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ALKOHOL, DROGY 
 

 

Název : Alkoholizmus a rodové rozdiely - súbor dospelých pacientov so 

syndrómom závislosti od alkoholu, hospitalizovaných na psychiatrickom 

oddelení v Bardejove v rokov 2004 - 2008 

Odpovědnost : M. Grohol 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 45, č. 1 (2010), s. 3-40, 

3 tab., lit. 122\\ 

Č. abstraktu : b001300 

 Text : Trilogie o rozdílech mezi mužským a ženským alkoholismem. Přehled 

literárních poznatků z hlediska dvou linií: rozdílů v pití a rozdílů z 

hlediska konceptu závislosti na alkoholu. Pět hypotetických kategorií 

příčin závislosti na alkoholu. Rozdíly v závislosti na alkoholu. Situace 

na Slovensku. Výskyt alkoholických psychóz. Léčba a prognóza. Sebevraždy. 

Sociální anamnéza. Závěr. 

Vloženo       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Combating Impaired Driving 

Odpovědnost : Chuck Hayes 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 77, č. 3 (2010), s. 68-70\\ 

Indexované poznámky : Řízení pod vlivem alkoholu nebo drogy 

Č. abstraktu : b001234 

 Text : Počet tragických dopravních nehod způsobených drogami je 

alarmující. Proto byl vyvinut program účinného potírání této kriminality. 

Výcvik policistů. Identifikace řidičů. Postup při dalším řízení. 

Perspektivy. 

Vloženo       : 21/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Does Violence Involving Women And Intimate Partners Have A 

Special Etiology? 

Odpovědnost : Richard B. Felson, Kelsea Jo Lane 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

 

Seriál : Criminology\. - 48, č. 1 (2010), s. 321-328, 3 tab., lit. 35\\ 

Indexované poznámky : Má násilí mezi intimními partnery svoji speciální 

etiologii? 

Č. abstraktu : b001140 

 Text : Z dosavadního výzkumu lze soudit, že muži a ženy, kteří se 

dopustili násilí na svém intimním partnerovi, se liší od jiných pachatelů 

násilné kriminality. Teorie zvaná "gender perspective" předpokládá u 

násilí mezi partnery odlišnou etiologii, zatímco teorie známá jako 

"violence perspective" říká, že příčiny jsou u všech pachatelů podobné. 

Určitou odlišnost jsme skutečně zaznamenali mezi mužskými pachateli 

násilí vůči ženám, včetně partnerek, a jinými muži, kteří se dopustili 

jiného násilí. Zkoumali jsme i další vlivy: alkohol, drogy, příhody z 

dětství apod. Výsledky ukazují, že některé prediktory násilí jsou velmi 

silné a projevují se v násilí mužů vůči ženám a intimním partnerkám. 

Závěr a diskuse. Vloženo       : 30/03/2010   ABD 139/vs 
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Název : Evaluating a natural experiment in alcohol policy : the Licensing 

Act (2003) and the requirement for attention to implementatgion 

Odpovědnost : David K. Humphreys, Manuel P. Eisner 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

 

Seriál : Criminology and Public Policy\. - 9, č. 1 (2010), s. 41-67, 5 

il., 6 tab., lit. 57\\ 

Indexované poznámky : Zhodnocení experimentu v alkoholové politice. 

Licenční zákon 203 a požadavek kontroly dodržování 

Č. abstraktu : b001200 

 Text : Studie zkoumá účinky velkých změn v licenční politice, týkající 

se prodeje alkoholu, v městských regionech. Zákon umožňuje zrušit 

dosavadní prodejní dobu a zavést nepravidelnou dobu prodeje v různých 

regionech, pokud by toto opatření přispělo k prevenci násilné 

kriminality. Zjistili jsme, že tato opatření jsou realizována v různých 

variantách, které mnohdy neodpovídají původnímu záměru. Návrhy na další 

postup v alkoholové politice. Diskuse a závěr. 

Vloženo       : 15/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Heroin - zázračný lék, jenž se (ne)změnil v jed, aneb některé 

oblíbené mýty a stereotypy o heroinu a jeho uživatelích 

Odpovědnost : J. Radimecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 26-35, 2 obr., lit. 

36\\ 

Č. abstraktu : b001110 

 Text : Vybrané mýty a stereotypy, které se tradují o heroinu, jeho 

uživatelích, účincích, dopadech jeho užívání a chování uživatelů, které 

mohou představovat překážky v uplatňování výzkumem podložených postupů v 

oboru adiktologie, ale i v medicíně. Preferování výhradně faktoru 

farmakologických účinků heroinu a opomíjení dalších významných vlivů - 

setu a settingu. 

Vloženo       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Jde to i bez léčby : proces transformace identity po ukončení 

dlouhodobého užívání pervitinu 

Odpovědnost : P. Nepustil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 16-24, lit. 24\\ 

Č. abstraktu : b001111 

 Text : Ukončování dlouhodobého užívání nelegálních drog je v literatuře 

nejčastěji konceptualizováno v rámci medicínského diskurzu, který však má 

své limity. Například nenabízí uspokojivě vysvětlení procesu sebezměny 

(self-change) u lidí, kteří přestali užívat drogy bez odborné pomoci. V 

sociálních vědách se však objevují pokusy o alternativní vysvětlení 

tohoto procesu, přičemž nejznámější a v mnohém dosud nepřekonanou je 

práce Biernackeho (1986). 

Vloženo       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Klasifikace problémově užívaných inhalantů 

Odpovědnost : R. L. Balster ... [et al.]  

Jazyk         : česky \\cze\ 



4 

 

Seriál : Adiktologie\. - 9, č. 4 (2009), s. 228-233, lit. 13\\ 

Č. abstraktu : b001112 

 Text : Výzkum v oblasti problémového užívání inhalantů. Přednosti a 

slabiny různých přístupů ke klasifikaci inhalantů. Klasifikace inhalantů 

podle formy či typů produktů není pro vědecké účely vhodná. Klasifikace 

inhalantů na základě kombinace podobných chemických a farmakologických 

znaků a společných vzorců užívání, kterou však bude nutné teprve 

stanovit.  

Vloženo       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Mezirepubliková česko-slovenská studie korelace výsledků 

dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování 

hladiny alkoholu v krvi 

Odpovědnost : M. Hirt ... [et al.] 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní lékařství\. - 55, č. 1 (2010), s. 8-9, 3 tab., lit. 3\\ 

 

Poznámky : Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, 46/55, 2010, č. 

1 

Č. abstraktu : b001135 

 Text : Porovnání výsledků zkoušek hladiny alkoholu pomocí dechových 

analyzátorů a "lege artis" provedených laboratorních vyšetření krve z 11 

pracovišť ČR a Slovenska. 

Vloženo       : 26/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Mýtus o tom, že závislosť je vždy chronickým ochorením 

Odpovědnost : Ľ. Okruhlica 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 9, supplement (2009), s. 10-15, 1 graf, lit. 9\\ 

Č. abstraktu : b001108 

 Text : Závislost byla v minulosti považována za chronické, celý život 

přetrvávající onemocnění. Moderní klasifikační systémy vycházející z 

medicínského modelu průběhu nemoci, jejích klinických projevů, přesně 

vymezují, kdy je a kdy již není u jedince přítomna. Novější studie 

poukazují na to, že v populaci je výrazně vyšší celoživotní prevalence 

závislosti, než je její aktuální výskyt. 

Vloženo       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Požívání alkoholu na veřejnosti - možnosti obecní regulace a 

nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/05 

Odpovědnost : Jiří Kroupa 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 21, č. 8 (2010), příl. s. 7-8, 1 il.\\ 

Č. abstraktu : b001275 

 Text : V uplynulých letech se Ústavní soud ve své judikatuře stavěl 

značně restriktivně k opakujícím se snahám obcí zakazovat či omezovat 

konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti. V souvislosti s aktuálním 

příklonem k extenzivnějšímu chápání kompetence obcí při vydávání obecně 

závazných vyhlášek dochází k názorovému posunu. Ustanovení o narušení 

veřejného pořádku, vymezení míst se zákazem konzumace alkoholických 

nápojů. Vloženo       : 24/04/2010   ABD 139/ek 
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Název : Prevencia fajčenia a užívania alkoholu u seniorov 

Odpovědnost : Róbert Ochaba, I. Bartošovič 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Alkoholizmus a drogové závislosti\. - 45, č. 1 (2010), s. 52-59, 

lit. 22\\ 

Č. abstraktu : b001301 

 Text : Základní zdravotní a sociální problémy seniorů, jejichž původ je 

užívání tabáku a alkoholických nápojů. Příspěvek je zaměřený na 

zhodnocení důvodů a důsledků výskytu užívání tabáku a alkoholu u seniorů, 

na odklady související s problémovým pitím u dospělé populace.  Riziko 

vzniku závislosti na alkoholu a možné zdravotní důsledky, které jsou 

spojené se závislostí na alkoholu. Závěr. 

Vloženo       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Projekt "Stop pěstírnám konopí" 

Odpovědnost : Marek Blažejovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Závislosti a my\. - č. 11 (2009), s. 5-6, 1 il.\\ 

Č. abstraktu : b001302 

 Text : Ilegální pěstírny konopí - marihuany, otázka úspěšného odhalování 

a prokazování trestného činu. Projekt prevence kriminality, který je 

inspirován zkušenostmi ze zahraničí a který na území ČR realizovala 

Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování. 

Vloženo       : 26/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

Název : Vyváženost mezi prevencí a represí je u nás dobře nastavena. 

Odpovědnost : Jiří Komorous, Tereza Babková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 21, č. 5 (2010), s. 10-11, 2 il.\\ 

Č. abstraktu : b001268 

 Text : Schengenský prostor a jeho přínos České republice. Vývoj 

protidrogové a protikorupční politiky v ČR, pravicový i levicový 

extremismus a s ním související zrušení Dělnické strany. Rozhovor s 1. 

náměstkem ministra vnitra Jiřím Komousem. 

Vloženo       : 23/04/2010   ABD 139/ek 

 

  

Název : Zur Wirkung von Sanktionen bei Drogenabhängigen : argumente für 

eine rationale Drogenpolitik 

Odpovědnost : Helmut Kury, Jorge Quintas 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Polizei und Wissenschaft\. - č. 1 (2010), s. 31-56, 5 tab., 6 

schéma, lit. 78\\ 

Indexované poznámky : K účinnosti sankcí u drogově závislých osob. 

Argumenty pro racionální drogovou politiku 

Č. abstraktu : b001141 

 Text : Potírání drogové kriminality hrálo v posledních desetiletích 

ústřední roli. USA vyhlásily v 70.letech pomocí zostřených sankcí "válku 

drogám", dnes ji odborníci považují za neúspěšnou. V Portugalsku bylo v 

roce 2001 používání drog legalizováno. Ukázalo se, že tento krok nevedl v 

žádném případě k zvýšenému používání drog. V porovnání s ostatními zeměmi 
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nastal v Portugalsku vývoj spíše příznivý. Drogově závislým se dostalo 

větší pomoci, čímž se snížil počet úmrtí mezi těmito osobami. Méně 

trestního stíhání, ale zato více porozumění. Tato politika nemusí nutně 

vést ke zhoršení drogového problému. 

Vloženo       : 30/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

 

Název : Bezpečnostní aspekty irácké imigrace do České republiky 

Odpovědnost : Michal Murad 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Obrana a strategie\. - 9, č. 2 (2009), s. 5-24, 3 grafy, 4 tab., 

lit. 39\\ 

Č. abstraktu : b001179 

 Text : Imigrace přistěhovalců z Iráku do České republiky. Hlavním cílem 

je identifikace a přiblížení možných bezpečnostních hrozeb a rizik s 

imigrací z Iráku spojených a jejich následná analýza. Migrace jako 

bezpečnostní hrozba. Imigranti a Iráčané v ČR. Počet Iráčanů v ČR. Hrozby 

spojené s imigrací z Iráku do ČR. Ohrožení stability sociálního 

zabezpečení v ČR. Ohrožení vnitřní bezpečnosti ČR kriminálními aktivitami 

Iráčanů. Terorismus. Závěr. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Dá se předejít avizovaným zločinům? 

Odpovědnost : Ludmila Čírtková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Psychologie Dnes\. - 16, č. 4 (2010), s. 56-59 \\ 

Č. abstraktu : b001164 

 Text : Autorka se v článku věnuje problematice možnosti předcházení 

avizovaným zločinům a uvádí příklady některých z nich. Nepodceňování 

některých výhrůžek je hlavní tezí relativně nové expertní oblasti ve 

forenzní psychologii známé pod anglickým označením "threat assessment". 

Vyhodnocení hrozby, rozdíly mezi predikcí a prevencí násilí.    

Vloženo       : 07/04/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : DHS Office of Intelligence and Analysis: Supporting the Front 

Lines of Homeland Security: Renewed Emphasis Designed to Improve Service 

State and Major Urban Area Fusion Centers 

Odpovědnost : Bart R. Johnson 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 77, č. 2 (2010), s. 28-32, lit. 3\\ 

Indexované poznámky : Úřad DHS pro zpravodajství a analýzu: Podporovat 

první linii vnitřní bezpečnosti. Znovu je kladen důraz na poskytování 

lepších služeb státním a městským oddělením Fusion Centers 

Č. abstraktu : b001172 

 Text : Činnost Úřadu pro vnitřní bezpečnost (DHS). Spolupráce DHS s 

místními odděleními Fusion Centers. Činnost Fusion Centers spočívá ve 
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spolupráci různých policejních služeben, které poskytují prameny, 

informace a expertizy. Prvořadým úkolem je prevence a včasná reakce na 

aktivity teroristů. Způsob práce a řízení. Technické vybavení. 

Perspektivy. 

Vloženo       : 12/04/2010   ABD 139/vs 

  

 

Název : Evaluating a natural experiment in alcohol policy : the Licensing 

Act (2003) and the requirement for attention to implementatgion 

Odpovědnost : David K. Humphreys, Manuel P. Eisner 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology and Public Policy\. - 9, č. 1 (2010), s. 41-67, 5 

il., 6 tab., lit. 57\\ 

Indexované poznámky : Zhodnocení experimentu v alkoholové politice. 

Licenční zákon 203 a požadavek kontroly dodržování 

Č. abstraktu : b001200 

 Text : Studie zkoumá účinky velkých změn v licenční politice, týkající 

se prodeje alkoholu, v městských regionech. Zákon umožňuje zrušit 

dosavadní prodejní dobu a zavést nepravidelnou dobu prodeje v různých 

regionech, pokud by toto opatření přispělo k prevenci násilné 

kriminality. Zjistili jsme, že tato opatření jsou realizována v různých 

variantách, které mnohdy neodpovídají původnímu záměru. Návrhy na další 

postup v alkoholové politice. Diskuse a závěr. 

Vloženo       : 15/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Francopol 

Odpovědnost : Alain Tousignant 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 77, č. 3 (2010), s. 18, lit. 3\\ 

Indexované poznámky : Francopol. Spolupracujeme, mluvíme francouzsky 

Č. abstraktu : b001219 

 Text : Vznik organizace Francopol v roce 2008 v kanadském Québecu. 

Jejími členy jsou země, kde je francouzština úředním jazykem (Kanada, 

Francie, Švýcarsko, Belgie, Monaco, Lucembursko, aj.). Charakteristika 

činnosti Francopolu. Na konferenci, kterou uspořádala Canadian Police 

College (CPC) v říjnu 2009, byly probrány další možnosti spolupráce 

členských zemí a perspektivy činnosti Francopolu. 

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Kriminalitätsfurcht im gesellschaftlichen Kontext\\\ Teil 1 : 

Wohnumfeld und Sicherheitsgefühl 

Odpovědnost : Thomas Naplava, Harald Kania 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 2 (2010), s. 117-121, 4 il., lit. 15\\ 

Indexované poznámky : Strach z kriminality ve společenském kontextu. Díl 

1 : Okolí v místě bydliště a pocit bezpečnosti 

Č. abstraktu : b001169 

 Text : První výsledky studie "Bezpečnost a životní spokojenost v 

městských částech Kölnu" ukazují, že pocit bezpečí se u obyvatel velmi 

často mění. Z toho vyplývá, že kvalita sociální práce úzce souvisí s 

atmosférou v nejbližším okolí a se strachem z kriminality. Rozbor dalších 



8 

 

faktorů, které ovlivňují strach z kriminality. Metody průzkumu. 

Výsledky.Vloženo       : 08/04/2010   ABD 139/vs 

 

Název : Lay Perceptions of Child Pornography Offenders 

Odpovědnost : Anita Lam, Jennifer Mitchell, Michael C. Seto 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Canadian Journal of Criminology\. - 52, č. 2 (2010), s. 173-201, 

1 il., lit. 47\\ 

Indexované poznámky : Obecná percepce pachatelů sexuální kriminality 

Č. abstraktu : b001211 

 Text :  Problematika výzkumu vnímání dětské pornografie jako součásti 

sexuální kriminality, zejména z pohledu věku a pohlaví pachatelů i obětí 

a souvislostí se závažností činu a kriminálním vývojem pachatelů. Úvodem 

k nárůstu této kriminality v posledních letech (zejména v USA a po 

internetu) a z poznatků některých studií. Dále výsledky 2 vzájemně 

navazujících vlastních studií, založených na průzkumu téměř 500 

respondentů. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : New York State's Counterterrorism Zone 4: A Model of Interagency 

Cooperation to Fight Terrorism 

Odpovědnost : Michael F. Cahill Jr. ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 77, č. 2 (2010), s. 34-44, 7 il., 1 tab\\ 

Indexované poznámky : Protiteroristická zóna 4 v New Yorku. Model 

policejní spolupráce v boji proti terorismu 

Č. abstraktu : b001173 

 Text : Vytvoření protiteroristických zón (CTZs) v New Yorku po 11.září 

2001. Struktura CTZ-4 a rozsah její činnosti. Organizace a řízení CTZ-4. 

Metody výcviku. Protiteroristický akční tým. Dosavadní úspěchy v potírání 

terorismu. 

Vloženo       : 12/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Oběti trestných činů a viktimologie 

Odpovědnost : Ondrej Štefánik 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 3 (2010), s. 27-32\\ 

Č. abstraktu : b001150 

 Text : Viktimologie jako věda, její vymezení, předmět, metody a úkoly, 

místo v systému vědních disciplín. Oběť trestného činu - definice, 

viktimnost, viktimizace, újma. Typologie oběti, faktory, jimiž oběť může 

přispět ke spáchání trestného činu (chování oběti, vztah k pachateli). 

Rozdíl mezi pojmy oběť a poškozený. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Perception of Harm: Verbal Versus Physical Abuse in Stalking 

Scenarios 

Odpovědnost : Lorraine Sheridan, Adrian J. Scott 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Criminal Justice and Behavior\. - 37, č. 4 (2010), s. 400-416, 7 

tab., lit. 22\\ 

Indexované poznámky : Vnímavost újmy v důsledku slovního nebo fyzického 

stalkingu 

 

Č. abstraktu : b001196 

 Text : V úvodu jsou uvedeny některé předchozí studie o stalkingu, jejich 

zaměření a poznatky. Článek dále podrobněji seznamuje se 3 britskými 

průzkumy (celkem 514 respondentů) a s jejich analyticky zpracovanými 

výsledky v tabulkách s komentáři. Porovnávají se následky fyzického a 

verbálního stalkingu v závislosti na  jeho závažnosti, formách, původcích 

a přístupech odpovědných orgánů. Vliv pocitu ohrožení některou formou 

stalkingu. Muži a ženy jako oběť nebo pachatel. 

Vloženo       : 14/04/2010   ABD 139/bl 

  

 

Název : Thinking Like a Thief Is the Key to Crime Prevention 

Odpovědnost : Jeffrey Dingle 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Police Chief\. - 77, č. 1 (2010), s. 30-32, 1 il., lit. 1\\ 

Indexované poznámky : Uvažovat jako zloděj je klíč k prevenci zločinu 

Č. abstraktu : b001138 

 Text : Prevence kriminality v současné policejní práci. Definice 

základních pojmů: prevence, intervence, reakce, náhrada. Policista a jeho 

schopnost uvažovat jako pachatel. Znalost informačních zdrojů, které jsou 

dostupné pachatelům. Vědět, jak pachatelé postupují, jaké mají odborné 

znalosti, apod. Příklady. Závěr. 

Vloženo       : 29/03/2010   ABD 139/vs 

  

 

Název : Typologie pachatele, variabilita definic a kriminologický výzkum 

Odpovědnost : Šárka Blatníková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 3 (2010), s. 84-89\\ 

Č. abstraktu : b001155 

 Text : Kriminální jednání a jeho definování. Typologický přístup k 

osobnosti jedince. Typologie v kriminologii a její vývoj. Typologie 

odrážející intenzitu kriminálního chování - kariéroví pachatelé 

(chronický pachatel). Typologie akcentující vývojové aspekty kriminálního 

chování. Perzistentní pachatel a pachatel, který svou kriminální kariéru 

ukončil. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

 

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : \A \\Comparison of Cleaning Regimes for the Effective Removal of 

Fingerprints Deposits from Brass 

Odpovědnost : Emma Paterson, John W. Bond, A. Robert Hillman 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 1 (2010), s. 221-224, 5 

il., 1 tab., lit. 14\\ 

Indexované poznámky : Porovnání čisticích režimů při efektivním 

odstraňování zbytků otisků prstů z mosazi 

 

Č. abstraktu : b001184 

 Text : Efektivní odstranění zbytků otisků prstů je důležité pro 

sledování koroze kovů, způsobené otisky. Takové odstranění je rovněž 

nutné před uložením testovaných otisků. V článku jsou popsány čtyři 

systémy odstraňování zbytků otisků z mosazného povrchu. Systémy 

mechanického tření a zahřívání se příliš neosvědčily. Jediný systém, 

kterým se odstranily všechny otisky bez porušení kovového povrchu, 

spočíval v ponoření do mýdlové vody a tření tkaninou. Popis použitých 

materiálů. Postup a metoda experimentu. Výsledky a diskuse. Závěr. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/vs 

 

  

Název : Gamma Irradiation as a Biological Decontaminant and Its Effect on 

Common Fingermark Detection Techniques and DNA Profiling 

Odpovědnost : Rebecca Hoile ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 1 (2010), s. 171-177, 6 

il., 4 tab., lit. 17\\ 

Indexované poznámky : Záření gama jako biologický dekontaminant a jeho 

účinek na detekci otisků prstů a na profilování DNA 

Č. abstraktu : b001175 

 Text : Radiace gama se osvědčila účinný dekontaminant jak u porézních 

tak u neporézních povrchů. Při výzkumu byly použity standardní metody 

detekce včetně 1,2 indanedion, ninhydrin, diazafluoren-9-1, a další. 

Výsledky potvrdily úspěšné odhalení otisků a DNA. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Intellectual Quotient of Juveniles Evaluated in a Forensic 

Psychiatry Clinic After Committing a Violent Crime 

Odpovědnost : Manuel Lopez-Leon, Richard Rosner 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 1 (2010), s. 229-231, 1 

il., lit. 15\\ 

Indexované poznámky : Měření inteligenčního kvocientu u mladistvých 

delikventů umístěných na psychiatrické klinice po spáchání zločinu násilí 

Č. abstraktu : b001193 

 Text : Účelem této studie bylo zjistit, jestli existuje rozdíl mezi 

inteligenčním kvocientem (IQ) u 27 mladistvých delikventů umístěných na 

psychiatrické klinice po spáchání zločinu násilí a skupinou mladistvých 

téhož věku běžné populace ve Spojených státech. Bylo použito 

psychometrické testování podle Wechslerovy stupnice. Byl zjištěn 

statisticky významný rozdíl v IQ u mladistvých delikventů v porovnání se 

skupinou mladistvých běžné populace. Rozbor výsledků. Diskuse. 

Vloženo       : 14/04/2010   ABD 139/vs 

  

 

Název : Interpretace pravděpodobnostních závěrů písmoznaleckého zkoumání 

\\Státní zastupitelství\ 

Odpovědnost : Jiří Straka, Jan Zimmer, Jan Chmelík 
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Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 3 (2010), s. 22-27, 2 grafy\\ 

Č. abstraktu : b001149 

 Text : Pravděpodobnostní závěry ve znaleckých posudcích. Vnímání 

pravděpodobnosti - kvantitativní (nejčastěji v soudním inženýrství) a 

kvalitativní (písmoznalectví). Stupně pravděpodobnosti z právního 

hlediska. Používání pravděpodobnostních závěrů v písmoznalectví - 

základní stupně pravděpodobnosti (vysoká, střední, nízká). Význam dělení 

pravděpodobnostních závěrů i jejich interpretace. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

  

 

Název : Jak se hledá identita 

Odpovědnost : Miroslav Dolina 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : NV military revue\. - 6, č. 3 (2010), s. 52-53\\ 

Č. abstraktu : b001167 

 Text : I ČR již buduje svůj tým pro identifikaci obětí hromadného 

neštěstí DVI (Distaster Victim Identification), vytvořený podle modelu 

Španělska. Popis identifikace obětí tsunami r. 2004 v Thajsku. Organizace 

obdobného týmu v Německu, který je jediným týmem stálým. Struktura 

českého týmu, identifikační cvičení v Doupově. Vytváření určitých 

tréninkových programů.   

Vloženo       : 07/04/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Ninhydrin Thiohemiketals: Basic Research Towards Improved 

Fingermark Detection Techniques Employing Nano-Technology 

Odpovědnost : Joseph Almog, Hagai Glasner 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 1 (2010), s. 215-220, 13 

il., 1 tab., lit. 23\\ 

Indexované poznámky : Tiohemiketaly ninhydrinu. Základní výzkum 

orientovaný na zdokonalené techniky detekce otisků prstů používající 

nanotechnologii 

 

Č. abstraktu : b001178 

 Text : Výzkum nové metody detekce otisků prstů pomocí tiohemiketalů 

ninhydrinu. Přehled reakcí ninhydrinu THK. Výhody této metody. Závěr. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Ungewöhnliche Beweisfragen in einem Fall von offensiver 

Leichenzerstückelung 

Odpovědnost : Burkhard Madea ... [et al.] 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Archiv für Kriminologie\. - 225, č. 1-2 (2010), s. 46-60, 12 

obr., lit. 28\\ 

Indexované poznámky : Neobvyklé problémy důkazu v případu posmrtného 

rozčtvrcení mrtvoly 

Č. abstraktu : b001163 

 Text : Části těla byla nalezeny v kamenolomu, kde oběť a podezřelý spolu 

žili. Podezřelý odmítl vypovídat a byl předán na psychiatrickou léčebnu s 
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podezřením z vraždy. K druhému přelíčení byli přizváni psychiatričtí 

experti. Bylo nutno rekonstruovat průběh událostí a vytvořit spolehlivý 

základ pro psychiatrický posudek, protože podezřelý stále odmítal učinit 

jakoukoli výpověď. Diskuse o motivačních a morfologických kritériích 

soudnělékařské klasifikace, o zacházení s mrtvým tělem a možném sklonu ke 

kanibalismu. 

Vloženo       : 06/04/2010   ABD 139/vs 

  

POLICIE, OBECNÍ POLICIE, SBS 
 

Název : Best practices in vehicle stop data collection and analysis 

Odpovědnost : Rob Tillyer, Robin S. Engel, Jennifer Calnon Cherkauskas 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 69-92, 1 il., 2 tab., lit. 78\\ 

Indexované poznámky : Nejlepší postupy při zastavení vozidla, sběr dat a 

analýzy 

Č. abstraktu : b001227 

 Text : Rasa či etnická příslušnost jako jeden z hlavních faktorů při 

rozhodování policie zastavit vozidlo. Způsoby sběru dat a jejich analýza. 

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Betwixt and between : the perceived legitimacy of campus police 

Odpovědnost : James C. Wada, Ryan Patten, Kimberlee Candela 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 114-131,2 il., 3 tab., lit. 72\\ 

Indexované poznámky : Neschopnost rozhodnout se : vnímaná legitimnost 

policie v areálu vysoké školy 

Č. abstraktu : b001225 

 Text : Oprávněnost působení policie v areálu vysoké školy. Srovnání s 

obecní policií. Názory studentů, fakulty a zaměstnanců. 

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : DHS Office of Intelligence and Analysis: Supporting the Front 

Lines of Homeland Security: Renewed Emphasis Designed to Improve Service 

State and Major Urban Area Fusion Centers 

Odpovědnost : Bart R. Johnson 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 2 (2010), s. 28-32, lit. 3\\ 

Indexované poznámky : Úřad DHS pro zpravodajství a analýzu: Podporovat 

první linii vnitřní bezpečnosti. Znovu je kladen důraz na poskytování 

lepších služeb státním a městským oddělením Fusion Centers 

Č. abstraktu : b001172 

 Text : Činnost Úřadu pro vnitřní bezpečnost (DHS). Spolupráce DHS s 

místními odděleními Fusion Centers. Činnost Fusion Centers spočívá ve 

spolupráci různých policejních služeben, které poskytují prameny, 

informace a expertizy. Prvořadým úkolem je prevence a včasná reakce na 
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aktivity teroristů. Způsob práce a řízení. Technické vybavení. 

Perspektivy. 

Vloženo       : 12/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Evaluation polizeilicher Einsätze. Die Bundespolizei als lernende 

Organisation 

Odpovědnost : Johann Riedl 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : SIAK Journal\. - č. 1 (2010), s. 42-50, 8 tab., lit. 10\\ 

Indexované poznámky : Zhodnocení policejních zásahů. Spolková policie 

jako učící se organizace 

Č. abstraktu : b001158 

 Text : Pojem evaluace. Proč zavádět evaluaci v policejní práci? 

Standardy evaluace: užitečnost, proveditelnost, správnost, přesnost. 

Evaluace ve Spolkovém ministerstvu vnitra. Průběh evaluace. Proces 

evaluace. Vyhodnocení získaných informací. Exkurz: Metropolitní policejní 

služba, Londýn. Závěr. 

Vloženo       : 01/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Francopol 

Odpovědnost : Alain Tousignant 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 3 (2010), s. 18, lit. 3\\ 

Indexované poznámky : Francopol. Spolupracujeme, mluvíme francouzsky 

Č. abstraktu : b001219 

 Text : Vznik organizace Francopol v roce 2008 v kanadském Québecu. 

Jejími členy jsou země, kde je francouzština úředním jazykem (Kanada, 

Francie, Švýcarsko, Belgie, Monaco, Lucembursko, aj.). Charakteristika 

činnosti Francopolu. Na konferenci, kterou uspořádala Canadian Police 

College (CPC) v říjnu 2009, byly probrány další možnosti spolupráce 

členských zemí a perspektivy činnosti Francopolu. 

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Is problem-oriented policing effective in reducing crime and 

disorder? Findings from a Campbell systematic review 

Odpovědnost : David Weisburd ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology and Public Policy\. - 9, č. 1 (2010), s. 139-172, 10 

tab., lit. 120\\ 

Indexované poznámky : Je problem-oriented policing efektivní v boji proti 

kriminalitě a rušení veřejného pořádku? 

Č. abstraktu : b001203 

 Text : Koncepce policejní činnosti, tzv. problem-oriented policing 

(POP), a její vliv na kriminalitu a veřejný pořádek. Metoda průzkumu. 

Campbellova systematická revize. Výběr relevantních studií. Perspektivy 

POP v současné době. 

Vloženo       : 16/04/2010   ABD 139/vs 
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Název : Measuring Reading Complexity and Listening Comprehension of 

Canadian Police Cautions 

Odpovědnost : Joseph Eastwood, Brent Snook, Sarah J. Chaulk 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 37, č. 4 (2010), s. 453-471, 1 

il., 2 tab., 1 příl., lit. 55 \\ 

Indexované poznámky : Zjišťování míry srozumitelnosti spletitého textu a 

pochopení slovního poučení kanadské policie 

Č. abstraktu : b001199 

 Text : Stručný přehled poznatků z problematiky kvality (srozumitelnosti 

a úplnosti) policejního poučení při vyšetřování trestného činu. 

Podrobněji k metodě a výsledkům vyhodnocování kvality slovního a 

písemného poučení k právu nevypovídat a k právu na obhajobu ve dvou 

doplňujících se kanadských studiích. Diskuze k nedostatkům v poučení a 

nízké míry pochopení významu informací obsažených v poučení. Např. se na 

vzorku 121 studentů ukázalo, že byla pochopena zhruba třetina těchto 

informací. 

Vloženo       : 15/04/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : New York State's Counterterrorism Zone 4: A Model of Interagency 

Cooperation to Fight Terrorism 

Odpovědnost : Michael F. Cahill Jr. ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Police Chief\. - 77, č. 2 (2010), s. 34-44, 7 il., 1 

tab\\ 

Indexované poznámky : Protiteroristická zóna 4 v New Yorku. Model 

policejní spolupráce v boji proti terorismu 

Č. abstraktu : b001173 

 Text : Vytvoření protiteroristických zón (CTZs) v New Yorku po 11.září 

2001. Struktura CTZ-4 a rozsah její činnosti. Organizace a řízení CTZ-4. 

Metody výcviku. Protiteroristický akční tým. Dosavadní úspěchy v potírání 

terorismu. 

Vloženo       : 12/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Perceptions of police : an empirical study of Chinese college 

students 

Odpovědnost : Yuning Wu, Ivan Y. Sun 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 93-113, 3 tab., 86 lit.\\ 

Indexované poznámky : Vnímání policie : empirická studie čínských 

vysokoškoláků 

Č. abstraktu : b001224 

 Text : Globální a specifické vnímání policie čínskými vysokoškoláky. 

Jejich pohledy na různé oblasti policejní činnosti (demografické 

charakteristiky, trestná činnost, zkušenosti s trestním soudnictvím, 

vnímání kvality života, lokalita).  

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 
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Název : \The \\relationship between individual values, psychological 

well-being, and organizational commitment among Israeli police officers 

Odpovědnost : Aaron Cohen, Orit Shamai 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 30-51, 3 tab., 2 il., lit. 76\\ 

Indexované poznámky : Vztah mezi individuálními hodnotami, psychickou 

pohodou a organizačním závazkem mezi izraelskými policisty 

Č. abstraktu : b001226 

 Text :  Postoje a chování zaměstnanců na pracovišti, vztah mezi 

jednotlivými hodnotami, role osobnostních rysů v práci. 

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

 

 

Název : \The \\Threat of the Armed Gunman: Using Firearms Tracing to 

Reduce Armed Violence 

Odpovědnost : Benjamin R. Hayes 

  

PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

 

Název : Alternativní způsoby řešení sporů - mediace 

Odpovědnost : Klára Spirová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 119-122\\ 

Č. abstraktu : b001217 

 Text : Mediace je pravděpodobně nejrozšířenějším alternativním způsobem 

řešení sporů. Mediace v mezinárodněprávním kontextu. Právní úprava 

mediace v ČR. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Deliktní odpovědnost na úseku skládkování odpadů a řešení 

následků "živelného" skládkování 

Odpovědnost : Lenka Bahýľová, Ján Bahýľ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 3 (2010), příl. s. 1-6\\ 

Č. abstraktu : b001210 

 Text : Skládkování odpadů a jednání vyvolávající deliktní odpovědnost: 

nezákonné skládkování (ukládání odpadů na skládkách v rozporu s právními 

předpisy) a tzv. živelné skládkování (černé skládky). Deliktní 

odpovědnost fyzických osob a její právní úpravy. Sankce a opatření 

sankčního charakteru - správní  trestání, přestupkový zákon, trestní 

zákon. Problematika odpovědnosti právnických osob a situace, kdy není 

znám "pachatel" černé skládky. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Imunita poslanců Evropského parlamentu 

Odpovědnost : Eva Částková 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 3 (2010), s. 76-84\\ 

Č. abstraktu : b001154 

 Text : Právní prameny upravující institut imunity poslanců Evropského 

parlamentu (EP). Teoretická koncepce imunity, její hmotněprávní složka 

(indemnita) a složka procesní (nestíhatelnost). Procedury s imunitou 

spojené. Praktické problémy vzniklé v aplikační praxi EP a objasnění 

východisek, která byla přijata. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Je třeba výslovné ochrany právního poradenství a 

"podnikatelských" veřejných institucí v souvislosti se svobodným 

přístupem k informacím? 

Odpovědnost : Adam Furek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Správní právo\. - 43, č. 2 (2010), s. 104-116, lit. 16\\ 

 

Č. abstraktu : b001157 

 Text : Polemika s článkem v č.6/2009 Správního práva na téma "Vybrané 

problémy svobodného přístupu k informacím z pohledu advokáta". Autor se 

domnívá, že ochrana právního poradenství je již v platném zákoně o 

svobodném přístupu k informacím adekvátně řešena a legislativní změny 

tedy nejsou nutné. Odmítnout poskytnutí informace o právním poradenství 

lze totiž zejména na základě § 11 odst. 1 písm. b) InfZ. Autor rovněž 

vyvrací obavu z legislativního rozšiřování okruhu povinných subjektů 

(veřejných institucí) o obchodní společnosti, neboť tuto otázku již 

vyřešil Nejvyšší správní soud. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : K náležitostem rozhodčích smluv a činnosti soukromých "rozhodčích 

soudů" 

Odpovědnost : Dušan Hrabánek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 139-143\\ 

Č. abstraktu : b001206 

 Text : Komentované rozhodnutí Vrchního soudu v Praze. České soudy budou 

věnovat větší pozornost tomu, zda rozhodčí smlouva či doložka jasně a 

určitě stanoví postup, kterým má být rozhodčí řízení vedeno, jakož i 

postup, jakým má být určen rozhodce. Způsob určení rozhodce přitom musí 

být formulován tak, aby zajišťoval nezávislost a nestrannost rozhodce, 

případně rozhodčího senátu. 

Vloženo       : 16/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : K trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1.1.2010 

Odpovědnost : Petr Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 3 (2010), s. 89-91\\ 

Č. abstraktu : b001156 

 Text : Řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění v případě, kdy 

řidič takového oprávnění pozbyl dosažením 12 bodů, bylo do 31.12.2009 

kvalifikováno jako trestný čin podle § 180 TrZ (č. 140/1961 Sb.). Od 
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1.1.2010 je to kvalifikováno jako přečin maření výkonu úředního 

rozhodnutí a vykázání - § 337 odst.1 písm.a) zákona č. 40/2009 Sb. 

Některé námitky proti takové kvalifikaci a jejich vyvrácení. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Krátké zamyšlení nad teorií a praxí zákona č. 40/2009 Sb. 

Odpovědnost : Dagmar Císařová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - . 4-7 ( č. 3), 2010\\ 

Č. abstraktu : b001123 

 Text : Autorka upozorňuje na některá nejvýraznější problematická místa 

nového trestního zákoníku, která mohou působit ve výkladové praxi značné 

potíže a která by proto bylo třeba co nejdříve odstranit. Chybí podle ní 

v některých případech rozumné a jednoznačné vodítko pro justiční praxi. 

Vloženo       : 26/03/2010   ABD 139/ce 

  

  

Název : Legitimacy in corrections. A randomized experiment comparing a 

boot camp with a prison 

Odpovědnost : Derrick Franke, David Bierie, Doris Layton Mackenzie 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Criminology and Public Policy\. - 9, č. 1 (2010), s. 89-117, 2 

il., 3 tab., lit. 54\\ 

Indexované poznámky : Pocit legitimity v nápravných zařízeních. Namátkový 

pokus porovnávající vojenský nápravný tábor s věznicí 

Č. abstraktu : b001201 

 Text : Průzkum byl proveden u 202 chovanců, kteří si odpykávali 

šestiměsíční trest v jedné ze dvou institucí: v tradiční věznici a ve 

vojenském nápravném táboře. Průzkum ukázal, že pocit legitimity 

justičního systému se ve věznici (ne ve vojenském táboře) mění od 

pozitivního k negativnímu. Některé rozbory ukázaly, proč tomu tak je. 

Výsledky a diskuse. 

Vloženo       : 15/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Mediace v soukromoprávních věcech jako předmět samostatné právní 

úpravy 

Odpovědnost : Tomáš Horáček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 123-128\\ 

Č. abstraktu : b001223 

 Text : Potřebnost a nutnost přijetí samostatné právní úpravy mediace. 

Mediace jako dobrovolná metoda. Zásada důvěrnosti mediace a povinnost 

mlčenlivosti. Nezávislost, nestrannost a odbornost mediátora. Účinky 

mediace. Veřejnoprávní dohled nad činností mediátora a sankce. Obsah 

mediační dohody. 

Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

Název : Metody určení práva rozhodného 

Odpovědnost : Vladimír Doležal 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 2 (2010), s. 73-78\\ 

Č. abstraktu : b001119 

 Text : Přístup ČR a USA v otázce koncepcí určení práva rozhodného. ČR 

představuje typického zástupce kontinentálně-evropského kolizního 

přístupu, USA jsou státem z pohledu přístupu k určení práva rozhodného 

pro evropského pozorovatele velmi problematickým. Neexistuje jednotné 

mezinárodní právo soukromé, ale navíc se jednotlivé koncepce užívané ve 

státech notně liší. Obecně lze konstatovat, že USA ve zvýšené míře 

akcentují právo fóra a místo kolizní spravedlnosti kladou větší důraz na 

spravedlnost materiální, a tedy flexibilní řešení sporu. 

Vloženo       : 25/03/2010   ABD 139/vyk 

 

  

Název : Možnosti dopadů nového trestního zákoníku na trestní řízení  

Odpovědnost : Pavel Vantuch 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 3 (2010), s. 7-13\\ 

Č. abstraktu : b001124 

 Text : V článku je řešeno několik otázek týkajících se uvádění nového 

trestního zákoníku do praxe - jaký může být dopad formálního pojetí 

trestného činu na trestní proces, zda změny obsažené v trestním zákoníku 

zpochybní dosavadní trestní řád, jak lze řešit dopad formálního pojetí 

trestného činu de lege lata v praxi orgánů činných v trestním řízení.  

Vloženo       : 26/03/2010   ABD 139/ce 

  

Název : Může civilní soud obviněnému přiznat právo na náhradu nákladů 

trestního řízení, pokud nepodal stížnost do sdělení obvinění? 

Odpovědnost : Karel Svoboda 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 3 (2010), s. 39-42\\ 

Č. abstraktu : b001209 

 Text : Kritické zkoumání usnesení Nejvyššího soudu ČR, který dospěl k 

názoru, že obviněný, který je zproštěn obžaloby nebo jehož trestní 

stíhání bylo zastaveno, může vůči státu vymoci náhradu nákladů, které mu 

během trestního řízení vznikly. Ale jen za předpokladu, že podal opravný 

prostředek do usnesení, jímž mu bylo sděleno obvinění. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Nenechme si všechno líbit 

Odpovědnost : Zuzana Panczaková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Ekonom\. - 54, č. 12 (2010), s. 60-61\\ 

Č. abstraktu : b001152 

 Text : Diskriminace na pracovišti a obrana proti ní. Nejčastější důvody 

diskriminace, úprava v zákoně. Možnosti obrany, důkazní břemeno. 

Nepostižitelnost mobbingu z hlediska zákona. Neochota příslušných 

institucí blíže zkoumat případy diskriminace na pracovišti. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Niekoľko postrehov k "Analýze možností zavedení přímé volby 

starostů v ČR" vypracovanej Ministerstvom vnútra ČR 

Odpovědnost : Michal Uličný 



19 

 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 3 (2010), s. 36-38\\ 

Č. abstraktu : b001208 

 Text : Slovenská právní úprava postavení a organizace orgánů samosprávy 

obcí (zákon č. 139/1990 Z.z.). Porovnání postavení a kompetencí starosty 

obce a obecního zastupitelstva. Srovnání některých otázek souvisejících s 

přímou volbou starosty v analýze Ministerstva vnitra ČR se slovenskou 

právní úpravou 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Normativní regulace prostředí datových schránek 

Odpovědnost : Ján Matejka, Martin Janák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právník\. - 149, č. 4 (2010), s. 345-372, lit\\ 

Č. abstraktu : b001177 

 Text : Počátky a vývoj legislativy regulující elektronický právní styk v 

ČR. Pojem datová schránka. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a automatizované konverzi dokumentů. Druhy datových schránek 

(fyzických, podnikajících fyzických a právnických osob a orgánů veřejné 

moci). Informační systém datových schránek, institut pověřené osoby a 

administrátora. Zásady doručování a podávání dokumentů a pravidla 

související s užíváním datových schránek. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/bl 

Název : O některých otázkách trestního postihu ve zdravotnictví 

Odpovědnost : Karel Cibulka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 3 (2010), s. 69-76\\ 

Č. abstraktu : b001153 

 Text : Obecné otázky trestního postihu osob vykonávajících lékařská a 

nelékařská povolání. Zásada subsidiarity trestní represe v oblasti 

zdravotní péče.  Zásada zákonnosti a přípustné riziko jako okolnost 

vylučující protiprávnost: protiprávnost a možnosti jejího posouzení v 

trestním právu, protiprávnost a společenská škodlivost, přípustné riziko, 

soulad s dosaženým stupněm poznání a informacemi existujícími v době 

rozhodování o dalším postupu, subsidiarita přípustného rizika a vyloučení 

přípustného rizika. Některé konkrétní případy z rozhodovací praxe 

Nejvyššího soudu ČR. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Omezení vlastnického práva z důvodu ochrany životního prostředí 

Odpovědnost : Tomáš Kocourek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 6 (2010), s. 195-204\\ 

Č. abstraktu : b001213 

 Text : Při ochraně životního prostředí dochází často ke kolizi s 

ochranou vlastnického práva k nemovitostem. Ústavněprávní východiska této 

problematiky (posuzování ústavnosti omezení vlastnického práva a 

existence nároku na náhradu způsobené újmy). Pojetí vlastnického práva a 

omezení vlastnického práva. Princip proporcionality ve střetu 

vlastnického práva se zájmem na ochranu životního prostředí. Ochrana 
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zemědělského půdního fondu, ochrana vod, ochrana lesa, ochrana přírody a 

krajiny, právo vstupu na cizí pozemky. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Právna úprava rozhodcovského konania v Slovenskej republike 

Odpovědnost : Jozef Suchoža, Regina Palková 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 106-114\\ 

Č. abstraktu : b001198 

 Text : Historický vývoj rozhodčího řízení na Slovensku. Polemické názory 

na současnou právní úpravu rozhodčího řízení. Úvahy de lege ferenda. 

Vloženo       : 14/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

Název : Problematika ochrany lidské důstojnosti osob ve výkonu trestu 

odnětí svobody 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 3 (2010), s. 14-21\\ 

Č. abstraktu : b001125 

 Text : Příspěvek je věnován aspektům ochrany lidské důstojnosti osob ve 

výkonu trestu odnětí svobody. Tyto osoby jsou bezesporu vystaveny hrozbě 

nedůstojného zacházení víc než průměrný občan, který nečelí trestně 

právní represi. Cílem příspěvku je poukázat na důležité aspekty ochrany 

lidské důstojnosti obecně, ale zejména v kontextu výkonu trestu odnětí 

svobody. Záměrem je také upozornit na případné nedostatky v této oblasti, 

zejména na důsledky věznění, a kriticky zhodnotit úroveň ochrany lidské 

důstojnosti vězňů. 

Vloženo       : 26/03/2010   ABD 139/ce 

  

 

Název : Rozhodčí řízení v judikatuře Ústavního soudu 

Odpovědnost : Pavel Varvařovský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 143-146\\ 

Č. abstraktu : b001191 

 Text : Rozhodnutí Ústavního soudu, která se vztahují k případům, kdy 

ústavní stížnosti směřovaly přímo proti rozhodčím nálezům. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

Název : Rozhodčí řízení v tzv. smluvních vztazích spotřebitelského typu 

Odpovědnost : Alexander J. Bělohlávek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 89-99\\ 

Č. abstraktu : b001220 

 Text : Některá obecná východiska ochrany spotřebitele a rozhodčího 

řízení. Způsoby a formy řešení spotřebitelských sporů. Rozhodčí řízení ve 

spotřebitelských sporech. Role státních soudů v tzv. spotřebitelské 

arbitráži. Základní modely řešení spotřebitelských sporů ve vztahu k 

rozhodčímu řízení. Evropské právo a spotřebitelská arbitráž. Zásadní 

význam rozhodovací praxe Soudního dvora EU (judikatura týkající se 

výkladu Směrnice).Vloženo       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 
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Název : Rozhodčí smlouva a rozhodci ve světle některých rozhodnutí ... 

aneb quo vadis ... ? 

Odpovědnost : N. Rozehnalová, J. Havlíček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní fórum\. - 7, č. 3 (2010), s. 114-119\\ 

Č. abstraktu : b001215 

 Text : Úvaha nad stávající právní úpravou rozhodčího řízení v ČR. Závěr 

úvahy je takový, že stávající právní úprava je nevyhovující a je třeba 

přistoupit k patřičným legislativním úpravám. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

Název : Společnosti v okovech : trestní odpovědnost firem 

Odpovědnost : Josef Pravec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Ekonom\. - 54, č. 14 (2010), s. 12-17\\ 

Č. abstraktu : b001216 

 Text : Návrh zákona o trestní odpovědnosti firem a důvody k zavedení 

trestní odpovědnosti právnických osob. Návrh trestně postižitelného 

jednání firem ( poškození životního prostředí, ohrožení zdraví závadnými 

potravinami, praní špinavých peněz, zkreslování údajů o stavu 

hospodaření, účast na organizovaném zločinu, podpora terorismu). 

Navrhované tresty - zrušení právnické osoby, propadnutí majetku, zákaz 

činnosti, peněžité tresty, zákaz přijímat dotace, vyřazení ze soutěže na 

veřejnou zakázku, zveřejnění rozsudku v médiích. Současný stav postihu 

hospodářské kriminality, politické zájmy na prosazení zákona nebo naopak 

na jeho zamítnutí. Tlak EU na přijetí, odpor politických stran a 

podnikatelů. Připojen článek o trestní odpovědnosti firem v zahraničí 

(Těžký život za velkou louží). 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Stabilita práva na prvním místě 

Odpovědnost : Pavel Kučera, Michael Kincl 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 14, č. 3 (2010), s. 3\\ 

Č. abstraktu : b001121 

 Text : Autoři v zásadě vyjadřují určité pochybnosti nad snahou 

novelizovat co nejdříve v některých ustanoveních nový trestní zákoník, 

který nabyl začátkem roku účinnosti, protože se domnívají, že by měl 

"dostat možnost", aby se v aplikační praxi projevily jeho skutečné 

přednosti a nedostatky. Za chybu považují už jeho novelizaci (hranice 

trestní odpovědnosti) před nabytím účinnosti.  

Vloženo       : 26/03/2010   ABD 139/ce 

 

  

Název : Svoboda projevu a její trestněprávní limity ve světle judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva II. 

Odpovědnost : Jan Čapek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestní právo\. - 147, č. 3 (2010), s. 23-30\\ 

 

Č. abstraktu : b001126 
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 Text : Pokračování z TP č. 2/2010. V sérii materiálů, které se zabývají 

judikaturou Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku v různých 

oblastech, tentokrát "došlo" na otázky svobody projevu. Po stručném úvodu 

je rozebírána řada judikátů především z poslední doby, které jsou typické 

pro přístup soudu k této problematice a které tak do značné míry 

předjímají i postup národních soudů. Pokračování v příštím čísle. 

Vloženo       : 26/03/2010   ABD 139/ce 

 

  

Název : Tiskový zákon - deset let účinnosti 

Odpovědnost : Tomáš Sokol 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 3 (2010), s. 4-10\\ 

Č. abstraktu : b001207 

 Text : Hodnocení desetiletého působení tiskového zákona (č.46/2000 Sb.) 

vycházející z jednotlivých publikovaných dovolacích rozhodnutí Nejvyššího 

soudu ČR. Charakteristika tiskového zákona. Problematika aplikace 

institutu práva na odpověď a institutu ochrany zdroje a obsahu informací. 

Otázka odpovědnosti sdělovacích prostředků v této souvislosti. Vztah 

institutu ochrany zdroje a obsahu informací k trestnímu právu, možná 

trestní odpovědnost. 

Vloženo       : 19/04/2010   ABD 139/hou 

 

 

Název : Trestné činy v silniční dopravě podle nového trestního zákoníku 

Odpovědnost : Miroslav Růžička 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 3 (2010), s. 5-12\\ 

Č. abstraktu : b001147 

 Text : Kvalifikování trestné činnosti v silniční dopravě podle trestního 

zákona (č.140/1961 Sb.). Nový trestní zákoník (č.40/2009 Sb.) a jeho 

úprava skutkových podstat trestných činů, které lze zahrnout pod trestné 

činy v silniční dopravě. Změny v postupu státního zastupitelství při 

vyšetřování trestných činů v dopravě - dopady formálního pojetí trestného 

činu s materiálním korektivem, diskreční pravomoc státního zástupce a 

zásada subsidiarity trestní represe, problematika dozoru státního 

zástupce zejména v přípravném řízení, možnosti odklonů. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 

 

  

Název : Z činnosti Poradního výboru evropských prokurátorů 

Odpovědnost : Jana Zezulová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 3 (2010), s. 32-36\\ 

Předmět (korporace)  : Poradní výbor evropských prokurátorů 

Č. abstraktu : b001151 

 Text : Vznik Poradního výboru evropských prokurátorů (CCPE) jako 

poradního orgánů Výboru ministrů v otázkách obecné povahy souvisejících s 

postavením veřejné žaloby v členských státech Rady Evropy. Jeho úkoly a 

činnost. Vypracovávání stanovisek (Opinion CCPE) a jejich význam. 

Doporučení Rec(2000)19 o úloze veřejné žaloby v systému trestní justice - 

harmonizace evropské trestní politiky, organizace trestního řízení a 

zahájení trestního stíhání vzhledem k duálnosti evropských právních 

systémů - kontinentální (francouzský) a anglosaský. 

Vloženo       : 31/03/2010   ABD 139/hou 
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BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 
 

 

Název : Biometrické kontroly na letištích 

Odpovědnost : Jaroslav Linhart 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 10, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001029 

 Text : Místo důkladné prohlídky a dlouhodobého pohovoru přijdou možná ke 

slovu na letištích v Izraeli speciální čipové karty. Kontrolovaná osoba 

kartu vloží do speciálního zařízení a to porovná fotku, otisky prstů a 

další biometrické údaje z čipu s reálem. Technologie vznikla v Izraeli a 

čipové karty se začaly testovat na mezinárodním letišti u Tel Avivu. 

Vloženo       : 19/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Caught in profile 

Odpovědnost : Raine Marcus 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Intersec\. - 20, č. 2 (2010), s.26-28, il\\ 

Indexované poznámky : Dopaden podle popisu 

Č. abstraktu : b000973 

 Text : K systému zajišťování bezpečnosti leteckého provozu a jeho 

ochrany před teroristy na letištích i v letadlech izraelské společnosti 

El Al. Upřednostňované zásady (vytypování podezřelých a jejich důsledná 

kontrola, kvalifikovaný personál a vhodné pracovní podmínky, využití 

vyspělých technologií - zejména domácí produkce, nezveřejňování procesů 

kontroly, ozbrojený doprovod v letadlech a výcvik personálu, apod.). 

Porovnání s organizací a praxí kontrol v jiných zemích, zejména v USA. 

Izraelský model je efektivní a všeobecně uznávaný. 

Vloženo       : 15/03/2010   ABD 139/bl 

 

  

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

zkušenosti 

Odpovědnost : Ján Spišák 

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 těžiště. Závěr. 

Vloženo       : 18/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Cvičení orgánů krizového řízení v zónách havarijního plánování 

jaderných elektráren 

Odpovědnost : Ivan Koleňák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 2 (2010), s. 21-23, 4 il., lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000839 

 Text : Mírové využití jaderné energie se stalo přirozenou součástí 

energetického mixu řady vyspělých států naší planety. Jaderné elektrárny 
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budou mít zásadní vliv na rozvoj ekonomiky i v budoucnu. Zóna havarijního 

plánování. Ochranná opatření. Vnější havarijní plány. Poznatky ze cvičení 

"Zóna 2008". Příprava cvičení "Zóna 2010". 

Vloženo       : 23/02/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Kritická infrastruktura? : Otevřený příběh 

Odpovědnost : Václav Fišer 

 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 30-32, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b000912 

 Text : Dokument "Zásady plánování, financování a řízení výstavby a 

údržby obranné infrastruktury ČR". Obranná struktura - vojenská a 

nevojenská. Výkon základní povinnosti státu na úseku bezpečnosti, tzv. 

základních funkcí státu za krize. Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti 

ČR. Další dokumenty - Koncepce ochrany obyvatelstva, Vyhodnocení stavu 

realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do r. 2006 s výhledem do roku 

2015. Evropská směrnice a krizový zákon. Závěr. 

Vloženo       : 04/03/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Mezinárodní letiště 

Odpovědnost : Dagmar Linhartová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 2-5, 12 il\\ 

Č. abstraktu : b001025 

 Text : Historie a vznik letiště v Praha - Ruzyně. Charakteristika a 

popis mezinárodního letiště Praha - Ruzyně. Inspektorát cizinecké policie 

na letišti. Úkoly cizinecké policie. Ochranné prostředky. Bezpečnostní 

opatření letiště. 

Vloženo       : 19/03/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Ochrana podnikání, bezpečnost a lidský faktor 

Odpovědnost : Stanislav Nečas 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 70-81, lit. 9\\ 

Č. abstraktu : b000952 

 Text : Reakce člověka na ohrožení - lidský faktor v systému bezpečnosti. 

Vnímání reality, člověk jako oběť a jeho chování. Stupeň připravenosti na 

situace ohrožení a její zvládnutí. Respektování rozhodující úlohy člověka 

v bezpečnostním systému. "Vyladění" zaměstnanců na možnost vzniku 

rizikové a ohrožující situace. Postoje zaměstnanců k otázce ochrany a 

bezpečnosti. 

Vloženo       : 09/03/2010   ABD 139/hou 

  

  

Název : Pilotní projekt AKT týmů Policie ČR 

Odpovědnost : Martin Koryčanský, Milan Kroužil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 3 (2010), s. 34, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001050 
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 Text : Antikonfliktní týmy jsou integrální součástí policejních útvarů 

KŘP PČR, jejichž základním úkolem je zprostředkování komunikace mezi 

veřejností a Policií ČR, eventuálně mezi pracovníky sdělovacích 

prostředků nebo orgánů státní správy a samosprávy a Policií ČR. Pilotní 

projekt inovačního programu formou Celorepublikového instrukčně 

metodického zaměstnání, prohlubujícího dosavadní znalosti a zkušenosti 

členů antikonfliktních týmů PČR v rámci bezpečnostních opatření. Závěr. 

Vloženo       : 22/03/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : \Die \\Sensibilität gegenüber der Terrorgefahr ist verloren 

gegangen 

Odpovědnost : hol 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 2 (2010), s. 16-18, 2 il.\\ 

Indexované poznámky : Senzibilita vůči nebezpečí terorismu se vytrácí. 

Č. abstraktu : b000685 

 Text : Podceňování nebezpečí teroristického útoku veřejností, politiky a 

i některými policejními činiteli. Skutečná situace v Německu, 

islamističtí extremisté a jejich vazby na mezinárodní terorismus. Nutná 

bezpečnostní opatření. 

Vloženo       : 11/02/2010   ABD 139/hou 

 

Název : Veda ako súčasť bezpečnosti v kontexte vývoja spoločnosti 

Odpovědnost : Marián Mesároš 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Karlovarská právní revue\. - 5, č. 4 (2009), s. 52-57, 2 

schémata, lit. 6\\ 

Č. abstraktu : b000947 

 Text : Podstata teorie bezpečnosti - vědecké poznání v této oblasti. 

Pojetí a chápání bezpečnostního vzdělávání v oblasti ochrany osob a 

majetku v minulosti a dnes. Soukromé bezpečnostní služby a jejich 

legislativní vývoj, bezpečnostní management. Věda a bezpečnost v kontextu 

vývoje společnosti, vliv globalizace. 

Vloženo       : 08/03/2010   ABD 139/hou 

  

Název : Využití geografických informačních systémů v krizovém řízení 

Odpovědnost : Jan Petr 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 2 (2010), s. 26-27, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b000845 

 Text : Geografické informační systémy jsou u HZS ČR využívaný s úspěchem 

několika let. Standardní programové vybavení. Mapa rizika sesuvu půdy dle 

obcí. 

Vloženo       : 23/02/2010   ABD 139/kab 
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SILNIČNÍ DOPRAVA, BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU 
 

 

Název : Ausnahmen vom Entzug der Fahrerlaubnis und vom Faheverbot 

Odpovědnost : Carsten Krumm 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Zeitschrift für Rechtspolitik\. - 43, č. 1 (2010), s. 11-13, 

lit. 30\\ 

Indexované poznámky : Výjimky z odebrání řidičského oprávnění a ze zákazu 

řízení 

Č. abstraktu : b001137 

 Text : Současné právní předpisy a existující výjimky. Navrhované 

reformy. Ukládání pokut. Odebrání řidičského průkazu. Dodatečná omezení. 

Vloženo       : 29/03/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Interpretace výsledků analýzy v otázce "přednosti v jízdě" 

Odpovědnost : Marek Semela 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Soudní inženýrství\. - 20, č. 6 (2009), s. 284-290, 6 il., lit. 

2\\ 

Č. abstraktu : b001188 

 Text : Otázka možné interpretace výsledků znalecké analýzy v případě 

nehod o "přednosti v jízdě". 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/vyk 

VOJENSTVÍ, ARMÁDA 
 

 

Název : Jak regulovat soukromé vojenské společnosti? 

Odpovědnost : Oldřich Bureš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Mezinárodní vztahy\. - 44, č. 4 (2009), s. 85-107, 3 tab., lit. 

69\\ 

Č. abstraktu : b001073 

 Text : Možnosti regulace činnosti soukromých vojenských společností 

(SVS). Praktické, právní, ekonomické i politické klady a zápory 

jednotlivých možných regulačních mechanismů. Aktivity SVS a hlavní důvody 

pro jejich regulaci. 

Vloženo       : 23/03/2010   ABD 139/vyk 

  

  

Název : Legitimacy in corrections. A randomized experiment comparing a 

boot camp with a prison 

Odpovědnost : Derrick Franke, David Bierie, Doris Layton Mackenzie 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Criminology and Public Policy\. - 9, č. 1 (2010), s. 89-117, 2 

il., 3 tab., lit. 54\\ 

Indexované poznámky : Pocit legitimity v nápravných zařízeních. Namátkový 

pokus porovnávající vojenský nápravný tábor s věznicí 

Č. abstraktu : b001201 

 Text : Průzkum byl proveden u 202 chovanců, kteří si odpykávali 

šestiměsíční trest v jedné ze dvou institucí: v tradiční věznici a ve 

vojenském nápravném táboře. Průzkum ukázal, že pocit legitimity 

justičního systému se ve věznici (ne ve vojenském táboře) mění od 

pozitivního k negativnímu. Některé rozbory ukázaly, proč tomu tak je. 

Výsledky a diskuse. 

Vloženo       : 15/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

Název : Medics with guns 

Odpovědnost : Sara Schreiber 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Law Enforcement Technology\. - 36, č. 10 (2009), s.28-33, 8 il\\ 

Indexované poznámky : Lékaři ve zbrani 

Č. abstraktu : b001085 

 Text : Během posledního desetiletí se v USA a v Kanadě budují speciální 

jednotky taktické pohotovostní lékařské služby TEMS (Tactical Emergency 

Medical Service). Příslušníci těchto jednotek absolvují navíc vojenský 

výcvik (bojový taktický a střelecký) a pravidelná cvičení. Nasazují se do 

protiteroristických jednotek SWAT aj. speciálních jednotek armády a 

policie v rámci zdravotnické podpory v průběhu akcí. Ze zkušeností 

několika jednotek TEMS, k jejich vybavení, výcviku, úkolům a činnosti. 

Vloženo       : 24/03/2010   ABD 139/bl 

  

  

Název : Od Washingtonu po Lisabon: Nová strategická koncepce NATO 

Odpovědnost : Pavel Nečas, Peter Terem, Miroslav Kelemen 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Obrana a strategie\. - 9, č. 2 (2009), s. 49-60, lit. 20\\ 

Č. abstraktu : b001181 

 Text : Představení nové strategie bylo očekáváno na 60. výročním summitu 

NATO v Bukurešti, jelikož předchozí Strategická koncepce NATO byla 

schválena na oslavách 50. výročí NATO před deseti lety. Tento záměr 

znemožnila řada faktorů. Nová strategie NATO by musela zvládnout dva 

problémy - specifikaci role Aliance a podporu její existence. Proto se 

musí jednat o hybridní dokument, který se soustředí na politické a 

vojenské rozhodování v NATO i na veřejnost v rámci Aliance i mimo ni. 

Musí poskytovat strategické vodítko a být základem pro budování veřejné 

podpory potřeb bezpečnostní politiky. 

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : TCCC u nás 

Odpovědnost : Pavel Černý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Rescue report\. - č. 1 (2010), s. 14-15, 7 il\\ 

Č. abstraktu : b000905 

 Text : Armádní program TCCC (Tactical Combat Casualty Care). Je to 

systém první pomoci pro momenty, kde bude jen obtížné či zcela nemožné 
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využít tzv. mírovou medicínu. Zájem o dovednosti a znalosti systému TCCC 

roste nejen ze stran policejních a bezpečnostních sborů, ale i 

speciálních záchranářských a hasičských složek. Vybavení od americké 

firmy NAR. Závěr. 

Vloženo       : 04/03/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Vojenská reforma v kontextu bezpečnostnej politiky Ruskej 

federácie 

Odpovědnost : Martin Horemuž 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Obrana a strategie\. - 9, č. 2 (2009), s. 61-78, lit. 38\\ 

Č. abstraktu : b001183 

 Text : Průběh vojenské reformy v Rusku v kontextu její vlastní 

bezpečnostní politiky. Problémy, s kterými bylo reformování ozbrojených 

sil RF spojené. Základním nevyhnutelným východiskovým bodem vojenské 

reformy se stala změna mezinárodního bezpečnostního prostředí po rozpadu 

bipolárního systému, a taktéž vnitřní transformace politického a 

ekonomického systému, která však po roce 1991 proběhla ve specifických 

podmínkách poznamenanými permanentně ekonomickou a sociální krizí, 

hledáním postimperiální identity a místa v systému mezinárodních vztahů.  

Vloženo       : 13/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

Název : Výzkum intersexuálních rozdílů uchazečů o službu v armádě České 

republiky 

Odpovědnost : Roman Pospíšil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Psychologie pro praxi\. - 44, č. 3-4 (2009), s. 41-59, 6 tab., 

lit. 10\\ 

Č. abstraktu : b001146 

 Text : Výběr uchazečů z hlediska jejich vhodnosti pro službu v 

profesionální armádě ČR. Hlavním cílem výzkumu je zjistit rozdíly v 

absolvovaných psychologických testech a dotaznících v závislosti na 

pohlaví u náhodně vybraných skupin uchazečů a uchazeček (ve věku 20-35 

let). Výzkumné šetření analyzuje intersexuální rozdíly u vybraných 

psychologických proměnných, uvádí psychologické profily uchazeče-muže a 

uchazečky-ženy a rozdíly v osobnostních typech. Mezi pohlavími se 

projevily jen minimální rozdíly. 

Vloženo       : 30/03/2010   ABD 139/vyk 
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