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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 muţským a ţenským 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. Sebevraţdy. 

Sociální anamnéza. Závěr. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Combating Impaired Driving 

Odpovědnost : Chuck Hayes 

 

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. 

Vloţeno       : 21/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Gun violence in Toronto : perspectives from the police 

Odpovědnost : Ifeanyi Ezeonu 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Howard Journal of Criminal Justice\. - 49, č. 2 (2010), 

s. 147-165, lit. 72\\ 

Indexované poznámky : Násilí s pouţitím zbraně v Torontu : hlediska 

policie 

Č. abstraktu : b001451 

 Text : Způsob, jakým se policie v Torontu postavila k problému násilí 

páchanému s pouţitím zbraně. Toto násilí je často v médiích spojeno s 

mladými muţi černé pleti. Činnost gangů, ilegální pašování zbraní, 

nedovolený obchod s drogami atd. 

Vloţeno       : 07/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Krátký intervenční program pro ambulantní léčbu osob závislých 

na stimulantech 

Odpovědnost : M. Růţička 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

 

Seriál : Adiktologie\. - 10, č. 1 (2010), s. 64-67, lit. 4\\ 
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Č. abstraktu : b001427 

 Text : Nový postup ambulantní práce s lidmi závislými na stimulačních 

drogách (kokain, crack, pervitin). Nová metodika práce s názvem Krátký 

intervenční program je vyuţívána ve Velké Británii. Program bude 

přepracován pro uţivatele pervitinu, následně bude v průběhu tří let 

vyhodnocována jeho úspěšnost. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Mexiko: Eskalace drogové války 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 12-13, 3 il\\ 

Č. abstraktu : b001378 

 Text : Mexické drogové gangy operují v severních pohraničních státech s 

centry v Tijuaně a Ciudad Juárez, kde je jejich skutečná moc uţ dlouho 

větší neţ moc státních úřadů. Jejich hlavní zbraní je korupce. Rozdělení 

sfér vlivu mexických drogových kartelů. Do boje proti narkomafii byla 

nasazena i mexická armáda. Závěr. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Nový trestní zákoník : změny v postihu (nejen) drogové 

kriminality 

Odpovědnost : Petr Zeman, Hana Gajdošíková 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zaostřeno na drogy\. - 8, č. 1 (2010), s. 1-12, 2 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001402 

 Text : Drogové trestné činy podle nového trestního zákoníku a 

související přestupky. Trestné činy související s uţíváním návykových 

látek, pachatelé uţívající a distribuující návykové látky, trestní 

sankce. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Perorální aplikace pervitinu formou ţelatinové kapsle 

Odpovědnost : Z. Guryčová 

Autor       : Guryčová, Zuzana 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 10, č. 1 (2010), s. 56-62, 6 tab., 1 il., lit. 

5\\ 

Č. abstraktu : b001426 

 Text : Perorální aplikace je jedním z nejméně rizikových způsobů uţívání 

drog. Zkušenosti klientů-uţivatelů pervitinu s aplikací ţelatinovou 

kapslí. Uţivatelé kapslí byli dotazováni na velikost dávky, intenzitu 

účinku a důvody vedoucí je k perorální aplikaci. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Pilotní šetření závislosti na tabáku mezi schizofrenními 

pacienty 

Odpovědnost : V. Dreslerová, J. Dresler 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 10, č. 1 (2010), s. 16-25, 4 tab., 2 grafy, lit. 

27\\ 

Č. abstraktu : b001418 

 Text : Kouření je diagnóza, kterou trpí aţ 70 procent pacientů se 

schizofrenní poruchou. Terapie nikotinismu je komplikována silou 

závislosti a nízkým stupněm motivace. Cílem studie bylo porovnat sílu 

závislosti, úroveň motivace a informovanosti pacientů o terapeutických 

moţnostech za pomoci strukturovaného interview. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Postoje a skúsenosti mládeţe na Slovensku s alkoholom a tabakom 

Odpovědnost : R. Ochaba 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 10, č. 1 (2010), s. 26-34, 9 grafů, lit. 31\\ 

Č. abstraktu : b001421 

 Text : Zkušenosti, postoje a zdravotní uvědomění mládeţe ve vztahu ke 

kouření a uţívání alkoholu. Souvislosti mezi rizikem uţívání tabáku a 

alkoholu. Výzkumný soubor tvořili respondenti z celého Slovenska ve 

věkové kategorii 15-29 let. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Poţívání alkoholu na veřejnosti - moţnosti 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.  

Vloţeno       : 24/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Prevencia fajčenia a uţívania 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, jejichţ původ je 

uţívání tabáku a alkoholických nápojů. Příspěvek je zaměřený na 

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

na odklady související s problémovým pitím u dospělé populace.  Riziko 
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vzniku závislosti na alkoholu a moţné zdravotní důsledky, které jsou 

spojené se závislostí na alkoholu. Závěr. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Projekt "Nepodporuji výrobu drog":\\Bulletin Národní 

protidrogové centrály\ 

Odpovědnost : Michal Hammer 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Závislosti a my\. - listopad (2009), s. 4, 1 lit.\\ 

Č. abstraktu : b001438 

 Text : Smyslem projektu je poukázat na příčinnou souvislost mezi 

dostupností léků s obsahem pseudoefedrinu a nelegální výrobou 

metamfetaminu. Národní protidrogová centrála a její úkol upozornit 

širokou veřejnost na problematiku zneuţívání pseudoefedrinu obsaţeného ve 

volně prodejných léčivech. Statistická data, vzájemná spolupráce NPC s 

Českou lékařskou komorou. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Projekt "Stop pěstírnám konopí" 

Odpovědnost : Marek Blaţejovský 

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 Sluţby kriminální policie a vyšetřování. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/ek 

 

  

¶Název : Sebehodnocení klientů doléčovacího programu pro uţivatele 

návykových látek 

Odpovědnost : E. Maierová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 10, č. 1 (2010), s. 46-55, 3 tab., 1 il., lit. 

20\\ 

Č. abstraktu : b001425 

 Text : Sebehodnocení hraje důleţitou roli v úspěšné léčbě z drogové 

závislosti. Cílem je postihnout sebehodnocení klientů doléčovacího 

programu (tj. exuserů), popsat a porovnat jejich společné charakteristiky 

sebehodnocení. Velkou váhu znamenají pro klienty sociální vztahy, 

komunikace, zdraví, zaměstnání. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Uţívání drog v národnostních menšinách v ČR 

Odpovědnost : L. Šťastná, T. Adámková, P. Chomynová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Adiktologie\. - 10, č. 1 (2010), s. 36-44, 3 tab., lit. 32\\ 

Č. abstraktu : b001424 
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 Text : Problematika etnických minorit na území ČR a jejich příslušníků v 

roli uţivatelů návykových látek. Úvaha nad tím, jak sociální vyloučení 

ovlivňuje postavení příslušníka minority jako uţivatele návykových látek. 

Informace o sluţbách a opatřeních, které existují v rámci ČR pro práci s 

touto cílovou skupinou. Hlavní pravidla pro práci drogových sluţeb s 

příslušníky etnických minorit. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Vyváţenost 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. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/ek 

 

  

KRIMINOLOGIE, KRIMINALITA, PREVENCE 
 

 

Název : Accession blues : modest successes and major difficulties in 

Romania 

Odpovědnost : Norel Neagu 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 17, č. 1 (2010), s. 47-60\\ 

Indexované poznámky : Přistoupení "blues" : skromné úspěchy a velké 

problémy v Rumunsku 

Č. abstraktu : b001333 

 Text : Analýza právních předpisů a judikatury týkající se prevence a 

boje proti podvodům, které ohroţují finanční zájmy EU v Rumunsku. 

Provádění právních předpisů v procesu přistoupení Rumunska k EU, výklad v 

judikatuře, dosaţené výsledky. Nedostatky v legislativě a v praktickém 

provádění, sankce a vymáhání prostředků. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Ambient populations and the calculation of crime rates and risk 

Odpovědnost : Martin A. Andresen, Greg W. Jenion 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 2 (2010), s. 114-133, 6 tab., 7 il., 

lit. 23, příl.\\ 

Indexované poznámky : Okolní populace a výpočet kriminality a rizika 

Č. abstraktu : b001321 

 Text : Měření kriminality, vypočtená míra kriminality. Residenční a 

okolní obyvatelstvo, rozdíly. Ohroţení populace kriminalitou. Statistiky 

trestné činnosti. Rizika. Hodnocení rizik (riziko recidivy, riziko 

opakované viktimizace). Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Bratrovraţda 

Odpovědnost : Milan Šimek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 3-7,k 7 il\\ 

Č. abstraktu : b001237 

 Text : Popis skutkově jednoduchého případu, kdy pachatel zavraţdil svého 

bratra, který jej dlouhodobě tyranizoval. Vrah se ke svému činu doznal a 

sám se policii udal. Policisté provedli pečlivě všechny potřebné úkony, 

včetně výslechů svědků, vyţádání příslušných znaleckých posudků a 

prověrky na místě. 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Buď já, nebo on! 

Odpovědnost : Viktorin Šulc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 4 (2010), s. 68-69, 4 il.\\ 

Č. abstraktu : b001287 

 Text : Vyšetřování policie a následné usnesení vrchního komisaře z 26. 

června 2008 ve věci loupeţného přepadení taxikáře mladým pachatelem.  

Napadený ozbrojený taxikář téţ ozbrojeného pachatele v zápase o ţivot v 

sebeobraně usmrtil. Operativní pátrání, otázka přiměřené sebeobrany. 

Vloţeno       : 24/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Crime-based survey instrument for police integrity measurement 

Odpovědnost : Petter Gottschalk 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 52-68, 11 tab., lit. 15\\ 

Indexované poznámky : Trestná činnost - nástroje pro měření policejní 

integrity 

Č. abstraktu : b001236 

 Text : Trestná činnost policistů v Norsku. Obsahová analýza 57 soudních 

případů odsouzených policistů. 

Vloţeno       : 21/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Dimension der Ethik : Polizeiliches Fehlverhalten - ethische 

Einsprüche im System des Rechts 

Odpovědnost : Marcus Freitag 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 16-19\\ 

Indexované poznámky : Dimenze etiky. Policejní prohřešky - etické 

připomínky v právním systému 

Č. abstraktu : b001314 

 Text : Problematika policejní práce a chování policistů z etického 

hlediska. Význam hierarchie hodnot, nutnost respektování lidské 

důstojnosti, otázka svědomí. Provinění policistů, podoby násilí, problém 

odpovědnosti. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Fehlverhalten : Das Dienstvergehen und die Konsequenzen - 

Überblick mit vielen Beispielen aus der polizeilichen Praxis 

Odpovědnost : Marcello Baldarelli 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 4-9, 1 schéma\\ 

Indexované poznámky : Prohřešky. Sluţební provinění a souvislosti - 

přehled s mnoha příklady z praxe 

Č. abstraktu : b001311 

 Text : Různá sluţební provinění policistů, jejich příčiny, druhy podle 

závaţnosti, sankce. Bagatelní provinění. Sluţební přestupky: lehké (např. 

nedostatky v evidenci), střední (např. nedostavení se do sluţby), těţké 

(např. alkohol ve sluţbě) a nejtěţší, včetně trestných činů (např. 

korupce). 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Forenzní psychologie, 2. upravené vydání \\Kriminalistika\ 

Odpovědnost : Marie Vágnerová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 65-66\\ 

  

Recenze monografie : Forenzní psychologie \\- a F 29236\ 

Č. abstraktu : b001303 

 Text : Publikace je druhou rozšířenou verzí knihy Forenzní psychologie. 

Text je členěn do pěti základních oddílů a stejným způsobem jsou dále 

diferencovány i dílčí kapitoly. Rozbor všech základních oddílů. Shrnutí. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Francopol 

Odpovědnost : Alain Tousignant 

Další názvy : Francopol. Working Together, en français 

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 moţnosti spolupráce 

členských zemí a perspektivy činnosti Francopolu. 

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Gewalt im Zusammenhang mit Fußballspielen - sind italienische 

Verhältnisse auch in Deutschland denkbar? 

Odpovědnost : Jörg Ziegler 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei\. - č. 3-4 

(2009), s. 59-162, 8 fot.\\ 
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Indexované poznámky : Násilí ve spojitosti s fotbalovými zápasy - jsou 

italské sportovní poměry myslitelné také v Německu? 

Č. abstraktu : b001247 

 Text : Násilí ve spojitosti s fotbalovými zápasy v Německu ve srovnání 

se stejnou problematikou v Itálii. Vymezení problému, vývoj fotbalového 

sportu  a fanouškovské kultury. Rozlišení, kategorizace fanouškovské 

scény, jejich odlišná zaměření na konzum, fotbal, záţitek. Další 

rozlišení na diváky pasivní, angaţované, fanatiky vyhledávající konflikt. 

Srovnání pořádkových kritérií Německa a ostatních států Evropy. Italské 

poměry na stadionech, italské hnutí ULTRA, vývoj. Začlenění fenoménu 

násilí v evropském kontextu, opatření UEFA. 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Hitting the suite spot : sentencing frauds 

Odpovědnost : Michael Levi 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Financial Crime\. - 17, č. 1 (2010), s. 116-132, 3 

tab., lit. 27\\ 

Indexované poznámky : Zasaţení vhodného místa : trestání podvodů 

Č. abstraktu : b001332 

 Text : Podvody vůči EU. Odsouzení pachatele. Statistiky za období 2004-

2009. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Informační systém Europolu 

Odpovědnost : Martina Abrahamová  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 26-27, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b001383 

 Text : Europol je organizace EU prosazující právo, která pracuje se 

zpravodajskými informacemi týkajícími se trestné činnosti. Cíl a poslání 

Europolu. Účel Informačního systému Europolu (IS). Právní základ. Přístup 

do IS. Automatické a manuální skládání údajů. Přeshraniční odhalování 

trestné činnosti. Kritéria zadávání údajů do IS. Omezení vztahující se na 

uchovávání údajů. Přehled objektů IS. Toky informací v IS. Budoucnost IS.  

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Jak zabránit masakru ve škole 

Odpovědnost : David Karásek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 4 (2010), s. 4-6, 5 il.\\ 

Č. abstraktu : b001284 

 Text : Po tragických událostech v německém Vinnendenu je veřejností 

poţadován větší důraz na kontrolu legálně drţených zbraní. Otázka 

zpřísnění trestů za nelegální drţení zbraní, amnestie na zbraně v ČR. 

Problematika psychotestů, civilista a jeho moţnosti zastavit šíleného 

střelce. 

Vloţeno       : 24/04/2010   ABD 139/ek 
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¶Název : K problematice zločinů "jménem cti" 

Odpovědnost : Leoš Tuček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 51 - 57\\ 

Č. abstraktu : b001296 

 Text : Zločiny "jménem cti" představují pro Evropana specifický a 

mnohovrstevný fenomén, se kterým se jiţ delší dobu potýkají členské země 

EU, kam emigrují a posléze ţijí početné islámské komunity. Věcné poznání 

podstaty násilných aktů zaloţených na pojetí cti je nejlepším způsobem 

jejich efektivní prevence, ale i jejich potlačování. Logika vraţd "jménem 

cti". Motiv: sociální kontrola ţenské individuality a sexuality. 

Struktura vztahu pachatel-oběť. Místo činu jako forma veřejné manifestace 

"obnovení cti". Incidence zločinů "jménem cti". Závěr.  

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Kontrolní činnost státního poţárního dozoru v roce 2009 

Odpovědnost : Zdeněk Ráţ 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 4 (2010), s. 10-12, 1 graf\\ 

Č. abstraktu : b001428 

 Text : Jednou z oblastí výkonu státního poţárního dozoru jsou kontroly 

dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně, ukládání 

opatření zjištěných nedostatků a kontroly plnění těchto opatření. 

Tematické kontroly v prostorách bývalých zemědělských, průmyslových, 

vojenských a podobných areálů. Kontroly v prostorách velkých trţnic. 

Tematické kontroly dokumentace. Zdolávání poţárů.   

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : \Die \\Leid-Linien der katholischen Kirche : eine kritische 

Betrachtung 

Odpovědnost : Peter Jamin 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsche Polizei\. - 59, č. 4 (2010), s. 16-19\\ 

Indexované poznámky : Linie bezpráví katolické církve. Kritická úvaha 

Č. abstraktu : b001230 

 Text : Kritická studie k problematice postoje katolické církve k 

sexuální kriminalitě na dětech a mladistvých páchané kněţími nebo členy 

náboţenských sdruţení a společností. Vyšetřování prováděné církevními 

činiteli, hra o čas, mlčení o "zapomenutých" případech, pochybná pomoc 

obětem. Spolupráce církve s policií je v těchto případech nedostatečná a 

nemá ţádná pravidla.   

Vloţeno       : 21/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Mezinárodní seminář 

Odpovědnost : Eva Broţová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 16, 3 il\\ 

  

Recenze akce       : Efektivní formy a metody prevence korupce ve veřejné 

správě (2010 : Solenice, ČR) 
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Č. abstraktu : b001379 

 Text : Začátkem března 2010 proběhl v Solenici třídenní mezinárodní 

seminář na téma Efektivní formy a metody prevence korupce ve veřejné 

správě. Výtahy z referátů. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Mezinárodní workshop - Low profile policing - vyuţívání 

antikonfliktních týmů 

Odpovědnost : Martin Koryčanský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 46-47, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001385 

 Text : Nové trendy policejních činností. Jedním ze základních kamenů 

preventivního působení Policie ČR jsou jiţ čtyři roky antikonfliktní týmy 

(AKT). Nasazení AKT před samotným vypuknutím problému či eskalací násilí. 

Zavedení nových metod vedení policejních opatření na principu "Low 

profile policing" (strategie minimálního prezentování policejní síly a 

vyčkávání v záloze a filosofie "3D" - vyjadřující stupně - dialog, 

deeskalace, determinace). Praktické příklady, vyuţívání "Low profile 

policing". Koncepce AKT. Vyuţívání AKT. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

Název : Ochrana soukromí vyhrála nad bojem proti terorismu : EU a USA 

nebudou sdílet data 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - únor (2010), s. 28\\ 

Č. abstraktu : b001416 

 Text : Evropští poslanci zamítli dohodu o předávání dat o bankovních 

převodech mezi USA a EU. Prevence terorismu versus ochrana práv. Odkaz na 

webové stránky. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Odhalování pojistných podvodů 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 37, 1 il., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b001405 

 Text : Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) za rok 2009 potvrdily 

vysokou úspěšnost pojišťoven při odhalování podvodníků. Významný vliv má 

v tomto ohledu vyuţití informačních technologií i analýza pojistných 

produktů z hlediska jejich zneuţitelnosti podvodníky. Všechny šetřené 

případy pojistných podvodů ve specifikovaných oborech pojišťovnictví. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Otázky pro ... prvního náměstka ministra vnitra plk. JUDr. 

Jiřího Komorouse : Situace není úplně alarmující 

Odpovědnost : Jaroslav Kopic, Jiří Komorous 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 6-7, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001369 
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 Text : Rozhovor s J. Komorousem, prvním náměstkem Ministra vnitra ČR o 

policii. Současný stav policejní reformy. Policie a prevence. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Otazníky boje s chudobou a sociálním vyloučením 

Odpovědnost : Jana Kopřivová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Sociální práce/Sociálna práca\. - 10, č. 1 (2010), s. 45-47\\ 

Č. abstraktu : b001354 

 Text : Evropská unie v souladu s principem solidarity vyhlásila rok 2010 

Evropským rokem boje s chudobou a sociálním vyloučením. Otázky kladené 

významným českým a slovenským institucím a organizacím, jak se zapojit do 

tohoto projektu EU. 

Vloţeno       : 29/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Pilotní projekt Bezpečné bydlení 

Odpovědnost : Pavel Kocábek, Tomáš Koníček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 25 (2009), s. 27\\ 

Č. abstraktu : b001278 

 Text : Pocit bezpečí občanů v konkrétně popsaných lokalitách je na velmi 

nízké úrovni. V mnohých městech naší republiky jsou lokality, kde je 

třeba pozitivním způsobem ovlivňovat a stimulovat chování obyvatel, 

uţivatelů bytových domů. Vyhlášení pilotního projektu, cíle projektu. 

Vloţeno       : 24/04/2010   ABD 139/ek 

 

  

¶Název : Pokusy o předvídání moţného vývoje kriminality 

Odpovědnost : Martin Cejp 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 4 (2010), s. 111-116\\ 

Č. abstraktu : b001323 

 Text : Zpracovávání variantních scénářů vývoje vybraných druhů 

kriminality v ČR. Kriminologický výzkum moţné budoucnosti - identifikace 

problémů současné společnosti, které se mohou stát kriminogenními 

faktory. Organizovaná kriminalita jako jedna z řešených oblastí - scénáře 

jejího řešení. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Polizeibeamte als Täter : Strafrechtliche Beurteilung 

polizeilichen Fehlverhaltens - eine praxisorientierte Kurzübersicht 

Odpovědnost : Holger Nimtz 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 10-14, 1 schéma, 

1 il.\\ 

Indexované poznámky : Policista jako pachatel. Prakticky orientovaný 

krátký přehled trestněprávního posouzení policejních přestupků 

Č. abstraktu : b001312 



13 

 

 Text : Sluţební přestupky a trestné činy policistů. Problematika jejich 

klasifikace v policejním a trestním právu, sankcionování. Ilustrativní 

příklady. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Polizeiliches Fehlverhalten 

Odpovědnost : Koordination: Marcello Baldarelli 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 1-30\\ 

Indexované poznámky : Policejní prohřešky 

Č. abstraktu : b001309 

 Text : Přehmaty v policejní práci, špatné chování policistů při výkonu 

sluţby, kázeňské přestupky. Trestná činnost policistů a její kategorie 

podle  závaţnosti, uplatnění trestněprávních norem při jejich stíhání. 

Disciplinární právo. Psychologické příčiny negativních jevů v policejní 

práci, prostředky a strategie prevence. Nedostatky a chyby v dokazování v 

přípravném řízení, jichţ se policisté dopouštějí. Monografické číslo 

časopisu.  

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Polizeiliches Fehlverhalten - Prävention und Intervention 

Odpovědnost : Reinhard Mokros 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 2-4\\ 

Indexované poznámky : Policejní prohřešky - prevence a intervence 

Č. abstraktu : b001310 

 Text : Problematika "prohřešků", jichţ se dopouštějí policisté při 

výkonu sluţby nebo mezi kolegy. Zahrnuje různé formy, včetně mobbingu 

nebo sexuálního obtěţování. Problematika policejních "přehmatů" (projevy 

rasismu, šikanování, pouţití nepřiměřeného násilí apod.). Právní normy 

vztahující se na takové chování a jednání. Koncepce prevence a potírání 

těchto jevů. Podněty pro další výzkum. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Poznámky z oboru soudní sexuologie : forenzní fórum 

Odpovědnost : Ladislav Procházka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 106, č. 2 (2010), s. 116-118\\ 

Č. abstraktu : b001401 

 Text : Soudní sexuologie se zabývá soudně znaleckým posuzováním sexuálně 

motivované trestné činnosti, studiem a posuzováním sexuálních deviací, 

posuzováním průběhu a účinnosti sexuologických ochranných léčeb, soudně 

znaleckým posuzováním sexuálních dysfunkcí u muţů i ţen, soudně znaleckým 

posuzováním partnerského sexuálního nesouladu a posuzováním poruch muţské 

neplodnosti. Sexuologové-soudní znalci, jejich činnost, odborná kritéria. 

Pravidla diagnostiky. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Přichází věk kybernetické války? 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

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 výše 

jmenovaných států. Shrnutí vývoje. Příklady útoků v roce 2009. Závěry. 

Vloţeno       : 19/02/2010   ABD 139/ce 

¶Název : Responsibilisation revisited : from concept to attribution in 

crime control 

Odpovědnost : Lyn Hinds, Peter Grabosky 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 2 (2010), s. 95-113, 2 il., 3 tab., 

lit. 37, příl.\\ 

Indexované poznámky : Přehodnocená odpovědnost : od konceptu ke kontrole 

kriminality 

Č. abstraktu : b001317 

 Text : Odpovědnost policie za bezpečnost a ochranu obyvatel a jejich 

majetku. Odpovědnost obyvatel za jejich vlastní bezpečnost a ochranu. 

Faktory, které ovlivňují lidi přijmout větší odpovědnost za ochranu proti 

riziku viktimizace (gender, vzdělání, strach z kriminality). Demografické 

charakteristiky. Analýza dat. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Rusko : Podnikatelem ze dne na den a domácí vězení 

Odpovědnost : Dana Sloţilová, přeloţila 

Další       : Sloţilová, Dana 

     - jako : Překladatel \\730\ 

  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 12\\ 

Č. abstraktu : b001377 

 Text : V Rusku se "firmy na jeden den" zakládají většinou z důvodů 

moţnosti daňového úniku a registrují se převáţně na studenty. Série 

přednášek pro studenty v Irkutsku neboť tam byl zadokumentován poslední 

případ. Postup, jak získat studentskou oběť. Tresty za nezákonné či 

falešné podnikání v Rusku. Trest domácího vězení se bude týkat především 

úplatných úředníků. Dále se bude týkat méně závaţných porušení zákona, 

např. drobných krádeţí, výtrţnictví, ale i některých přestupků 

hospodářského charakteru. Navíc i můţe fungovat jako doplňkový trest pro 

pachatele, který si odpykal trest odnětí svobody za závaţný trestný čin a 

je třeba omezit jeho volný pohyb. Délka trvání trestu domácího vězení.  

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Sjednocování výţivného a neplatiči ve vězení 

Odpovědnost : Tomáš Behr 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právo a rodina\. - 12, č. 5 (2010), s. 18-21\\ 

Č. abstraktu : b001447 
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 Text : Vyjádření k výzvě ministryně spravedlnosti z jednání, 

uskutečněném na Ministerstvu spravedlnosti ve věci sjednocování výţivného 

rodičů stanovením metodických doporučení procentem z platu rodiče dne 16. 

3. 2010. Neplatiči výţivného ve vězeních, otázka jejich moţného postihu v 

souvislosti s trestní politikou státu. Zaměření na prevenci, posílení 

pracovního zařazení vězňů ve výkonu trestu. 

Vloţeno       : 07/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Útoky na bankovní účty rostou 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 43-47, 5 il\\ 

Č. abstraktu : b001407 

 Text : Mnoţství útoků na bankovní účty a pokusů o zneuţití platebních 

karet karet narůstá. Případy skimmingu. Průnik do datových center. 

Sociální inţenýrství. Sdělování PIN při platebních operacích. 

Znehodnocení magnetického prouţku platebních karet. Technické členění 

podvodů. Transakční členění podvodů. Závěr. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Vrah i oběť v ochranném ústavním léčení 

Odpovědnost : Radek Vokál, Jiří Švarc 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 8-16, 11 il\\ 

Č. abstraktu : b001238 

 Text : Případ poţáru v plastovém kontejneru. Při hašení poţáru se 

ukázalo, ţe ve zbylém torzu se nachází ohořelé lidské tělo. Potíţe 

spočívající v identifikaci oběti i v komunikaci s pachatelem. Oběť i 

pachatel byli pacienti psychiatrické léčebny. Rozbor osobnosti pachatele 

se zaměřením na jeho dřívější kriminální minulost. Popis vyšetřovacího 

pokusu, jenţ pomohl objasnit průběh vraţedného děje. 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Vymedzenie pojmu ekonomická kriminalita 

Odpovědnost : Tomáš Strémy 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 2 (2010), s. 378-385, lit. 7\\ 

Č. abstraktu : b001374 

 Text : Problematika vymezení pojmů ekonomická kriminalita, hospodářská 

kriminalita, kriminalita bílých límečků, kriminalita v ekonomice. Příklon 

k termínu ekonomická kriminalita a jeho důvody. Doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy týkající se ekonomické kriminality a jejího členění. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Vyváţenost 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 



16 

 

 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 Komorousem. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/ek 

 

  

¶Název : Vzděláváním proti šikaně 

Odpovědnost : Jaroslava Štefflová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Učitelské noviny\. - 113, č. 11 (2010), s. 12-13\\ 

Č. abstraktu : b001258 

 Text : Semináře "MIŠ" (Minimalizace šikany) a podpora Ministerstva 

školství, mládeţe a tělovýchovy z grantu ESP. Investice do rozvoje 

vzdělávání, školy, které se do projektu zapojily, lektorské zkušenosti, 

moduly pro zachycení přímých a nepřímých varovných signálů pro šikanózní 

chování. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Záhada zamčeného sejfu 

Odpovědnost : Jiří Holčák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 18-22, 8 il\\ 

Č. abstraktu : b001241 

 Text : Kasuistika neobvyklé krádeţe finanční hotovosti ve výši 2 190 000 

Kč. Nemalá částka se měla ztratit ze zvlášť dobře zabezpečeného místa, z 

bezpečnostní schránky bankovního ústavu. Ohledání místa činu. Vyšetřovací 

verze. Problémy provázející vyšetřování. 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Zneuţití identity a trestná činnost s tím spojená 

Odpovědnost : Miroslav Scheinost, Zdeněk Karabec 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 38-42, 2 grafy, 7 il., 

1 tab., lit. 12 \\ 

Č. abstraktu : b001406 

 Text : Nová forma kriminality "identity theft", která se stala v 

poslední době předmětem zvýšeného zájmu mezinárodních organizací  i 

odborné veřejnosti. Aktivity orgánů OSN. Počítačová kriminalita a krádeţ 

identity - metody. Způsoby páchání a moţnosti odhalování a stíhání. 

Některé viktimologické aspekty. Dynamika registrovaných a objasněných 

trestných činů podle § 257a TZ. Stav v České republice. Závěry z 

konference ISPAC.  

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Ţeny, braňte se! 

Odpovědnost : Ludmila Čírtková, Lenka Nejezchlebová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Týden\. - 16, č. 50 (2009), s. 44-48, 7 il.\\ 

Č. abstraktu : b001264 
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 Text : Kurzy sebeobrany, jak se na rozdíl od muţů brání ţeny. Agresivita 

vůči ţenám, vzestupná tendence, znásilnění a loupeţe ve spojitosti s 

oslavami, večerními podniky. Jednotlivé body základní sebeobrany, 

prevence. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/ek 

  

KRIMINALISTIKA, SOUDNÍ VĚDY 
 

 

Název : Automated Mapping of Explosives Particles in Composition C-4 

Fingerprints 

Odpovědnost : Jennifer R. Verkouteren, Jessica L. Coleman, Inho Cho 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 2 (2010), s. 334-341, 6 

il., 1 tab., lit. 9\\ 

Indexované poznámky : Automatizované mapování explozivních částic v 

otiscích prstů C-4 

Č. abstraktu : b001394 

 Text : Metoda automatického mapování částic hexahydro- 1,3,5-trinitro-

1,3,5-triazine (RDX)v otiscích prstů. Pouţívá se polarizovaná mikroskopie 

v kombinaci s obrazovou analýzou. Bylo charakterizováno 50 otisků prstů 

C-4 a výsledky ukazují, ţe počet částic se můţe značně lišit. Popis 

metody. Vyhodnocení velikosti a frekvence explozivních částic můţe 

významně přispět k detekci výbušnin C-4. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Chemical Differences Are Observed in Children's Versus Adults' 

Latent Fingerprints as a Function of Time 

Odpovědnost : Kimone M. Antoine ... [et al.] 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 2 (2010), s. 513-518, 5 

il., 1 tab., lit. 33\\ 

Indexované poznámky : V latentních otiscích prstů dětí a dospělých jsou 

pozorovány chemické rozdíly jako funkce času 

Č. abstraktu : b001459 

 Text : Identifikace starých otisků prstů je vţdy obtíţná, zvláště otisků 

dětských. Proto bylo zkoumáno chemické sloţení otisků dětí a dospělých 

pomocí Fourierovy transformační infračervené mikroskopie. Analýza 

ukázala, ţe oba druhy otisků jsou odlišitelné aţ do 4 týdnů po zanechání. 

Příčinou této odlišnosti jsou rozdíly ve sloţení koţního tuku. Popis 

chemické analýzy otisků a zjištěných rozdílů mezi otisky dětí a 

dospělých. Tyto změny otisků v čase umoţňují odhadnout věk dotyčné osoby. 

Vloţeno       : 12/05/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Comparison of the Performance of Two Methods for Height 

Estimation 

Odpovědnost : Gerda Edelman, Ivo Alberink, Bart Hoogeboom 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 
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Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 2 (2010), s. 358-365, 10 

il., 1 tab., lit. 9\\ 

Indexované poznámky : Porovnání dvou metod odhadu tělesné výšky 

Č. abstraktu : b001458 

 Text : Obě porovnávané metody jsou zaloţeny projektivní geometrii a 

trojrozměrném modelování místa činu. Přesnost odhadu je testována pomocí 

rekonstrukčního záznamu osoby, jejíţ výška je známa. Příčiny eventuelních 

nepřesností v odhadech. Práce s kamerou. Příklady. Analýza získaných dat. 

Výsledky, závěr a diskuse. 

Vloţeno       : 12/05/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Forensic Discrimination of Dyed Hair Color: I. UV-Visible 

Microspectrophotometry 

Odpovědnost : Julie A. Barrett, Jay A. Siegel, John V. Goodpaster 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Journal of Forensic Sciences\. - 55, č. 2 (2010), s. 323-333, 7 

il., 4 tab., lit. 22\\ 

Indexované poznámky : Forenzní rozlišení barvy obarvených vlasů. Díl 1: 

UV-viditelná mikrospektrofotometrie 

Č. abstraktu : b001358 

 Text : Při běţných prohlídkách vlasů se nedbalo na rozlišení barvy vlasů 

pomocí analýzy. V naší studii jsme analyzovali 55 různých vlasových 

vláken pomocí UV-mikrospektrofotometrie mezi 200-700 nm. Přítomnost 

vlasového substrátu byla zjištěna v rozsahu 300-400 nm, zatímco vlasové 

barvivo bylo patrno v rozsahu 425-550 nm. Bylo dokázáno, ţe vlasové 

barvivo redukuje další proměnlivost barvy vlasů.  

Vloţeno       : 30/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Forenzní psychologie, 2. upravené vydání \\Kriminalistika\ 

Odpovědnost : Marie Vágnerová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Typ dokumentu : recenze 

  

Seriál : Kriminalistika\. - 43, č. 1 (2010), s. 65-66\\ 

  

Recenze monografie : Forenzní psychologie \\- a F 29236\ 

Č. abstraktu : b001303 

 Text : Publikace je druhou rozšířenou verzí knihy Forenzní psychologie. 

Text je členěn do pěti základních oddílů a stejným způsobem jsou dále 

diferencovány i dílčí kapitoly. Rozbor všech základních oddílů. Shrnutí. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Kdo zabil kojence - otec, matka nebo snad sourozenec? 

Odpovědnost : František Lazák, Jiří Straus, Marie Mladová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 23-29, 5 il., 

lit. 3\\ 

Č. abstraktu : b001250 

 Text : Případ vraţdy dvouměsíční holčičky, z níţ byl obviněn otec. 

Geneze vyšetřování se zdůrazněním jednotlivých pochybení, sloţitostí 

vyšetřování a objasnění případu za vyuţití celé škály kriminalisticko-

taktických metod, úkonů trestního řádu a spoluprací se soudními znalci z 
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oboru kriminalistiky, odvětví forenzní biomechanika a z oboru 

zdravotnictví, odvětví soudního lékařství. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Kriminalistická stopa 

Odpovědnost : Karel Kučera 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 70-72\\ 

Č. abstraktu : b001298 

 Text : Kriminalistická stopa. Zkoumání stop. Vyhotovení doţádání o 

znalecké zkoumání stop. Číslování stop. Popis stop. Neautorizovaná 

manipulace se stopami. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Poranění výstřelem bez pouţití střely 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 5 (2010), s. 86, 1 il., 1 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001441 

 Text : Poranění osoby zasaţené výstřelem z repliky perkusní pušky, 

předovky, model Kentucky, ráţe .45. Příklad poranění bez pouţití střely, 

vybraný z knihy Kriminalistická balistika autora Bohumila Planky a kol. 

Testy a výsledky experimentální střelby k dané kasuistice. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Posttraumatická demence 

Odpovědnost : Pavel Pavlovský, Eva Janečková, Ludmila Šrutová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 106, č. 2 (2010), s. 105-106, 

lit. 4\\ 

Č. abstraktu : b001400 

 Text : Při odškodňovacím řízení se často setkáváme s úrazy mozku 

vedoucími k posttraumatické demenci nebo k jinému organicky podmíněnému 

poškození. Případ dvacetišestileté ţeny, která utrpěla těţké polytrauma 

včetně poranění mozku, kdyţ byla poraţena autem. Pro posouzení jejího 

postiţení za účelem odškodnění bylo důleţité vyšetření znalci z oboru 

ortopedie, neurologie, psychiatrie, sexuologie a klinické psychologie. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Poznámky z oboru soudní sexuologie : forenzní fórum 

Odpovědnost : Ladislav Procházka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Česká a Slovenská psychiatrie\. - 106, č. 2 (2010), s. 116-118\\ 

Č. abstraktu : b001401 

 Text : Soudní sexuologie se zabývá soudně znaleckým posuzováním sexuálně 

motivované trestné činnosti, studiem a posuzováním sexuálních deviací, 

posuzováním průběhu a účinnosti sexuologických ochranných léčeb, soudně 

znaleckým posuzováním sexuálních dysfunkcí u muţů i ţen, soudně znaleckým 

posuzováním partnerského sexuálního nesouladu a posuzováním poruch muţské 
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neplodnosti. Sexuologové-soudní znalci, jejich činnost, odborná kritéria. 

Pravidla diagnostiky. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/vyk 

 

POLICIE, BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY 
 

 

Název : Alkoholabhängigkeit von Beamten? : Alkoholsucht - 

Dienstrechtliche Einordnung komplexer Vorgänge 

Odpovědnost : Marcello Baldarelli 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 14-16\\ 

Indexované poznámky : Policista závislý na alkoholu? Alkoholismus - 

postup podle sluţebních předpisů 

Č. abstraktu : b001313 

 Text : Problematika sluţebního postupu v případě policistů závislých na 

alkoholu. Definování závislosti jako nemoci, sluţební předpisy, léčba, 

kontroly během sluţby. Obecný zákaz poţívání alkoholu ve sluţbě nebo 

výkonu sluţby pod vlivem alkoholu atd. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶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. 

Vloţeno       : 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. 

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Beweisführung im Ermittlungsverfahren : Datenübermittlung an der 

Ermittlungsführer im Rahmen disziplinarer Ermittlungen 

Odpovědnost : Christoph Keller 
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Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Deutsches Polizeiblatt\. - 28, č. 2 (2010), s. 27-30, 2 il.\\ 

Indexované poznámky : Dokazovaní v přípravném řízení. Předávání údajů v 

přípravném řízení v rámci disciplinárního vyšetřování 

Č. abstraktu : b001316 

 Text : Problematika ochrany osobních údajů při získávání a předávání 

informací během přípravného řízení. Případné prohřešky či přestupky 

policistů v této oblasti policejní činnosti a jejich řešení z hlediska 

sluţebních předpisů a kázeňského práva.  

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

  

  

  

¶Název : Cesta do mise vede přes testy 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 2-5, 9 il\\ 

Č. abstraktu : b001368 

 Text : Výběr uchazečů z řad české policie do zahraničních mírových 

operací EU nebo OSN. Na přijímací testy přijelo téměř 60 desítek českých 

policistů a policistek. Obsah testů: AJ, střelba z pistole a řízení 

terénního automobilu. Obecné podmínky pro přihlášení policistů do výběru. 

Přehled mírových operací od roku 1999. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

  

 

¶Název : Francopol 

Odpovědnost : Alain Tousignant 

Další názvy : Francopol. Working Together, en français 

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 moţnosti spolupráce 

členských zemí a perspektivy činnosti Francopolu. 

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Informační systém Europolu 

Odpovědnost : Martina Abrahamová  

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 26-27, 4 il\\ 

Č. abstraktu : b001383 

 Text : Europol je organizace EU prosazující právo, která pracuje se 

zpravodajskými informacemi týkajícími se trestné činnosti. Cíl a poslání 

Europolu. Účel Informačního systému Europolu (IS). Právní základ. Přístup 

do IS. Automatické a manuální skládání údajů. Přeshraniční odhalování 

trestné činnosti. Kritéria zadávání údajů do IS. Omezení vztahující se na 

uchovávání údajů. Přehled objektů IS. Toky informací v IS. Budoucnost IS.  

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 
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¶Název : \Der \\Kampf gegen das Belastungsmaterial 

Odpovědnost : Gerhard Brenner 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 3 (2010), s. 180-184\\ 

Indexované poznámky : Jak předejít pracovnímu přetíţení 

Č. abstraktu : b001331 

 Text : Pracovní den policisty se výrazně změnil. Rostoucí kriminalita a 

více pracovních úkolů, to vše klade na současnou policii stále větší 

nároky. Pracovní zatíţení není sice hlavní příčinou syndromu vyhoření 

(burn-out), ale přesto je významným faktorem. Nezáleţí jen na 

odpovědnosti jednotlivce, ale i zaměstnavatele. Vedení vídeňské policie 

měřilo vytíţení svých zaměstnanců a přijalo opatření, kterým by se 

pracovní úkoly rozdělily pokud moţno účelně a rovnoměrně. Názory 

psychologů na syndrom vyhoření. Studie z roku 2007. Růst kriminality ve 

Vídni v osmdesátých letech. Pracovní motivace policistů a psychická 

zátěţ. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Kooperation nationaler Polizeibehörden zur Gewaltprävention 

Odpovědnost : Marius Breucker 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei\. - č. 3-4 

(2009), s. 27-38, 9 lit.\\ 

Indexované poznámky : Kooperace národních policejních úřadů v prevenci 

proti násilí 

Č. abstraktu : b001245 

 Text : Příspěvek prozkoumává moţnosti kooperace národních policejních 

úřadů v Německu podle pravidel práva Evropské unie, Evropského 

společenství, Schengenské dohody v otázkách a úkolech prevence proti 

násilí. Úkoly a pravomoci policejních úřadů na základě bilaterálních a 

multibilaterálních smluv, dohoda Evropské rady, shrnutí. 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/ek 

 

  

¶Název : Mezinárodní workshop - Low profile policing - vyuţívání 

antikonfliktních týmů 

Odpovědnost : Martin Koryčanský 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 46-47, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001385 

 Text : Nové trendy policejních činností. Jedním ze základních kamenů 

preventivního působení Policie ČR jsou jiţ čtyři roky antikonfliktní týmy 

(AKT). Nasazení AKT před samotným vypuknutím problému či eskalací násilí. 

Zavedení nových metod vedení policejních opatření na principu "Low 

profile policing" (strategie minimálního prezentování policejní síly a 

vyčkávání v záloze a filosofie "3D" - vyjadřující stupně - dialog, 

deeskalace, determinace). Praktické příklady, vyuţívání "Low profile 

policing". Koncepce AKT. Vyuţívání AKT. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 
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¶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 ţivota, lokalita).  

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Performance management in police agencies : a conceptual 

framework 

Odpovědnost : Jon M. Shane 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 6-29, 2 il., 2 tab., lit. 153\\ 

Indexované poznámky : Řízení výkonnosti v policejních agenturách : 

koncepční rámec. 

Č. abstraktu : b001244 

 Text : Řízení výkonnosti je systematické úsilí o zlepšení výkonnosti 

prostřednictvím probíhajícího procesu vytváření ţádoucích výsledků, 

stanovení výkonnostních norem, shromaţďování, analyzování a podávání 

zpráv o tocích dat pro zlepšení individuálního a kolektivního výkonu. 

Nedostatky současného systému řízení policie (Velká Británie, USA). 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Policisté nesmí nic opomenout 

Odpovědnost : Petr Novosád 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 31, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001384 

 Text : Vzdělávání v činnosti při nálezu podezřelého předmětu nebo 

nástraţného výbušného systému v civilním letectví. Účel zaměstnání pro 

policisty Sluţby cizinecké policie provádějící výkon sluţby v prostoru 

letiště. Zaměstnání bylo směřováno na situace, které se mohou vyskytnout 

v praxi. Cíl zaměstnání. Závěr. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Priority vedení Policie ČR : rok 2010 

Odpovědnost : Jaroslav Ibehej 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Informační servis prevence kriminality\. - únor (2010), s. 9-

10\\ 

Č. abstraktu : b001414 



24 

 

 Text : Zajištění výkonu sluţby policejní činnosti v modelu čtrnácti 

krajských ředitelství policie. Briefing Policejního prezídia ČR dne 27. 

ledna 2010. Jednotlivé priority a koncepce další činnosti vedení Policie 

ČR. Odkaz na webové stránky. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Registrované ukazováčky 

Odpovědnost : Blahoslav Hruška 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Ekonom\. - 54, č. 16 (2010), s. 34-35, 1 tab., 1 il.\\ 

Č. abstraktu : b001325 

 Text : Začlenění biometrických údajů do průkazu o povolení k pobytu. 

Úkoly cizinecké policie a obcí s rozšířenou působností při povolování 

pobytu a vydávání cizineckých průkazů. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶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. 

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Responsibilisation revisited : from concept to attribution in 

crime control 

Odpovědnost : Lyn Hinds, Peter Grabosky 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 2 (2010), s. 95-113, 2 il., 3 tab., 

lit. 37, příl.\\ 

Indexované poznámky : Přehodnocená odpovědnost : od konceptu ke kontrole 

kriminality 

Č. abstraktu : b001317 

 Text : Odpovědnost policie za bezpečnost a ochranu obyvatel a jejich 

majetku. Odpovědnost obyvatel za jejich vlastní bezpečnost a ochranu. 

Faktory, které ovlivňují lidi přijmout větší odpovědnost za ochranu proti 

riziku viktimizace (gender, vzdělání, strach z kriminality). Demografické 

charakteristiky. Analýza dat. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Secret professionnel et police : questions choisies 

Odpovědnost : Gil. L. Bourdoux, Olivier Mazy 

Jazyk         : francouzsky \\fre\ 
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Seriál : Revue de droit pénal et de criminologie\. - 90, č. 2 (2010), s. 

110-151\\ 

Indexované poznámky : Sluţební tajemství a policie. Vybrané otázky 

Č. abstraktu : b001308 

 Text : Problematika sluţebního tajemství a mlčenlivosti, rozdíl mezi 

nimi. Policie a sluţební tajemství - policista jako nositel sluţebního 

tajemství a policista setkávající se se sluţebním tajemstvím. Znaky 

porušení sluţebního tajemství a situace, kdy se policista jako nositel 

sluţebního tajemství dostává do konfliktu s úřední autoritou. 

Problematika tzv. sdíleného sluţebního tajemství. Ţádosti o informace, 

které se mohou dotýkat sluţebního tajemství nebo mlčenlivosti, ze strany 

soudu, médií, orgánů pro ochranu mládeţe. Bankovní či lékařské tajemství, 

policie a orgány ochrany mládeţe, ochrana osobnosti. Policista jako 

svědek, slyšení před parlamentní komisí. Uţití informací získaných při 

vyšetřování z hlediska sluţebního tajemství a mlčenlivosti. Kontakty s 

dalšími osobami dovolávajícími se mlčenlivosti a sluţebního tajemství 

(lékaři, orgány ochrany mládeţe). 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶Název : Španělsko země permanentních policejních reforem 

Odpovědnost : Oldřich Krulík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Policista\. - 16, č. 4 (2010), s. 25, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001382 

 Text : Charakteristika Španělska. Ve Španělsku působí dva celostátní a 

tři regionální policejní sbory. V zemi působí dva celostátní sbory určené 

pro výkon policejní práce, oba systemizované v rámci ministerstva vnitra  

(Generální ředitelství Národní policie a Civilní garda). Tři regionální 

policejní síly: Ertzaintza, Policía Foral a Mossos d´Esquardra. Třetí 

úrovní systému policejních orgánů ve Španělsku jsou místní bezpečnostní 

síly. Ve Španělsku působí v řadách sborů obecní policie. Úkoly sborů 

obecní policie. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Zpracování informací veřejnými sbory 

Odpovědnost : Pavel Mates 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 4 (2010), s. 39-46\\ 

Č. abstraktu : b001339 

 Text : Veřejné sbory (státní policie, obecní policie, vojenská policie, 

celní správa, Hasičský záchranný sbor, BIS, ÚZSI) jsou orgány, jejichţ 

úkolem je chránit tzv. policejní statky před nebezpečím a poruchami a 

udrţovat, případně obnovovat stav, který označujeme jako veřejný pořádek 

(ochrana státu, veřejná bezpečnost, bezpečnost osob a majetku atd.). 

Důleţitost shromaţďování a zpracovávání informací těmito sbory. 

Východiska právní úpravy. Zákonné zmocnění ke zpracovávání osobních 

údajů.Poskytování a zveřejňování osobních údajů. Ověřování potřeby 

zpracovávání osobních údajů. Informování subjektu údajů. Schengenský 

informační systém. Specifická oprávnění policie. 

Vloţeno       : 28/04/2010   ABD 139/hou 
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PRÁVO, SOUDNICTVÍ, ZÁKONODÁRSTVÍ 
 

 

Název : Achieving and managing equality in the criminal justice process : 

do the new equality measures go far enough? 

Odpovědnost : Jenny K. Johnstone, Vivian Leacock 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Howard Journal of Criminal Justice\. - 49, č. 1 (2010), 

s. 54-72, lit. 53\\ 

Indexované poznámky : Dosaţení a řízení rovnosti v procesu trestního 

soudnictví : jdou nová opatření rovnosti dostatečně daleko? 

Č. abstraktu : b001340 

 Text : Jednotný zákon o rovném zacházení, který navrhuje jednotné 

postavení ţen a muţů, rovný přístup a rovné výsledky u obětí i pachatelů, 

řešení protiprávního chování a předcházení trestné činnosti. Úloha 

regulačních orgánů, včetně komise pro lidská práva a rovnost (EHRC - 

Equalities and Human Rights Commission). 

Vloţeno       : 28/04/2010   ABD 139/vyk 

 

¶Název : Detencia a zákaz retroaktivity 

Odpovědnost : Jozef Záhora 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 4 (2010), s. 117-120\\ 

Č. abstraktu : b001324 

 Text : Retroaktivita a obecný zákaz jejího uplatňování. Působnost zákona 

pro ukládání ochranného opatření zabezpečovací detence. Rozhodovací 

činnost soudů ve vztahu k zákazu retroaktivity při ukládání ochranných 

opatření. Příklady rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Dozor státních zástupců nad dodrţováním právních předpisů ve 

školských zařízeních 

Odpovědnost : Lumír Crha 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 4 (2010), s. 26-30, 1 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001330 

 Text : Ústavní výchova a ochranná výchova, jejich výkon ve čtyřech 

typech školských zařízení: diagnostický ústav, dětský domov, dětský domov 

se školou, výchovný ústav. Dozor státních zástupců nad dodrţováním 

právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy. Problematika 

odpovědnosti. Vztah dozoru k dalším kontrolním mechanismům, např. České 

školní inspekci. Zařízení nepodléhající dozoru státního zástupce 

(střediska výchovné péče, různá dětská centra atd.). 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Druhy elektronických monitorovacích zariadení pouţívaných v 

systéme trestného konania 

Odpovědnost : Marek Rajnič 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 3 (2010), s. 386-390, lit. 7\\ 
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Č. abstraktu : b001375 

 Text : Historický vývoj a jednotlivé druhy elektronických monitorovacích 

a sledovacích zařízení pouţívaných v systémech trestního řízení a způsob 

jejich pouţití. Dva základní typy elektronických monitorovacích zařízení: 

nepřetrţitá signalizace a naprogramovaný kontakt. Globální navigační 

satelitní systém (GPS), která zahrnuje v sobě oba typy elektronických 

monitorovacích a sledovacích zařízení. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Electronic control devices and use of force outcomes : incidence 

and severity of use of force, and frequency of injuries to arrestees and 

police officers 

Odpovědnost : Yu-Sheng Lin, Tonisha R. Jones 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 152-178, 1 il., 7 tab., lit. 81\\ 

Indexované poznámky : Elektronická ovládací zařízení a výsledky pouţití 

síly : výskyt a závaţnost pouţití síly a četnost zranění zatčených a 

policistů 

Č. abstraktu : b001257 

 Text : Policejní pouţití síly, její zneuţití. Řešení mimořádných 

událostí týkajících se pouţití síly. Neuromuskulární paralyzující 

přístroj by měl omezit pouţití fyzické síly ze strany potenciálního 

násilníka, a tím předcházet závaţným újmám na zdraví u podezřelých i u 

policistů. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Elektronický registr oznámení podle zákona o střetu zájmů v 

intencích autorského zákona 

Odpovědnost : Petr Pospíšil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 21, č. 7 (2010), s. 5-8, 32 lit.\\ 

Č. abstraktu : b001412 

 Text : Problematika práva duševního vlastnictví včetně autorského práva. 

Zákon o střetu zájmů a povinnost příslušného evidenčního orgánu vést 

registr oznámení veřejných funkcionářů i v elektronické podobě. Vytváření 

vlastního software v krajích, problematika elektronického registru 

oznámení podle zákona o střetu zájmů z hlediska autorského zákona. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Európsky zatýkací rozkaz pred belgickým ústavným súdom 

Odpovědnost : Roman Štencl 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 3 (s. 423-429)\\ 

Č. abstraktu : b001376 

 Text : Projednávání evropského zatýkacího rozkazu před belgickým 

ústavním soudem - námitky vznesené proti belgické legislativě zpochybňují 

legitimitu Rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu. Předběţná 

otázka vznesená belgickým ústavním soudem k Evropskému soudnímu dvoru. 

Stanovisko generálního advokáta: vztah mezi evropským zatykačem a 
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extradicí, pozice Rámcového rozhodnutí, systém pramenů třetího pilíře, 

princip rovnosti a princip zákonnosti. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : K dokazování o pravosti podpisu směnky 

Odpovědnost : Zdeněk Kovařík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 8 (2010), s. 267-272\\ 

Č. abstraktu : b001370 

 Text : Základním důvodem vzniku závazku směnečného dluţníka je jeho 

podpis na směnečné listině. Problematika kvality podpisů na směnkách a 

především otázka jejich pravosti. Dokazování o pravosti podpisů na 

cenných papírech. Dokazování v námitkovém řízení. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : K otázce pouţitelnosti protiprávně získaných důkazů 

Odpovědnost : Jiří Herczeg 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 3 (2010), s. 364-377\\ 

Č. abstraktu : b001373 

 Text : Vinu obviněného lze prokázat pouze za pouţití procesních 

prostředků, které umoţňuje trestní řád a na základě nepochybně zjištěných 

skutečností. Jestliţe při výslechu obviněného nebo svědka došlo k 

podstatné vadě (např. k nezákonnému nátlaku či donucení), pak taková 

výpověď nemůţe mít důkazní význam a soud k ní musí přistupovat, jako 

kdyby neexistovala. Problematika dalších důkazů získaných na základě 

vynuceného doznání a jejich procesní vyuţití. Některé kauzy ilustrující 

tuto problematiku, které projednával Evropský soud pro lidská práva a 

vybrané zahraniční soudy. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : K úpravě ochranného léčení v trestním zákoníku 

Odpovědnost : Pavel Šámal 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 4 (2010), s. 99-106\\ 

Č. abstraktu : b001320 

 Text : Ochranné léčení a navazující otázky vznikající v souvislosti s 

novou právní úpravou (zákon č. 129/2008 Sb.) a úpravou v trestním zákoně. 

Obecná úprava ochranného léčení a jeho ukládání. Formy ochranného léčení 

a jeho výkon ve vztahu k uloţenému trestu odnětí svobody. Změny způsobu 

výkonu ochranného léčení z ústavního na ambulantní. Zabezpečovací 

detence. Doba trvání ochranného léčení, upuštění od jeho výkonu. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : K zárukám transparentnosti a hospodárnosti při nakládání s 

komunálním majetkem 

Odpovědnost : Martin Kopecký 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rozhledy\. - 18, č. 7 (2010), s. 239-246\\ 



29 

 

Č. abstraktu : b001233 

 Text : Veřejnoprávní charakter územních samosprávných celků vede právní 

úpravu k stanovení zvláštních pravidel pro uskutečňování jejich 

majetkoprávních úkonů, které jiné právnické osoby nemají: zveřejňování 

záměrů dispozic s komunálním majetkem, hospodárnost při dispozicích s 

komunálním majetkem, správní dozor nad nakládáním s komunálním majetkem, 

moţnosti soudní ochrany komunálního majetku. 

Vloţeno       : 21/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Lege artis, známý pojem neznámého obsahu 

Odpovědnost : Tomáš Sokol 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 4 (2010), s. 4-9\\ 

Č. abstraktu : b001335 

 Text : Pojem lege artis jako označení správného, často zákonného 

postupu, ale postup lege artis a zákonný postup nemusí být totoţné. 

Interpretace lege artis. Nejčastější uplatňování lege artis ve 

zdravotnictví. Problematičnost a nejednotnost pojmu a z toho plynoucí i 

nejednotná právní praxe. Některé příklady. 

Vloţeno       : 28/04/2010   ABD 139/hou 

  

  

¶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. 

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Některé problémy spojené s aplikací trestného činu nebezpečné 

pronásledování  

Odpovědnost : Ludmila Čírtková, Eva Romancovová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Kriminalistický sborník\. - 54, č. 2 (2010), s. 36-38, lit. 2\\ 

Č. abstraktu : b001252 

 Text : Právní aspekty stalkingu. Trestní zákoník přinesl novou skutkovou 

podstatu - nebezpečné pronásledování (§354). Postup policie v kontaktu s 

případy stalkingu. Rozpoznání případů stalkingu v praxi. Základní druhy 

stalkingu. První kontakt policie s obětí stalkingu. Stalking a domácí 

násilí. Závěr. 

Vloţeno       : 23/04/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Obecní úřad z pohledu správního práva\\Právní rádce\ 

Odpovědnost : Petr Kolman 

Jazyk         : česky \\cze\ 
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Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 4 (2010), s. 35-38\\ 

Č. abstraktu : b001338 

 Text : Mezi orgány obce má zvláštní postavení obecní úřad, v němţ se 

uskutečňují úkoly jak z oblasti samostatné působnosti, tak i z oblasti 

přenesené působnosti (výkon státní správy). Charakteristika obecního 

úřadu. Problematika tajemníků obecních úřadů - postavení, povinnosti, 

oprávnění. 

Vloţeno       : 28/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Operační program Rozvoj lidských zdrojů : analýza rozdělení 

podpory v krajích České republiky 

Odpovědnost : Radek Kozák 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 23 (2009), s. 1-8, 6 tab., 8 grafů\\ 

Č. abstraktu : b001351 

 Text : Výše realizované podpory v podobě počtu podpořených osob a míře 

vyuţití přidělených prostředků z hlediska jednotlivých krajů. Stručný 

přehled, plánované rozdělení finančních prostředků v rámci OP RLZ. 

Generalizace právních forem ţadatelů grantových projektů dle priorit OP 

RLZ.  

Vloţeno       : 29/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Postmortálna ochrana osobnosti pred neoprávnenými zásahmi médií 

: Časť 2 

Odpovědnost : Peter Kerecman 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 3 (2010), s. 325-342\\ 

Č. abstraktu : b001371 

 Text : Pokr. z č. 2/2010. Ochrana osobnosti zemřelého, jeho soukromí a 

cti (postmortální ochrana) podle norem trestního práva - vývoj právní 

úpravy od roku 1852 a současná platná právní úprava v trestním právu - 

východiska pro uplatňování postmortální ochrany osobnosti, ochrana cti a 

důstojnosti, ochrana soukromí a projevů osobní povahy. Ochrana cti a 

jiných hodnot osobnosti zemřelého podle přestupkového zákona. Moţnosti 

postmortální ochrany osobnosti podle tiskového zákona a zákona o vysílání 

a retransmisi - vývoj od roku 1852 a současná právní úprava. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Právo nebo lidská práva? : Ke kořenům lidských práv 

Odpovědnost : Jiří Bartoš 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 2 (2010), s. 24-31\\ 

Č. abstraktu : b001229 

 Text : Pojetí tzv. přirozených či lidských práv a otázka jejich reálné 

(ne)existence. Původ lidských práv, teorie lidských, respektive 

přirozených práv. Koncepce spravedlnosti. Morální filozofie lidských 

práv. 

Vloţeno       : 21/04/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : \A \\retrograde step : the potential impact of high visibility 

uniforms within youth justice reparation 

Odpovědnost : Nicholas Pamment, Tom Ellis 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : \The \\Howard Journal of Criminal Justice\. - 49, č. 1 (2010), 

s. 18-42\\ 

Indexované poznámky : Krok zpět : potenciální dopad vysoké viditelnosti 

uniforem v rámci soudnictví ve věcech mládeţe 

Č. abstraktu : b001341 

 Text : Veřejně prospěšné práce a zavedení uniforem pro dospělé pachatele 

ve Velké Británii. Diskutovaná otázka zavedení uniforem u mladých 

pachatelů při veřejně prospěšných pracích. Tvrzení, ţe zavedení uniforem 

bude kontraproduktivní, negativní dopad na uniformy. 

Vloţeno       : 28/04/2010   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 

arbitráţi. Základní modely řešení spotřebitelských sporů ve vztahu k 

rozhodčímu řízení. Evropské právo a spotřebitelská arbitráţ. Zásadní 

význam rozhodovací praxe Soudního dvora EU (judikatura týkající se 

výkladu Směrnice). 

Vloţeno       : 20/04/2010   ABD 139/vyk 

 

  

¶Název : Schutz des Rechtstaates - Stärkung des Sozialstaates 

Odpovědnost : Wolfgang Neškovic 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Zeitschrift für Rechtspolitik\. - 43, č. 3 (2010), s. 70-71\\ 

Indexované poznámky : Ochrana právního státu - posílení sociálního státu 

Č. abstraktu : b001346 

 Text : V právní politice se strana DIE LINKE soustřeďuje i v 17. 

legislativním období na posílení a výstavbu sociálního právního státu. 

Sociální stát a právní stát jsou spolu neoddělitelně spojeny. Jsou to dvě 

strany jedné medaile. Z tohoto základního předpokladu bude naše frakce 

vycházet v příštím volebním období a klást níţe uvedená témata do středu 

své právní politiky: základní sociální práva, omezení "Dealu" a zrušení 

instituce korunního svědka, sankce v oblasti finančního trhu, zlepšení 

právního postavení vězňů, lepší vybavení justice po stránce právní, změny 

v systému volby soudců. 

Vloţeno       : 29/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Slovenské skúsenosti s európskym zatýkacím rozkazom 

Odpovědnost : Jozef Čentéš 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 
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Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 4 (2010), s. 5-11\\ 

Č. abstraktu : b001327 

 Text : Vybraná ustanovení právní úpravy postupu při vydávání osob k 

trestnímu stíhání - zákon č. 403/2004 Z.z. Rozsah pouţití evropského 

zatýkacího rozkazu. Postup slovenských orgánů jako orgánů státu původu a 

jako vykonávajících justičních orgánů. Lhůty evropského zatykače. 

Poznatky z aplikační praxe a legislativní návrhy de lege ferenda. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Stíny zákonnosti - je to vůbec moţné? Ano, je. 

Odpovědnost : Petr Tomek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Naše policie\. - 17, č. 2 (2010), s. 6\\ 

Č. abstraktu : b001396 

 Text : Evropská sociální charta, přijatá ČR a závazek smluvních států 

poskytnout placené volno v době svátků. Ustanovení zákona o sluţebním 

poměru. Odlišné postoje některých krajských ředitelství k právním 

předpisům. Práva a povinnosti příslušníků výjezdových skupin. 

Vloţeno       : 04/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Systém trestních sankcí v historicko komparativním přehledu 

Odpovědnost : Petr Aulický 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 4 (2010), s. 12-16\\ 

Č. abstraktu : b001328 

 Text : V komparaci s novým trestním zákonem z roku 2010 je podáván 

přehled vývoje trestních sankcí od roku 1852. Klasifikace trestných činů 

(zločiny, přečiny, přestupky), její vývoj a z ní plynoucí trestní sankce. 

Systém trestních sankcí (tresty hlavní, tresty vedlejší, podmíněné 

tresty), zavedení ochranných a nápravných opatření. Další vývoj trestních 

sankcí, alternativní tresty. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Trestněprávní ochrana mládeţe před televizním násilím 

Odpovědnost : Jakub Chromý 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Státní zastupitelství\. - 8, č. 4 (2010), s. 16-22\\ 

Č. abstraktu : b001329 

 Text : Problematika vlivu televizních programů na děti a mládeţ, 

aktuálnost tohoto tématu (rozšíření o vliv počítačových her a internetu). 

Tzv. televizní násilí (tv násilí, television violance), jeho definování a 

charakteristika. Důsledky působení tv násilí na diváky: efekt agresora, 

efekt oběti, efekt desenzibilace. Současná právní úprava této 

problematiky v ČR - správní právo trestní, odpovědnost provozovatelů 

vysílání. Některá ilustrativní rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní 

vysílání a soudní rozsudky. Úvahy de lege ferenda o kriminalizaci tv 

násilí, problematika konstrukce trestného činu pokrývajícího prezentaci 

tv násilí.  

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 
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¶Název : Veřejné zakázky a jejich společensky odpovědné zadávání 

Odpovědnost : Jana Mravcová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Veřejná správa\. - 20, č. 24 (2009), s. 11-12, 2 il.\\ 

Č. abstraktu : b001349 

 Text : Prosazování rovné příleţitosti při zadávání veřejných zakázek, 

dodrţování standardů pracovního prostředí, snaha zadavatelů podporovat 

sociální začleňování malých i středních podniků, dodrţování principů 

evropského práva. Srovnání s dalšími zeměmi EU, kde je vyuţíváno 

společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek. 

Vloţeno       : 29/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Vymedzenie pojmu ekonomická kriminalita 

Odpovědnost : Tomáš Strémy 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 2 (2010), s. 378-385, lit. 7\\ 

  

Č. abstraktu : b001374 

 Text : Problematika vymezení pojmů ekonomická kriminalita, hospodářská 

kriminalita, kriminalita bílých límečků, kriminalita v ekonomice. Příklon 

k termínu ekonomická kriminalita a jeho důvody. Doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy týkající se ekonomické kriminality a a jejího 

členění. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Výsluch svedka v prípravnom konaní a jeho prípustnosť v súdnom 

konaní 

Odpovědnost : Jozef Čentéš, Marta Kolcunová 

Jazyk         : slovensky \\slo\ 

  

Seriál : Justičná revue\. - 62, č. 3 (2010), s. 348-363\\ 

Č. abstraktu : b001372 

 Text : Podmínky výslechu svědka v přípravném řízení z hlediska 

zákonnosti jeho vykonání a přípustnosti v řízení před soudem. Uplatnění 

práva na obhajobu při výslechu svědka v přípravném řízení z pohledu 

platného trestního řádu a Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod. 

Aplikační problémy. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Základní principy a obecná pravidla spolupráce justičních orgánů 

České republiky s mezinárodními trestními soudy a tribunály z pohledu 

platné právní úpravy 

Odpovědnost : Miroslav Kubíček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Trestněprávní revue\. - 9, č. 4 (2010), s. 106-110\\ 

Č. abstraktu : b001322 

 Text : Vertikální justiční spolupráce - justiční orgány poskytují právní 

pomoc či jiný druh spolupráce Mezinárodnímu trestnímu soudu nebo 

mezinárodním trestním tribunálům. Mezinárodní trestní právo procesní jako 

přímý i nepřímý donucovací systém. Současný systém mezinárodního 

trestního soudnictví a základní rozdíly ve spolupráci s Mezinárodním 
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trestním soudem, tribunály ad hoc a hybridními tribunály. Hlavní principy 

a pravidla této spolupráce českých justičních orgánů z pohledu platného 

vnitrostátního práva a mezinárodních závazků. Příprava zákona o 

mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech. 

Vloţeno       : 27/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Zakotvení pasivního volebního práva ve volbách na území ČR 

Odpovědnost : Filip Rigel 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Právní rádce\. - 18, č. 4 (2010),  s. 19-21\\ 

Č. abstraktu : b001336 

 Text : Listina základních práv a svobod garantuje občanům za rovných 

podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Je v ní zakotven i 

základní rámec pasivního volebního práva (právo kandidovat a v případě 

zvolení nabýt mandát a vykonávat jej). Pasivní volební právo v Ústavě ČR. 

Volby do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu, do zastupitelstva obcí 

a krajů. Překáţky ve výkonu práva být volen a neslučitelnost funkcí. 

Vloţeno       : 28/04/2010   ABD 139/hou 

 

  

¶Název : Ţalobní petit versus přirozená mez ţalobního poţadavku 

Odpovědnost : Karel Svoboda 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Jurisprudence\. - 19, č. 2 (2010), s. 11-16\\ 

Č. abstraktu : b001228 

 Text : Vázanost soudu ţalobním petitem (ţalobním poţadavkem) a moţná 

výjimka, jíţ pozitivněprávní úprava soudu výslovně povoluje ţalobní petit 

překročit. Současná praxe soudů však nerespektuje dané zásady a připouští 

modifikaci nebo doplnění ţalobního petitu, aniţ by ţalobce změnil nebo 

rozšířil ţalobu, např. v případech řízení o vypořádání společného jmění 

manţelů, nebo v řízení zakončeném smírem apod. Na základě těchto poznatků 

se autor pokouší nadefinovat pojem "přirozená mez ţalobního poţadavku", 

který by byl reakcí na současnou soudní praxi. 

Vloţeno       : 21/04/2010   ABD 139/hou 

  

MANAGEMENT, BEZPEČNOSTNÍ MANAGEMENT 
 

 

Název : Audit naruby 

Odpovědnost : Milan Trčka 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 45, č. 4 (2010), s. 44-45, 2 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001399 

 Text : Pravidelné hodnocení systému podnikového řízení, při kterém jsou 

zapojeni externí auditoři, vyuţívající nové přístupy a praktické poznatky 

z revidovaných norem ISO 9001 a ISO 9004. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/vyk 
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¶Název : Co nedělat v nejistých časech 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Moderní řízení\. - 45, č. 4 (2010), s. 97-99\\ 

 

Č. abstraktu : b001398 

 Text : Aktivní komunikace se zaměstnanci a strategická personální 

rozhodnutí jsou klíčová v kaţdé době. Přehled třiceti nejběţnějších 

manaţerských chyb, které se často dělají v dobách nejisté ekonomiky. 

Typy, jak se jich vyvarovat. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : "Not the usual suspects" : a study of factors reducing the 

effectiveness of CCTV 

Odpovědnost : Hina Keval, Martina Angela Sasse 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Security Journal\. - 23, č. 2 (2010), s. 134-154, 5 tab., 2 il., 

lit. 16, příl.\\ 

Indexované poznámky : "Neobvyklí podezřelí" : studie faktorů sníţení 

účinnosti CCTV 

Č. abstraktu : b001304 

 Text : Uzavřený televizní okruh a jeho vyuţití (CCTV - Closed Circuit 

Television). Vztah mezi designem systému CCTV a plněním úkolů operátora. 

Identifikace poruch, včetně špatné konfigurace technologie, nekvalitní 

video nahrávky, nedostatek systémové integrace. Efektivnost CCTV a dopad 

na sniţování trestné činnosti. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Ochrana obyvatelstva v Itálii 

Odpovědnost : Bohumil Šilhánek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

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

Č. abstraktu : b001437 

 Text : Bezpečnostně-politická situace a z ní vyplývající rizika v 

Itálii. Struktura ochrany obyvatelstva. Řídící struktury. Záchranné 

organizace. Legislativa. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Performance management in police agencies : a conceptual 

framework 

Odpovědnost : Jon M. Shane 

Jazyk         : anglicky \\eng\ 

  

Seriál : Policing: An International Journal of Police Strategies and 

Management\. - 33, č. 1 (2010), s. 6-29, 2 il., 2 tab., lit. 153\\ 

Indexované poznámky : Řízení výkonnosti v policejních agenturách : 

koncepční rámec 

Č. abstraktu : b001244 

 Text : Řízení výkonnosti je systematické úsilí o zlepšení výkonnosti 

prostřednictvím probíhajícího procesu vytváření ţádoucích výsledků, 

stanovení výkonnostních norem, shromaţďování, analyzování a podávání 
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zpráv o tocích dat pro zlepšení individuálního a kolektivního výkonu. 

Nedostatky současného systému řízení policie (Velká Británie, USA). 

Vloţeno       : 22/04/2010   ABD 139/vyk 

  

  

¶Název : Rozhodování v krizových štábech 

Odpovědnost : Tomáš Hendrych 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č. 4 (2010), příloha s. 1-8, 1 tab., lit. 13\\ 

Č. abstraktu : b001456 

 Text : Studie o metodologických aspektech rozhodování , o úloze 

krizového štábu jako subjektu rozhodování a o rozhodnutí vedoucího 

krizového štábu. Studie byla přizpůsobena organizačnímu uspořádání 

krizového štábu kraje a obce. Pojednává o rozhodování jako součásti 

řídících a výkonných procedur v krizových štábech. Metodologické aspekty 

rozhodování. Fáze rozhodovacích procesů. Krizový štáb jako subjekt 

rozhodování. Rozhodování vedoucího krizového štábu. Závěr. 

Vloţeno       : 10/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Vyuţití geografického informačního systému HZS Olomouckého kraje 

v oblasti krizového řízení 

Odpovědnost : Jaroslav Černý, Kamil Kořínek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : 112\. - 9, č.4 (2010), s. 24-26, 6 il\\ 

Č. abstraktu : b001452 

 Text : Mapový server HZS Olomouckého kraje. Funkce pro práci s mapou. 

Další vyuţití mapového serveru. Předpokládaný rozvoj GIS. 

Vloţeno       : 10/05/2010   ABD 139/kab 

ZBRANĚ, STŘELIVO 
 

Název : CZ 97 BD 

Odpovědnost : Pavel Klozík 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 41, č. 11 (2009), s. 7-9, 6 il., 1 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001345 

 Text : Modifikovaný model CZ 97B je první pistole ráţe 45 Auto (45 APC) 

vyráběná v ČR. Její vývoj, konstrukce, vybavení. Technické údaje, 

praktické zkoušky, testy. 

Vloţeno       : 29/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Moderní sedmpětašedesátky 

Odpovědnost : Ivan Chludil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 5 (2010), s. 12-16, 13 il., 10 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001439 

 Text : Náboj 7,65 BROWNING, Walther model PP a PPK. České 

sedmpětašedesátky a jejich vývoj aţ po poslední československou CZ 83, 

která vznikla úpravou zavedené armádní a policejní pistole CZ vzor 82 
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ráţe 9 mm Makarov. Konstrukce, srovnání, společné znaky těchto pistolí, 

vývoj, výroba. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Petarda Midgley 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 5 (2010), s. 22-25, 16 il.\\ 

Č. abstraktu : b001440 

 Text : Americký patent z roku 2003, zabezpečovací systém znemoţňující 

nezletilým a nekompetentním osobám pouţít střelnou zbraň, v tomto 

příspěvku pistoli. Několik variant zabezpečovacího řešení autora patentu 

p. Jamese Midgleyho. Popis systému, vývoj patentu, výroba. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Revolvery Alfa Para. 

Odpovědnost : Tomáš Pospíšil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Střelecká revue\. - 42, č. 4 (2010), s. 8-12, 10 il., 2 tab.\\ 

Č. abstraktu : b001285 

 Text : Revolver brněnské společnosti Alfa-proj. Jde o výrobu dvou 

odlišných provedení revolverů v pistolové ráţi 9 mm Luger. Konstrukce, 

nábojové klipy a Para Loader, testy, orientační a zjištěná technická data 

testovaných vzorů. 

Vloţeno       : 24/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

¶Název : Sichere Aufbewahrung von Waffen und Kontrolle der Einhaltung der 

waffenrechtlichen Vorschriften 

Odpovědnost : Klaus Mundinger 

Jazyk         : německy \\ger\ 

  

Seriál : Kriminalistik\. - 64, č. 3 (2010), s. 161-164, lit. 14\\ 

Indexované poznámky : Bezpečné uchovávání zbraní a kontrola dodrţování 

předpisů o střelných zbraních 

Č. abstraktu : b001293 

 Text : Po tragických událostech ve Winnenden a Wendlingen se znovu 

zpřísnil zákon o střelných zbraních, za účelem dosaţení vyšší 

bezpečnosti. 25.7.2009 vstoupily v platnost předpisy týkající se kontroly 

přechovávání zbraní a munice v bytech (§ 36, odst.3 zákona) a nové 

skutkové podstaty trestného činu v případě přechovávání zbraní v rozporu 

s předpisy (§ 52a zákona). Stručný přehled změn zákona o střelných 

zbraních. 

Vloţeno       : 26/04/2010   ABD 139/vs 

  

  

¶Název : Springfield XD(M) : populární chorvatsko-americká pistole se 

dočkala modernizované verze 

Odpovědnost : Aleš Vondráček 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Zbraně a náboje\. - 12, č. 5 (2010), s. 20-23, 11 il.\\ 

Č. abstraktu : b001289 
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 Text : Nový Springfield XD(M)sluţebního obranného charakteru. Posouzení 

vlastností pistole a srovnání praktických rozdílů oproti dřívějšímu 

modelu XD. Zbraň v testu, základní popis, mířidla, ovládací prvky, 

technické údaje. 

Vloţeno       : 24/04/2010   ABD 139/ek 

  

  

ZABEZPEČOVACÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 
 

 

Název : Edukační laboratorní robotický systém 

Odpovědnost : Ján Ivanka, Petr Navrátil 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 34-36, 5 il., lit. 2 \\ 

Č. abstraktu : b001404 

 Text : Výrazný rozvoj elektroniky a výpočetní techniky v posledních dvou 

desetiletích významně ovlivnil rozvoj robotoniky, která je plně závislá 

na moţnosti zpracování údajů ze snímačů v reálném čase. Mobilní robot - 

popis zařízení. Popis komponent systému AI-MOTOR 1001. Realizace 

programového vybavení. Závěr. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Logica hlídá bezpečí energetických sítí 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 66, 1 il\\ 

Č. abstraktu : b001417 

 Text : Problematika ochrany energetických řídících systémů. SCADA je 

název systémů pro řízení a monitoring energetických distribučních sítí 

pro dodávky plynu, vody a elektrické energie: Z tohoto důvodu jsou tyto 

systémy důleţitou součástí národní kritické infrastruktury. Jejich 

případné selhání způsobuje rozsáhlé výpadky, které mohou mít velmi 

negativní vliv na kaţdodenní ţivot země. Z tohoto důvodu je nutné tyto 

systémy chránit nejen před technickými poruchami, ale také před chybami 

způsobenými obsluhou a kybernetickými útoky. 

Vloţeno       : 06/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Síťové kamery Axis zvýší bezpečnost v praţských autobusech 

Odpovědnost : Kateřina Fadljevičová 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 32, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001392 

 Text : V praţských autobusech bude nainstalováno několik stovek síťových 

kamer AXIS 209FD-R. Technologie progressive scan, kterou kamery 

vyuţívají, vytváří nezkreslený obraz i u pohybujících se objektů, coţ 

zajišťuje kvalitní videonahrávky pouţitelné jako důkaz při vyšetřování 

případů vandalismu a dalších trestných činů. Popis kamery. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 
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¶Název : Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na 

letišti : 2. díl 

Odpovědnost : Radomír Ščurek 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 62-65, 2 il\\ 

Č. abstraktu : b001411 

 Text : Pokračování z č. 1/2010. Bezpečnostní prostředky pro provozování 

na letišti. Průmyslová televize. Pult centralizované ochrany na letišti. 

Technické prostředky proti aktivnímu a pasivnímu odposlechu na letišti. 

Systémy kontroly vstupu do neveřejných prostorů letiště. Ochrana 

vzduchotechniky na letišti. Pokračování příště. 

Vloţeno       : 05/05/2010   ABD 139/kab 

  

  

¶Název : Zabezpečení vjezdů do ohroţených objektů z hlediska certifikace 

Odpovědnost : Pavel Kotrba 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 28-29, 5 il., 1 tab\\ 

Č. abstraktu : b001390 

 Text : Ochrana perimetru objektů a nemovitostí ohroţených napadením je, 

a vţdy byla nezbytnou nutností. Důvody napadení mohou být různé, od 

obyčejného vloupání, přes průmyslovou špionáţ aţ po sabotáţ či 

teroristický útok. Kritéria a testovací metody. Přehled certifikačních 

kritérií pouţívaných Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států 

amerických a British standards institution. Závěr.  

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 

 

  

¶Název : Základní metody a prostředky ochrany majetku a osob 

Odpovědnost : Vladimír Abraham 

Jazyk         : česky \\cze\ 

  

Seriál : Security magazín\. - 17, č. 2 (2010), s. 4-8, 6 il\\ 

Č. abstraktu : b001386 

 Text : Problematika ochrany majetku. Prostředky ochrany majetku. 

Barierová ochrana. Parimetrická ochrana. Ochrana budov. Ochrana majetku 

ve vnitřních prostorách. Biometrické systémy. Scan duhovky oka. Kamerové 

systémy a CCTV. 

Vloţeno       : 03/05/2010   ABD 139/kab 
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