šestero zamyšlení nad procesními výjimkami stanovenými nařízeními 

"Brusel" 

Odpovědnost : Martin Lyčka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 1 (2010), s. 53-60\\ 

Č. abstraktu : b000664 

 Text : Výklad ustanovení Bruselské úmluvy o pravomoci soudů a o uznání a 

výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních a na ni 

navazujícího nařízení 44/2001 obsahuje především příslušná rozhodnutí 

Evropského soudního dvora. Uvedené právní předpisy jsou (společně tzv. 

evropským zatykačem) jedním ze základních projevů volného pohybu rozsudků v 

komunitárním prostoru. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/hou 

  

Název : Trest domácího vězení v novém trestním zákoníku 

Odpovědnost : Petr Hulán 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Právo a rodina\. - 12, č. 1 (2010), s. 16-20\\ 

Č. abstraktu : b000710 

 Text : Právní úprava alternativních trestů podle trestního zákoníku od 1. 1. 

2010, účel a význam trestu domácího vězení. Zajištění způsobu výkonu trestu 

domácího vězení, elektronická kontrola odsouzených. 

Vloţeno       : 16/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Úvaha o referendu státu a samosprávě 

Odpovědnost : Miroslav Mocek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 20 (2009), s. 5-8, 1 il., 8 lit.\\ 

Č. abstraktu : b000723 

 Text : Moţnosti vývoje právní úpravy referenda v ČR, současná právní úprava 

obecně, vybrané politické strany a referendum. Politická podmíněnost 

rozhodnutí. Procentuální porovnání účasti voličů v posledních třech volbách 

do Poslanecké sněmovny. 

Vloţeno       : 17/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Why civil actions against corruption? 

Odpovědnost : Simon N. M. Young 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 16, č. 2 (2009), s. 144-159, lit. 

41\\ 

Indexované poznámky : Proč občanskoprávní ţaloba proti korupci? 
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Č. abstraktu : b000819 

 Text : Civilní soudní spory proti korupci. Klasifikace občanskoprávních 

ţalob. Článek popisuje pět typů ţalob podaných vládou a společnostmi. Význam 

mezinárodní spolupráce. Úmluva OSN proti korupci. Několik případů z Kanady, 

Honkongu, USA a Velké Británie. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/vyk 

  

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

 

Název : Francouzská volba: SIG SP 2022 \\004239\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zbraně a náboje\. - 8, č. 3 (2006), s. 11 - 15, foto\\ 

Č. abstraktu : a038423 

 Text : Vybavení četnictva a národní policie Francie novou krátkou palnou 

zbraní německé firmy J.P.Sauer & Sohn v počtu 250 000 ks. Popis pistole SIG 

SAUER SP 2022, technické údaje, konstrukce. Pouţité materiály a vybavení, 

ovládání a manipulace, rozebírání zbraně.  

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/če/d2006 

 

 

Název : Guns, Gangs, and the Underclass: A Constructionist Analysis of Gun 

Violence in a Toronto High School 

Odpovědnost : William O'Grady, Patrick F. Parnaby, and Justin Schikschneit 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Canadian Journal of Criminology\. - 52, č. 1 (2010), s. 55-77, lit. 

43\\ 

Indexované poznámky : Zbraně, gangy a niţší třídy. Výkladová analýza násilné 

střelby na střední škole v Torontu 

Č. abstraktu : b000755 

 Text : Obsáhlý rozbor mediálního zpracování případu zastřelení 

patnáctiletého kanadského středoškoláka. Analýza mediálních konstrukcí 

vlastního případu a okolností vychází ze studia příslušné literatury a 

regionálních medií, především tisku. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Jak vzniklo "espéčko" 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 12 (2009), s. 6-9, 8 il.\\ 

Č. abstraktu : b000678 

 Text : Pistole CZ 75 a její jednotlivé varianty. Po roce 2003 na poptávku 

policejních i armádních speciálních jednotek vyvinula Česká zbrojovka Uherský 

Brod velkokapacitní pistoli schopnou snášet vysoké provozní zatíţení. Vznikl 

první prototyp pistole CZ 75 SP-01. Popis fází vývoje zbraně, testy, 

technické parametry. 

Vloţeno       : 10/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Mikrokosmos P90 

Odpovědnost : Jan Šulc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 10 (2009), s. 89, 2 il.\\ 
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Č. abstraktu : b000720 

 Text : Vlastnosti zbraně třídy PDW, samopalu P90. V airsoftu přišla jako 

první na trh s tímto typem v elektrickém provedení japonská firma Tokyo 

Marvi, následovala řada více či méně zdařilých kopií jiných firem, levné 

čínské klony řady BOY. Konstruktéři airsoftových zbraní. Technické údaje. 

Vloţeno       : 17/02/2010   ABD 139/ek 

  

 

Název : Pistole STEYR M-A1 : Zbraň skvělých vlastností \\004241\ 

Odpovědnost : Jaroslav Pekařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Zbraně a náboje\. - 8, č. 3 (2006), s. 30 - 34, foto\\ 

Č. abstraktu : a038424 

 Text : Koncepce uvedené pistole s plastovým rámem, velkokapacitním 

zásobníkem a úderníkovým bicím mechanismem je patrně vrcholem současného 

vývoje. Výsledky testu pistole Steyr MA1. Technické údaje a vlastnosti 

zbraně. Vynikající hodnocení výrobku rakouské zbrojovky Glock. 

Vloţeno       : 25/02/2010   ABD 139/če/d2006 

  

 

Název : Zbraně URNY 

Odpovědnost : Jiří Fencl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : NV military revue\. - 6, č. 2 (2010), s. 48-49\\ 

Č. abstraktu : b000696 

 Text : Rozhovor s pplk. Fejerem z URNA na téma zbraní a střeliva, kterých 

pouţívá URNA ve své činnosti v současné době. 

Vloţeno       : 15/02/2010   ABD 139/ce 

  

  

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA, VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

 

Název : A secure peer-to-peer backup service keeping great autonomy while   

under the supervision of a provider 

Odpovědnost : Houssem Jarraya, Maryline Laurent 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Computers and Security\. - 29, č. 2 (2010), s. 180-195, 18 il., lit. 

19\\ 

Indexované poznámky : Zabezpečená obsluţná jednotka rovnocenného zálohování 

se značnou autonomií za supervize poskytovatelem 

Č. abstraktu : b000725 

 Text : Problematika zálohování dat a prvků v informačních systémech jejich 

duplikací na vzdálených serverech. Výhody a nevýhody rovnocenných sítí s 

duplikací dat a stručná charakteristika některých z nich (pStore, Pastiche, 

PeerStore). Návrh na inovaci těchto systémů autorským systémem SecureBackup s 

novou architekturou, která kombinuje záloţní síť P2P a monitorovací uzel SP. 

Bliţší popis navrhovaného systému. 

Vloţeno       : 17/02/2010   ABD 139/bl 
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Název : Certifikace hlasových výstraţných zařízení 

Odpovědnost : Hans Kupfer, Michal Roubíček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1 (2010), s. 36-37, 3 il., lit. 1\\ 

Č. abstraktu : b000786 

 Text : Hlavní výstraţná zařízení (HVZ) a elektroakustické systémy pro 

vysílání nouzových zvukových signálů (NZS) mohou v kritických situacích 

zachránit lidské ţivoty. Výrobkové a aplikační normy. Notifikované osoby a 

zkušenosti. Význam označení CE. Shrnutí. 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : ITS pro ekologickou městskou dopravu 

Odpovědnost : Karel Schmeidler 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 2 (2010), s. 12-13, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000804 

 Text : Direktorát EU pro energii a transport odsouhlasil 16.12.2008 přípravu 

nové direktivy týkající se podmínky implementace Inteligentních dopravních 

systémů - ITS v Evropě. Týká se vyuţití informačních a komunikačních 

technologií v dopravě - výpočetní techniky jako počítačů, senzorů, satelitů i 

mobilních telefonů. Cíle direktivy a akčního plánu EU. Změny v dopravním 

systému. Změny ve výzkumu HMI - spolupráce člověk stroj. Nová forma 

výzkumných organizací v dopravě. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Moţnosti vyuţití terahertzového záření v oblasti bezpečnostních 

technologií 

Odpovědnost : Jaroslav Tureček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1 (2010), s. 50-52, 2 il., lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b000796 

 Text : Moţnosti vyuţití terahertzového záření (TZ) v oblasti bezpečnostních 

technologií. Vlastnosti TZ. Tepelné vyzařování těles jako zdroj TZ. 

Terahertzové zobrazování a spektroskopie. Interakce TZ s látkou. Interakce TZ 

s výbušninou. Překáţky pro TZ při skenování osob. Závěr. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : The IP address and time in cyber-crime investigation 

Odpovědnost : Da-Yu Kao, Shiuh-Jeng Wang 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 32, č. 2 (2009), s. 194-208, 4 il., 2 tab., lit. 19\\ 

Indexované poznámky : IP adresa a čas při vyšetřování počítačové kriminality 

Č. abstraktu : b000632 

 Text : Stoupající počet trestných činů páchaných prostřednictvím internetu. 

Zkušenosti taiwanské policie při odhalování a vyšetřování počítačové 

kriminality. Zneuţívání IP adresy. Problémy při vyšetřování. Vyšetřovací 

postupy. Hackeři. Krádeţe dat. Náměty na zlepšení vyšetřování počítačové 

kriminality. 

Vloţeno       : 04/02/2010   ABD 139/vyk 
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Název : Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na 

letišti 

Odpovědnost : Radomír Ščurek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1 (2010), s. 61-66, 7 il., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b000798 

 Text : Technické prostředky a detektory ochrany objektu letiště. Technická 

ochrana před protiprávními (násilnými) činy. Mechanické zábranné systémy. 

Elektrická poţární signalizace. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Vyuţití infračerveného záření v měřících technikách 

Odpovědnost : Rudolf Drga 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 1 (2010), s. 42-49, 25 il., lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b000795 

 Text : Základní typy senzorů pracujících na principu fyzikálních jevů s 

přímou a nepřímou přeměnou energie, a to jak na straně senzorů zpracujících 

přicházející záření, ale i v oblasti polovodičových diod eliminujících záření 

přesné vlnové délky, umoţňující tak konstrukci detektorů např. plynů. Přímá a 

nepřímá přeměna energie. Měření povrchových teplot. Měření vlastností objektů 

v bezpečnostních technologiích a v průmyslu. PIR detektory. Poţární hlásiče, 

kouřové hlásiče, nasávací systémy, lineární hlásiče, infrakamery atd. Měření 

vlastností plynů - spektroskopy. Závěr. 

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

Název : Combined Joint Exercise (CJEX) 09 "Combined destiny" - poznatky a 

zkušenosti 

Odpovědnost : Ján Spišák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 83-92, 1 il., 3 tab., lit. 

6\\ 

Č. abstraktu : b000750 

 Text : Poznatky a zkušenosti autora z mezinárodního společného cvičení 

Cambined Joint Exercise (CJEX) 09 "Combined Destiny". Všeobecné poznatky. 

Fáze cvičení. Aplikace operačního umění. Analýza těţiště. Závěr. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : České dilema; Nutnost integrace Národního bezpečnostního systému na 

základě transfomace operačních schopností profesionálních národních 

bezpečnostních institucí 

Odpovědnost : Bohuslav Pernica 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 50-60, 2 il., 3 tab., lit. 

23\\ 

Č. abstraktu : b000590 

 Text : Některé aspekty problematiky transformace operačních schopností 

profesionální národní bezpečnostní instituce. Pouţití bezpečnostní instituce 

a její operační schopnost. Riziko transformace schopností profesionálních 

bezpečnostních institucí. Závěr. Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 
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Název : Deset let od vstupu do NATO 

Odpovědnost : Zdeněk Borkovec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 23-28\\ 

Č. abstraktu : b000587 

 Text : V roce 2009 jsme si připomenuli desáté výročí vstupu ČR do Organizace 

Severoatlantické smlouvy. Fáze přípravy ČR na vstup do Aliance. Šest 

základních oblastí, ve kterých jsme jako stát nesplňovali, podle našich 

tehdejších znalostí, standardy zemí NATO: politická, legislativní, obranná, 

zdrojová, dále oblast bezpečnosti informací a veřejné podpory. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Informační proces jako součást systému velení a řízení: 2.díl 

Odpovědnost : Petr Ryp 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 93-100, 5 il., lit. 10\\ 

Č. abstraktu : b000751 

 Text : Informační proces na taktickém stupni. Systém velení a řízení Armády 

ČR. Prvky systému CZ. Informační proces v prostředí podporovaného sítěmi (NEC 

- Network Enabled Capability). Organizace informačního toku u BÚU a PrÚU. 

Charakteristika velení a informačního toku.  

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : K - 9: Sluţba se psem v Mírové misi 

Odpovědnost : Štěpán Krejčí 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Policista\. - 16, č. 2 (2010), s. 9, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b000801 

 Text : Mise EU a mise OSN. Popis a charakteristika mírové mise v Albánii. 

Úkoly českých policistů v misi. Vyhledávání zbraní a výbušnin. Nácvik 

společných postupů. Závěr.  

Vloţeno       : 22/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Koncepční přeměny v armádě po roce 1989 

Odpovědnost : Josef Procházka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 38-49\\ 

Č. abstraktu : b000589 

 Text : Aspekty vývoje armády v procesu adaptace na změny globálního 

bezpečnostního prostředí a celospolečenské přeměny v zemi po sametové 

revoluci v listopadu 1989. Jedná se o změnu ve velitelské struktuře a 

struktuře sil, změny v oblasti organizace, hlavních vnitřních procesů. 

Integrace ČR do NATO 1993 - 1999. Závěr. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Pouţití sil a prostředků ţenijního vojska AČR v nebojových operacích 

Odpovědnost : Jaroslav Zelený, Jan Mazal, Lubomír Kroupa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 164 - 178, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000759 

 Text : Ţenijní podpora v rámci nebojových operací. Ţenijní vojska Armády ČR. 

Pohyb/mobilita vojsk. Některé aspekty informačního zabezpečení problematiky 

plnění úkolů podpory pohybu. Podpora ochrany vojsk. Zvláštnosti ţenijní 
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podpory v soudobých operacích. přístupy k návrhu metodiky plánování ţenijních 

opatření. Závěr. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Realita současné sluţební tělesné výchovy - quo vadis po druhé 

Odpovědnost : Antonín Konrád 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 114-122\\ 

Č. abstraktu : b000754 

 Text : Úroveň řízení a organizace tělesného výcviku. Tělesný výcvik vojáků 

do roku 1990. Spouštěcí mechanismy pro reformu tělesného výcviku vojsk. Úkoly 

pro novou koncepci ve vojenské tělovýchově a jejich realizace. Závěr. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Realizace české obranné/vojenské politiky: Malá stabilita vládnutí a 

nevhodný manaţerský koncept  

Odpovědnost : Bohuslav Pernica, Pavel Balvín 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 101-113, 4 il., 3 tab., 

lit. 21\\ 

Č. abstraktu : b000752 

 Text : Transformace odvětví obrany a ozbrojených sil je jedním z důsledků 

změn obranné/vojenské politiky státu a jedním z výsledků její realizace. 

Politický a rozpočtový cyklus. Obranná/vojenská politika ČR v programových 

prohlášeních vlád a mechanismus kontroly vojenských výdajů. Závěr.  

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Ubrání se Evropa bez Američanů?; Úvahy o evropské bezpečnosti "dvacet 

let poté"  

Odpovědnost : Miloš Balabán, Antonín Rašek 

Editor      : Rašek, Antonín 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 61-70, lit. 21 \\ 

Č. abstraktu : b000591 

 Text : Riziková strategie USA. Institucionální základ pro evropskou 

bezpečnostní a obrannou politiku (EBOP). Charakter evropské armády. Závěr. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Válečná hra 

Odpovědnost : Jaroslav Kulíšek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 60-82, 16 il., lit. 21\\ 

Č. abstraktu : b000749 

 Text : Válečná hra je jakákoliv simulace vojenské operace, která zahrnuje 

účast dvou nebo více proti sobě stojících ozbrojených sil. Válečná hra jako 

metoda přípravy. Analýza variant činnosti formou válečné hry. Obecné zásady 

provedení válečné hry. Analýza variant činnosti. Schéma provedení válečné 

hry. Kroky válečné hry. Závěr. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

 

 

 

 



33 

 

Název : Vývoj bezpečnostní politiky a strategie ČR v období 1990 - 2009 

Odpovědnost : Vladimír Karaffa, Miloš Balabán, Antonín Rašek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 5-22, 3 il., 1 tab., lit. 

12\\ 

Č. abstraktu : b000586 

 Text : Východiska české obranné a bezpečnostní politiky. Hlavní faktory 

ovlivňující vývoj bezpečnostní politiky. Vývoj strategických dokumentů a 

legislativy v oblasti bezpečnosti. Vývoj strategických dokumentů ČR. 

Praktická realizace bezpečnostní politiky. ČR ve vztahu k evropské 

bezpečnostní a obranné politice. Účast ČR v mírových misích. Praxe řízení 

české bezpečnostní politiky. Bezpečnostní komunita a její úloha v teorii a 

praxi bezpečnostní politiky. Závěr. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

 

 

Název : Výzkum "Armáda a veřejnost" 

Odpovědnost : Nataša Ballová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 19, č. 1 (2010), s. 206-213, 6 tab., lit. 8\\ 

Č. abstraktu : b000760 

 Text : Vývoj názorů respondentů na bezpečnost České republiky. Názory na 

obranu ČR. Hodnocení schopnosti armády. Názory a postoje k misím AČR. 

Vloţeno       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Zahraniční vojenské mise a partnerské souţití 

Odpovědnost : Nataša Ballová ... [et al.] 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 154-167, 13 grafů, 4 tab., 

lit. 1\\ 

Č. abstraktu : b000598 

 Text : Sociologický výzkum, jehoţ hlavním cílem bylo zjistit, má-li účast 

vojáků v misi vliv na kvalitu partnerského souţití a zda existuje příčinná 

souvislost mezi touto účastí a případným rozpadem jejich partnerského vztahu. 

Metodologie výzkumu. Struktura vzorku respondentů. Výsledky výzkumu. Závěr. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Zamyšlení nad transformací naší armády 

Odpovědnost : Antonín Rašek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 29-37\\ 

Č. abstraktu : b000588 

 Text : Polistopadová transformace Československé Armády a Armády ČR. Vychází 

z obecných východisek transformace armády. Článek se zabývá charakteristikou 

polistopadových přeměn a jejich vlivem na armádu, její organizační struktury, 

styl, řízení, velení. Vztah veřejnosti k armádě. Změny v postavení vojáků v 

základní sluţbě  a vojáků z povolání. Závěry. 

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Ţivotní cyklus základen AČR v zahraničních misích   

Odpovědnost : Eva Zezulová, Jiří Štoller, Pavel Maňas 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Vojenské rozhledy\. - 18, č. 4 (2009), s. 107-113, 4 il., lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b000597 
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 Text : Pojem "ţivotní cyklus". Ţivotní cyklus základny rozčleňuje průběh 

stádií trvání základny od jejího navrţení, přes vybudování a udrţování aţ po 

zrušení. Etapy ţivotního cyklu základny. Závěr.  

Vloţeno       : 01/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

CIVILNÍ OCHRANA, ZÁCHRANNÉ SLUŽBY 
 

Název : Lidé se někdy chovají k záchranářům nedůvěřivě 

Odpovědnost : Zuzana Cikhartová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 2 (2010), s. 16-17, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000827 

 Text : V benešovském okrese zdravotníci Územního střediska záchranné sluţby 

Středočeského kraje, poskytují přednemocniční neodkladnou péči ze třech 

výjezdových stanovišť, a to v Benešově, Vlašimi a Voticích. Výjezdová 

stanoviště ZZS ve Středočeském kraji. Výjezdy k pacientům. Vzdělávání a 

výcvik. Integrovaný záchranný systém. Psychika záchranáře.   

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Město Opava má zřízeno evakuační centrum pro nouzové přeţití 

obyvatelstva 

Odpovědnost : Jiří Stehlík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 1 (2010), s. 20-21, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b000620 

 Text : Opavská radnice otevřela výjimečné evakuační zařízení pro osoby 

postiţené následky mimořádných událostí nebo krizových situací. Začátky Plánu 

evakuace. Renovace materiálu humanitární pomoci. Vytvoření evakuačního centra 

a stavební realizace. Organizace skladu a vybavení ubytovací části. Závěr. 

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Ochrana obyvatelstva v Bulharsku 

Odpovědnost : Bohumil Šilhánek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 1 (2010), s. 17-19, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b000619 

 Text : Se vstupem Bulharska do EU došlo nejen ke změnám v legislativě, 

týkající se ochrany obyvatelstva a civilní ochrany, ale především k vytvoření 

nového rezortu pro "mimořádné situace" po vzoru Ruska, Ukrajiny a Běloruska, 

ale s tím rozdílem, ţe výkon státní správy v oblasti poţární ochrany zůstává 

i nadále v rezortu MV, coţ určitým způsobem omezuje kompetence nově vzniklého 

ministerstva a vede v některých případech ke zbytečné dvojkolejnosti. 

Bezpečnostně-politická situace a z ní vyplývající rizika. Struktura ochrany 

obyvatelstva. Řídící struktury. Záchranné organizace. Vzdělávání. Ochranná 

infrastruktura. Legislativa. 

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/kab 
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Název : Program španělského předsednictví v radě EU v oblasti civilní ochrany 

Odpovědnost : Jiří Musílek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 1 (2010), s. 28\\ 

Č. abstraktu : b000623 

 Text : Program španělského předsednictví v radě EU v oblasti civilní ochrany 

se zaměří hlavně na následující aktivity, které chce španělská strana 

podpořit uspořádáním tematických seminářů a workshopů: Závěry Rady na téma 

prevence lesních poţárů, psychosociální podpora obětem katastrof velkého 

rozsahu a role mechanismu civilní ochrany EU v případě katastrof velkého 

rozsahu. Časový harmonogram událostí a setkání v průběhu ES PRES v radě EU. 

Vloţeno       : 03/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Výsledky předsednictví Francie, České republiky a Švédska v radě EU v 

oblasti civilní ochrany 

Odpovědnost : Daniel Dittrich 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 2 (2010), s. 20\\ 

Č. abstraktu : b000833 

 Text : S ukončením předsednictví Švédska v Radě EU ke dni 31.12.2009 dospěla 

ke svému závěru také práce tzv. předsednického tria, které kromě Švédska 

tvořila Francie a ČR. Nejdůleţitější oblasti. Opatření EU pro krizi a 

mimořádné události. Civilní ochrana. Sniţování rizik. Humanitární pomoc. 

Nebezpečné látky. Ochrana kritické infrastruktury. Závěr.  

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/kab 

  

 

Název : Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně po prvním roce své působnosti 

Odpovědnost : Radim Řehulka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : 112\. - 9, č. 2 (2010), s. 18-19, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000829 

 Text : V lednu 2009 zahájil svoji činnost záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně. 

Do struktury sboru byl tento bývalý 157. záchranný prapor Armády ČR začleněn 

na základě rozhodnutí vlády k 1.1.2009. Roční bilance ZÚ HZS ČR. Zaměření 

činnosti v roce 2010. Prověrka schopností. 

Vloţeno       : 23/02/2010   ABD 139/kab 
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