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ROČENKA 2012 obsahuje seznam publikací a zpráv pedagogů, vědeckých pracovníků
a studentů Vysoké školy Karla Engliše, a. s., které byly v roce 2012 zveřejněny. Tyto
publikace a zprávy seznamují širokou odbornou veřejnost s výsledky vědecké práce na
VŠKE, a. s., které byly dosaženy v minulém období. Dále ročenka obsahuje seznam
akademických pracovníků školy se zařazením k jednotlivým ústavům VŠKE.

Ročenka má následující řazení jednotlivých přehledů:

• Předmluva

• Přehled akademických pracovníků jednotlivých ústavů VŠKE, a. s. v roce 2012

• Pro jednotlivé ústavy:
– Seznam výzkumných zpráv vědeckých projektů
– Seznam knih, monografií, učebnic, skript
– Přehled studijních textů a pomůcek
– Seznam recenzovaných publikací
– Seznam odborných publikací
– Přehled příspěvků ve sbornících konferencí

• Seznam kvalifikačních prací studentů v roce 2012

Podrobnější informace o publikační činnosti citované v této ročence lze získat také na
příslušných ústavech vysoké školy, případně lze autory publikací kontaktovat na jejich
e–mailové adrese uvedené na stránkách 〈www.vske.cz〉. Kontaktovat lze také VŠKE, a. s.
telefonicky na čísle 543 211 506, nebo 543 254 856.

www.vske.cz
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Předmluva
Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2012 podává souhrnný
přehled o hlavních aktivitách této instituce za uplynulý rok jak z pohledu celoškolského,
tak z pohledu jednotlivých pracovišť.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. je etablovanou vysokou školou poskytující, kromě
vzdělání v bakalářských studijních oborech, také poradenství a odborný servis veřejnému
i soukromému sektoru. Snažíme se touto cestou představit komplexně aktuální publika-
ční aktivity pedagogického sboru v oblasti managementu, ekonomie, práva, sociálních
věd a bezpečnostní problematiky. Nejrůznější zaměřenost těchto příspěvků a poznatky
v nich obsažené mohou být přínosem a inspirací nejen pro odbornou veřejnost, ale mají
ambici inspirovat a obohatit i veřejnost laickou.

Aktuálně vycházející souhrn nabízí tedy spektrum publikačního úsilí pedagogického
sboru a současně přináší přehled výsledků práce studentů v podobě jejich bakalářských
prací.

V Brně 31. března 2013

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA
rektor

6



PŘEHLED akademických pracovníků ústavů VŠKE

Ústav ekonomie
• Ing. Blanka Brandová, Ph.D.
• Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
• Doc. Ing. Štefan Bugri, MPH., PhD.
• Ing. Ivana Cvrčková, Ph.D.
• Doc. Ing. Roman Horák, CSc. (do 30. června 2012)
• Prof. Dr. Ing. Renáta Hótová
• Prof. Ing. Peter Markovič, PhD.
• Ing. Květoslava Maryšková
• Ing. Milan Palát, Ph.D.
• Ing. Martin Pernica, Ph.D.
• Ing. Svatava Tesařová, CSc.
• Doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc. (do 31. ledna 2012)

Ústav managementu a sociálních věd
• Mgr. Zuzana Bubeníčková
• PhDr. Hana Čermáková, CSc.
• PhDr. Ing. Jaroslava Dědková, Ph.D.
• Mgr. Kristina Fialová
• PaedDr. Ivona Futschiková
• Doc. Ing. Monika Grasseová, Ph.D. (od 1. února 2012)
• Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.
• Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
• Ing. Zdeněk Krabs
• Ing. Olga Kubová
• Doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr. (od 1. září 2012)
• PhDr. David Michalík, Ph.D. (do 31. srpna 2012)
• Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D.
• Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph.D.
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• RNDr. Mgr. Petr Skřehot (do 30. června 2012)
• Doc. Ing. Vítězslav Stodůlka, CSc.
• Doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD.
• Mgr.&Mgr. Jana Telcová (od 24. září 2012)
• Mgr. Alena Tesarčíková
• Mgr. Otakar Výšek
• Prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc. (od . 2012)
• Mgr. Ilona Wolkerová
• RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. (od 24. září 2012)
• Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc. (do 19. října 2012)

Ústav práva
• JUDr. Marcela Fryštenská, Ph.D.
• JUDr. Hana Gutová, Ph.D.
• Doc. JUDr. Radek Jurčík, Ph.D.
• JUDr. Eva Karhanová Horynová
• JUDr. Radim Kostík
• Ing. Květoslava Maryšková
• JUDr. Josef Pauldura
• JUDr. Miroslav Pindeš, Ph.D. (do 30. září 2012)
• JUDr. & Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
• JUDr. Romana Staňková
• Mgr. Jiří Tuza, Ph.D.

Ústav aplikované informatiky
• Ing. Ladislav Dobrovolský
• Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.
• Ing. Václav Friedrich, Ph.D. (od 24. září 2012)
• Prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc. (od 1. září 2012)
• Doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc. (od 24. září 2012)
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• Doc. RNDr. Pavel Kovařík, CSc. (do 31. října 2012)
• Prof. RNDr. Jana Přívratská, CSc., Ph.D. (do 31. března 2012)
• RNDr. Rudolf Schwarz, CSc.
• Doc. Ing. Ján Tkáčik, CSc.
• Doc. Ing. Mgr. Richard Tuček
• Ing. Mojmír Volf
• Doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc.

Ústav bezpečnosti
• Prof. Ing. Milan J. Golian, CSc. (do 31. března 2012)
• Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. (od 1. února 2012)
• Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc. (od 1. března 2012)
• Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
• JUDr. Vladimír Laucký (od 1. února 2012)
• RNDr. Jakub Trojan (od 1. února 2012)
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Ústav ekonomie
Ředitel ústavu: Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.

Seznam knih, monografií, učebnic, skript
Hótová, R. Účtová třída 0 — Dlouhodobý majetek. In: Kolektiv autorů. Meritum

Účetní souvztažnosti 2012–2013, 6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012.
Str. 11–33. ISBN 978–80–7357–725–4.
Stručná anotace: Jde o kapitolu v knize (monografii). Publikace se zabývá celou řadou

účetních souvztažností. V daném případě účetními příklady v rámci účtové třídy
0 — Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý majetek a jeho sledování je nezbytné pro sle-
dování hospodářské situace účetní jednotky. Kapitola obsahuje nezbytný teoretický
základ a příklad „jak zaúčtovat“ sporné případy.

Přehled studijních textů a pomůcek
Bugri, Š. Veřejná ekonomika. [online] eLearningový kurz v Moodle VŠKE. 2012. Do-

stupné z: 〈http://moodle.vske.cz〉
Stručná anotace: Tato publikace přehlednou a srozumitelnou formou podává výklad témat

v rámci předmětu veřejná ekonomika. Cílovou skupinou jsou především studenti.
Publikace obsahuje mimo odborného výkladu rovněž příklady a literární zdroje nutné
k hlubšímu studiu témat veřejné ekonomiky.

Markovič, P. Podnikové finance. [online] eLearningový kurz v Moodle VŠKE. 2012.
Dostupné z: 〈http://moodle.vske.cz〉
Stručná anotace: Publikace se zabývá podnikovými financemi, financováním soukromých

a státních podniků, finančními zdroji podniků, alokací finančních zdrojů do dlouho-
dobého majetku, finančním plánováním, apod. Jde o přehledný návod s odkazem na
zdroje, jak se dozvědět co nejvíce o podnikových financích.

Pernica, M. Základy ekonomie. Brno : VŠKE, a. s., 39 s., 2012.
Stručná anotace: Publikace pojednává o ekonomii, základních kategoriích — nabídce,

poptávce a rovnováze trhů. V publikaci byly popsány rozdíly mezi dokonalou a ne-
dokonalou konkurencí. V části věnované makroekonomii je presentován ekonomický
růst, cyklus, modely makroekonomické rovnováhy a jednotlivé typy hospodářských
politik.
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Seznam recenzovaných publikací
Sinnathurai, V., Březinová, O. An Empirical Study on Visibility of Conspicuous

Consumption Motives of Consumers in Jaffna, Sri Lanka. In: International Journal
of Trade, Economics and Finance, 2012, Vol. 3, No. 3, s. 239–244, ISSN 2010–023X.
Stručná anotace: Recenzovaný příspěvek v zahraničním periodiku se zabývá motivací zá-

kazníků ke spotřebě a jeho obsahem je autory provedená analýza tohoto chování
s poukazem na konkrétní příklady a zkušenosti ve vztahu k faktorům, které ovli-
vňují chování spotřebitelů. Tyto faktory jsou spíše psychologické povahy a nesouvisí
primárně s kvalitou nabízeného zboží.

Seznam odborných publikací
Brandová, B. Fulfillment of Maastricht Criteria in the Czech Republic. In: Periodica

Academica, č. 2. Brno : VŠKE, a. s., str. 2–7, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Cílem tohoto příspěvku je popsat maastrichtská (konvergenční) kritéria

a analyzovat jejich plnění Českou republikou. Tyto kritéria jsou rozdělena do dvou
hlavních skupin, monetární a fiskální kritéria. Monetární kritéria se týkají cenové sta-
bility, stability dlouhodobých úrokových sazeb a stabilního měnového kurzu. Fiskální
kritéria se týkají veřejných financí, zejména veřejného deficitu a dluhu. Plnění maast-
richtských kritérií je nezbytné pro vstup do Hospodářské a měnové unie (eurozóny).

Palát, M. Moderní pojetí trhu práce a směry ekonomického myšlení. In: Periodica
Academica,, sv. VII, č. 1. Brno : VŠKE, a. s., 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Recenzovaný příspěvek obsahuje výklad moderních pojetí trhu práce

se zaměřením na ekonomické aspekty a rovněž se zaměřením na specifika trhu práce
v České republice. Vzhledem k propojenosti jednotlivých ekonomik, je nutné pružně
reagovat na trh práce v souvislosti s těmito globálními výzvami.

Palát, M., Čeles, M. Globální index konkurenceschopnosti a příliv přímých zahra-
ničních investic v zemích V4. In: Konkurence 2012, str. 116–132, 2012.
ISBN 978–80–87035–53–5.
Stručná anotace: Přímé zahraniční investice jsou jedním z nástrojů řešení nezaměstnanosti

ve všech zemích. Čím více má daná země zahraničních investic, tím lépe se rozvíjí
a díky zahraničním investicím snižuje nezaměstnanost. K tomu musí mít země přijí-
mající zahraniční investice vytvořeno právní a institucionální prostředí, což je rovněž
předmětem tohoto článku.

Pernica, M. Opravné položky z pohledu ČÚL, IAS/IFRS a US GAAP. In: Periodica
Academica, č. 2. Brno : VŠKE, a. s., str. 88–93, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: V článku je věnována pozornost korekčnímu mechanismu — tvorbě

opravných položek, které slouží k vyjádření aktuální hodnoty majetku a prostřednic-
tvím kterých je naplňována zásada opatrnosti ve finančním účetnictví.
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Pernica, M. Makroekonomický význam zachycení zbytkové hodnoty majetku. In: Ak-
tuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti, Brno : VŠKE, a. s., 6 s.
2012.
Stručná anotace: Význam finančního účetnictví spočívá zejména v tom, že poskytuje jeho

uživatelům věrohodné informace o stavu hospodaření účetní jednotky. Další význam-
nou funkcí finančního účetnictví je správné stanovení základu daně z příjmů práv-
nických osob. Příspěvek poukazuje na problém zachycení zbytkové hodnoty majetku.
Zbytková hodnota majetku je stanovována jako účetní jednotkou předpokládaná hod-
nota majetku v době na konci jeho užívání. Možnost užití zbytkové hodnoty při se-
stavování odpisových plánů má vliv na výšku nákladů a výsledku hospodaření účetní
jednotky, respektive základu stanovení daně z příjmů právnických osob. Makroeko-
nomické důsledky tohoto opatření jsou tak naprosto zásadní.

Tesařová, S. Krize Evropské měnové unie. In: Periodica Academica,, sv. VII, č. 2.
Brno : VŠKE, a. s., str. 77–86, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Publikace analyzuje dopady měnové unie v EU a příčiny jejího vzniku.

Disproporce hospodářského vývoje jednotlivých zemí a žití převážné části zemí EU na
dluh způsobuje problémy měnové unie. Z krize měnové unie vede cesta přes striktní
dodržování konvergenčních kritérií.
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Ústav managementu a sociálních věd
Ředitel ústavu: Doc. Ing. Jaromír Lazar, Dr.

Seznam knih, monografií, učebnic, skript
Lazar, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: GRADA Publishing, 2012, 280 s.

ISBN 978–80–247–4133.
Stručná anotace: Kniha vznikla na základě mnohaletých zkušeností autora získaných při

řešení ekonomických problémů v podnikové praxi a z výuky vnitropodnikového a ma-
nažerského účetnictví a controllingu. Popisuje základní přístupy k tvorbě vnitropodni-
kových informačních systémů a nevyhýbá se kritickému pohledu na současnou právní
úpravu.

Trojan, J., Wahla, A. Aplikovaná geoinformatika. Brno : VŠKE, a. s., 78 s. 2012.
ISBN 978–80–86710–54–9.
Stručná anotace: Studijní opora k předmětu Aplikovaná geoinformatika.

Přehled studijních textů a pomůcek
Fialová, K. Jazyk anglický CJA1 + CJA2. Metodická příručka pro studium předmětu

v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, a. s., 2012. 64 s.
Stručná anotace: Tato metodická příručka je určena k ucelené prezentaci struktury před-

mětů Anglický jazyk 1 a Anglický jazyk 2 a požadavků na jejich ukončení. Slouží
studentům kombinované formy studia k lepší orientaci v předmětu. Příručka kromě
cílů a požadavků předmětu obsahuje shrnutí gramatiky, která se v daných semestrech
probírá. Studenti zde také naleznou tipy pro efektivní samostudium cizího jazyka.

Fialová, K. Jazyk anglický CJA3 + CJA4. Metodická příručka pro studium předmětu
v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, a. s., 2012. 36 s.
Stručná anotace: Tato metodická příručka je určena k ucelené prezentaci struktury před-

mětů Anglický jazyk 3 a Anglický jazyk 4 a požadavků na jejich ukončení. Slouží
studentům kombinované formy studia k lepší orientaci v předmětu. Příručka kromě
cílů a požadavků předmětu obsahuje shrnutí gramatiky, která se v daných semestrech
probírá. Studenti zde také naleznou tipy pro efektivní samostudium cizího jazyka.

Koleňák, J. Strategický management. [online] eLearningový kurz v Moodle VŠKE.
2012. Dostupné z: 〈http://moodle.vske.cz〉
Stručná anotace: Publikace je určena jako podpůrný studijní materiál studentům dista-

nční formy studia na VŠKE. Prezentuje základní posdtupy a nástroje strategického
managementu, provádí čtenáře procesem strategické analýzy a na ní navazujících po-
stupů výběru a implementace strategie podniku.
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Novotná Březovská, B. Základy psychologie. Distanční studijní opora pro studium
předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, a. s., 2012.
ISBN 978–80–86710–55–6.
Stručná anotace: Publikace Základy psychologie je určena studentům/kám vysoké školy

nejen jako pomůcka ke studiu, ale také jako nástroj pro jejich další rozvoj. Zahrnuje
témata psychologie osobnosti, problematiky motivace, sociální psychologie a sociální
psychologie organizace.

Skřehot, P. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Metodická příručka pro studium
předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, a. s., 2012.
Stručná anotace: Studijní text vysvětluje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v kontextu české legislativy a výsledků výzkumů, a to zejména systému řízení bezpeč-
nosti práce v podniku, státního odborného dozoru, povinností zaměstnavatelů, práv
a povinnosti zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny
práce.

Seznam odborných publikací
Čermáková, H. Synergický účinek znalosti cizích jazyků na uplatnění ekonomiky, ma-

nagementu a práva v praxi. In: Periodica Academica, č. 2, ročník VII, 2012.
Brno : VŠKE, a. s., str. 7–10, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Článek ilustruje, jak synergický efekt znalosti cizích jazyků může ovlivnit

odborné (ekonomické, manažerské a právní) znalosti a dovednosti v praxi. Účinek
se projevuje v několika úrovních. V oblasti lexikonu, může znalost cizího slovníku
upřesnit a rozšířit odpovídající slovní zásobu mateřského jazyka. Sociolingvistické
kompetence jsou ale velmi důležité pro obchodní jednání. Volba vhodných výrazů
může podstatně ovlivnit výsledek podnikatelského vyjednávání.

Karhanová–Horynová, E., Mužáková, K., Přívratská, J. Analýza vývoje cel-
kového počtu cizinců v EU–27. In: Periodica Academica, č. 1, ročník VII, 2012.
Brno : VŠKE, a. s., str. 70–76, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Cílem příspěvku je pomocí komparativní analýzy, syntézy dílčích po-

znatků a elementární statistické analýzy postihnout analýzu vývoje celkového počtu
cizinců v EU za období let 1999–2011. Hlavním ukazatelem je počet osob, které za
sledované období měly v EU–27 statut cizince. Zdrojem dat jsou nejaktuálnější data
publikovaná Eurostatem v roce 2012.

Komárek, J. Modelování rizika v bezpečnostním prostředí. In: Periodica Academica,
č. 1, ročník VII, 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 56–65, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Současné zaměření na teoretické a praktické znalosti řízení rizik není

v bezpečnostním prostředí, ale v ekonomické praxi. Možnosti aplikace těchto zá-
sad do bezpečnostního prostředí jsou evidentní, ale také specifické. Rostoucí nejis-
tota, složité vztahy a nelineární vývoj globální a lokálního bezpečnostního prostředí,
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přičemž rostoucí potenciál informačních technologií otevírá nové možnosti pro přístup
simulačního modelování. Systémová dynamika je vhodným nástrojem pro simulaci
modelování manažerských úkolů v nejistém prostředí. Simulační model ForceSim pro
strategické plánování v rámci bezpečnostních rizik je uveden jako příklad.

Lazar, J. Matušková, S. Variabilní a fixní náklady z pohledu ekonomické teorie
a podnikového ekonomického řízení (Variable and fixed costs from the economic the-
ory and company management perspective). In: Politická ekonomie 2/2012. Praha:
VŠE. ISSN 0032–3233.
Stručná anotace: V článku je mikroekonomická teorie nákladů prezentována jako zá-

kladní řešení pro firmu v krizových situacích. Současné účetní metodiky jsou použí-
vány v posledních dvaceti letech, takže mohou být analyzovány jejich silné a slabé
stránky. Článek se nezaměřuje jen na hodnocení vztahu mezi legislativou a mana-
žerským účetnictvím, ale také na metody používané v podnikové praxi v současné
době.

Novotná Březovská, B. Filosofie a ekonomie. K dílu K. Engliše. In: E–LOGOS,
2012, 13 s., ISSN 1211–0442.
Stručná anotace: Příspěvek se zaměřuje na osobnost Karla Engliše, která byla a stále je

interesantní. Jedním z důvodů je jeho originální noetická teorie — teleologické nazí-
rání reality. Snažíme se jeho osobnost interpretovat z filosofického hlediska s akcentem
na celou šíři jeho působení.

Wroblowská, Z. Lidský faktor v brand managementu. In: Marketing Science and
Inspirations, roč. 7, č. 1, s. 25–39, 2012. ISSN 1338–7944.
Stručná anotace: Článek analyzuje procesy získávání a výběru, stejně jako rozvoje poten-

ciálu produktových manažerů. S podporou vlastního výzkumu poskytuje doporučení,
jak využít koncepci řízení podle kompetencí ke zmírnění přetrvávajícího problému
získávání a stabilizace produktových manažerů a manažerů produktových značek na
pracovních místech.

Přehled příspěvků ve sbornících konferencí
Čech, D., Vlčková, J., Štěrba, M., Fialová, K. New requirements on infor-

mation systems of companies for safety and environment protection at building sites.
In: International scientific conference people, buildings and environment 2012.
Brno : Brno university of technology, faculty of civil engineering, 2012. Str. 74–82.
ISBN: 978–80–214–4628–1.
Stručná anotace: The basis of this article is represented by results of a specific research

from the year 2011. There can be found discrepancies between the current state of
safety and health at work at building sites and the applicable regulations. The aim of
the research was to suggest remedies for these discrepancies in a complex manner and
appropriate extent according to the regulations. The second research area was the
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environment protection during the phase of a construction process at building sites
and their surroundings. However, the environmental aspect is mentioned only briefly
in this article. The article is divided into two main parts. First, the current state of
the points at issue in both research areas will be described. The second part deals
with the suggested new methods for safety and environment protection at building
sites.

Mužáková, K. Výuka strategického managementu v kontextu vývoje strategického
myšlení. In: XXX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu, sborník
příspěvků. Brno : Univerzita obrany, str. 1–6, 2012. ISBN 978–80–7231–865–0
Stručná anotace: Článek se věnuje problematice výuky strategickému managementu v kon-

textu jeho historického vývoje. Dalším zajímavým aspektem výuky tohoto předmětu
je pak zejména rozvoj strategického myšlení, které by mělo být jeho základem, avšak
realita ve výuce může být mnohdy i jiná.

Štěrba, M., Čech, D., Fialová, K., Venkrbec, V. Utilisation of building recyc-
lates for revitalisation of recreational areas in built–up areas. In: International scien-
tific conference people, buildings and environment 2012.
Brno : Brno university of technology, faculty of civil engineering, 2012. Str. 154–162.
ISBN: 978–80–214–4628–1.
Stručná anotace: During recycling of building waste, there arises fine material which is

not being used; and nowadays, it ends up at waste dumps. The authors of this paper
are dealing with recycling of building waste and its re–use during revitalisation of
panel housing estates. Recycled building waste itself would not be suitable for green
spaces because the appearance of housing estates would be affected. The authors
focus on mixing of fine parts of recyclate with organic material which is gained by
composting. The new mixture should have characteristics as similar as possible to
natural conditions for a successful growth of vegetation, even though there is used
the waste which would normally end up in dumps. This solution is interesting not
only from the economic point of view but also from the point of view of environment
protection.
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Ústav práva
Ředitel ústavu: JUDr. Hana Gutová, Ph.D.

Seznam knih, monografií, učebnic, skript
Jurčík, R. Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Monografie 3. vyd.

Praha : C.H. Beck, 2012, ISBN 978–80–7179–222–2.
Stručná anotace: Publikace je komentářem k zákonu o veřejných zakázkách. Komentář

reaguje na právní úpravu zadávání veřejných zakázek, která vychází ze zadávacích
směrnic EU. Upozorňuje rovněž na související předpisy, aktuální judikaturu, ale také
metodiku zadávání veřejných zakázek.

Přehled studijních textů a pomůcek
Fryštenská, M., Rigel, F. Mezinárodní ochrana lidských práv a svobod. Metodická

příručka pro studium předmětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, a. s., 2012.
Stručná anotace: Studijní příručka pojednává o jednotlivých kategoriích lidských práv

a reflektuje vývoj lidských práv ve třech generacích. Dílo je zaměřeno na ochranu
lidských práv v mezinárodním i regionálním kontextu.

Gutová, H. Analýza závazkových vztahů k případu MEDICA spol. s r. o. versus SurGal
Clinic s. r. o. Brno: Advokátní kancelář Mgr. Barbora Leiterová, 2012.
Stručná anotace: Rozbor právní úpravy závazkových právních vztahů výše uvedené spo-

lečnosti s jejími klienty, vytvoření firemních smluv.

Pindeš, M. Mezinárodní humanitární právo. Metodická příručka pro studium před-
mětu v kombinované formě studia. Brno: VŠKE, a. s., 2012.
Stručná anotace: Studijní příručka je pomůckou studentů kurzu Mezinárodní humanitární

právo. Publikace reflektuje zásadní mezinárodněprávní dokumenty v daném oboru.

Seznam recenzovaných publikací
Jurčík, R. Využitie PPP miestnymi samosprávami v ČR a SR — komparácia, riziká,

bariéry. In: Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike, Bratislava,
SR : Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2012, s. 35–45.
Stručná anotace: Recenzovaný příspěvek přednesený na mezinárodní vědecké konferenci

se věnuje PPP projektům jako alternativě financování veřejných projektů a veřejných
služeb se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku.
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Rigel, F. Judikatura Nejvyššího správního soudu: Školské právo od mateřinek po uni-
verzity. In: Soudní rozhledy, Praha : C.H. Beck, str. 301–306, 2012. ISSN 1211–4405
Stručná anotace: Článek pojednává o významných případech z oblasti školského práva,

jimiž se zabýval ve své rozhodovací praxi Nejvyšší správní soud. Uvedeny jsou kauzy
týkající se všech stupňů škol.

Rigel, F. K některým způsobům participace na správě obce dle § 16 odst. 2 zákona
o obcích In: Správní právo, Praha : Ministerstvo vnitra str. 129–140, 2012.
ISSN 0139—6005.
Stručná anotace: Článek popisuje způsoby participace na správě obce obsažené v § 16

odst. 2 zákona o obcích.

Rigel, F. Pokusy o oddělení části obce - příklady z praxe a judikatury In: Jurispru-
dence, Praha : ASPI, a. s., str. 10–17, 2012. ISSN 1802–3843.
Stručná anotace: Článek popisuje doposud uskutečněné či zamýšlené pokusy o oddělení

části obce v ČR. Uvedeny jsou příklady z praxe i judikatury.

Seznam odborných publikací
Fryštenská, M. Co přináší nový zákon o mediaci? In: Právo a rodina, 2012, č. 9,

str. 1–6, ISSN 1212–866X.
Stručná anotace: Příspěvek se zabývá zcela novým předpisem — zákonem o mediaci, který

upravuje mediaci jako nový institut v českém právním řádu. Rozebrána je aktuální
právní úprava i vazba na některé další předpisy.

Fryštenská, M. Ochrana soukromí zaměstnance v pracovněprávních vztazích. In: Pe-
riodica Academica, č. 2, ročník VII, 2012.
Brno : VŠKE, a. s., str. 2–6, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Příspěvek se zaobírá ochranou soukromí zaměstnance na pracovišti. Je

analyzována judikatura Nejvyššího soudu v dané oblasti a autorka předestírá i vlastní
náhled na problematiku.

Jurčík, R. Enforcement procedure in Finland. In: Medzinárodné vymáhanie daňových
pohľadávok (International recovery of tax outstanding), 1. Sládkovičovo, Slovenská
republika : Edícia monografie VŠS (Vysoká škola Visegrádu, Vysoká škola v Sládko-
vičove), 2012, s. 162–171. ISBN 978–80–89267–34–7.
Stručná anotace: Kapitola v monografii se věnuje aktuálních otázkám vymáhání daňových

pohledávek. Autor se zabývá vymáháním daňových pohledávek ve Finsku a uvádí
strukturu fungování tohoto systému s tím, že některé instituty a postupy jsou pod-
nětné i pro jiné země.

Karhanová–Horynová, E., Mužáková, K., Přívratská, J. Analýza vývoje cel-
kového počtu cizinců v EU–27. In: Periodica Academica, č. 1, ročník VII, 2012.
Brno : VŠKE, a. s., str. 70–76, 2012. ISSN 1802–2626.
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Stručná anotace: Cílem příspěvku je pomocí komparativní analýzy, syntézy dílčích po-
znatků a elementární statistické analýzy postihnout analýzu vývoje celkového počtu
cizinců v EU za období let 1999–2011. Hlavním ukazatelem je počet osob, které za
sledované období měly v EU–27 statut cizince. Zdrojem dat jsou nejaktuálnější data
publikovaná Eurostatem v roce 2012.

Kostík, R. Odškodnění za ztížení společenského uplatnění. In: Zdravotnické fórum,
č. 4/2012, str. 6–10.
Stručná anotace: Článek pojednává o odškodnění za ztížení společenského uplatnění

v platném právu České republiky. Je pojednáno zejména o rozsahu náhrady v da-
ném případě.

Kostík, R. Několik poznámek k institutu národní správy. In: Právní rozhledy,
č. 22/2012, str. 777–781.
Stručná anotace: Příspěvek analyzuje institut národní správy v historických i jiných sou-

vislostech.

Rigel, F. Soukromoprávní vztah obce a místní referendum In: Moderní obec,
Praha : Economia, str. 60–61, č. 10/2012. ISSN 1211–0507.
Stručná anotace: Příspěvek reflektuje vývoj judikatury v otázce přípustnosti referenda za-

sahujících do smluvních vztahů obce. Tato otázka byla dlouhou dobu sporná, poslední
judikaturní vývoj však na ni patrně dal definitivní odpověď.

Rigel, F. Vztah exekutivy a legislativy podle Ústavy (čtvrté) Ghanské republiky
In: Periodica Academica, č. 1, ročník VII, 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 94–103,
2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Článek popisuje obecné modely legislativy a exekutivy a jejich vzájemný

vztah. Na základě obecných modelů pak popisuje konkrétní vztah obou složek moci
podle stávající Ústavy Ghanské republiky.

Přehled příspěvků ve sbornících konferencí
Karhanová Horynová, E. Výukové aspekty v rámci přijetí nového občanského zá-

koníku na neprávnických fakultách. In: XXX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělá-
vacího procesu, sborník příspěvků. Brno : Univerzita obrany, str. 1–6, 2012.
ISBN 978–80–7231–865–0.
Stručná anotace: Příspěvek pojednává o nové úpravě občanského práva a o aktuální pro-

blematice začlenění do výuky na neprávnických fakultách. První část příspěvku se
věnuje historii občanského práva na území ČR. Druhá část se zabývá problematikou
přijetí nového občanského zákoníku a třetí část přechází do aktuální problematiky
začlenění nového občanského zákoníku do výuky práva na neprávnických fakultách
v období před účinností nové právní úpravy.
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Rigel, F. Novela soudního řádu správního (č. 303/2011 Sb.) a její dopad na oblast
volebního (a referendového) soudnictví. In: Volby — svátek demokracie, nebo pletich?
Brno : Masarykova univerzita, str. 182–191, 2012. ISBN 978–80–210–5823–1.
Stručná anotace: Článek analyzuje velkou novelu soudního řádu správního provedenou zá-

konem č. 303/2011 Sb. Zabývá se především dopadem této novely na oblast volebního
(potažmo referendového) soudnictví.

Korektury, recenzní a oponentní posudky
Gutová, H. Odborná korektura učebnice Ekonomika pro střední školy. Tématický ce-

lek „Člověk a trh práce“, 44 s. Brno : DIDAKTIS, 2012.
Stručná anotace: V jednotlivých kapitolách byly řešeny otázky pracovního poměru, práva

na práci, práva na zaměstnání otázky související s uplatnitelnosti absolventů škol na
trhu práce. Specifická část byla věnována bezpečnosti práce. Kapitola poskytovala
komplexní pohled na pracovněprávní problematiku.
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Ústav aplikované informatiky
Ředitel ústavu: Doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc.

Přehled studijních textů a pomůcek
Dočkal, J. Bezpečnostní management podnikové sítě. Brno : VŠKE, a. s., 54 s., 2012.

Stručná anotace: Metodická příručka popisuje hierarchické uspořádání podnikových sítí
a typická rizika těchto sítí. V dalších kapitolách se blíže věnuje útokům na směrovače
a přepínače a použití firewallů, překladu adres a virtuálních privátních sítí. Čtenář se
rovněž seznámí s konceptem cloud computingu a s bezpečnostními problémy s tímto
konceptem spojenými. V závěru příručky je poskytnut přehled protokolů používaných
SCADA systémy a možných útoků na ně.

Seznam odborných publikací
Dočkal, J. Ke třem realizacím zpravodajského malwaru. In: Data Security Manage-

ment, č. 3. Praha : TATE International, spol. s r. o., str. 30–33, 2012. ISSN 1211–8737.
Stručná anotace: Během jednoho roku byly postupně odhaleny tři útoky nového typu —

dálkově ovládaného zpravodajského malwaru. Článek popisuje, jak jsou u nich vyu-
žity slabiny Windows, komunikační protokoly a kryptografické techniky. Porovnává
jednotlivé útoky navzájem a uvádí do souvislosti s tolik diskutovaným Stuxnetem.

Dočkal, J. Konzumerizace — nový faktor v managementu ICT. In: Data Security
Management, č. 2. Praha : TATE International, spol. s r. o., str. 34–37, 2012.
ISSN 1211–8737.
Stručná anotace: Podle profesora Christensena je každá nová technologie nejdříve hračkou

nebo žertem, později hrozbou (ruší standardní procesy) a nakonec běžnou záležitostí.
Článek odpovídá na otázku, jak jsme na tom z tohoto hlediska konzumerizace.

Kovařík, P., Schwarz, R. The Fight Against Terrorism Using Dynamic Systems.
In: Periodica Academica, č. 1, ročník VII, 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 78–85, 2012.
ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Rizika spojená s teroristickými útoky jsou z hlediska jejich objektivního

posouzení poměrně těžko uchopitelným problémem. Mezi jinými obory lidské činnosti
je to i matematika, která se v průběhu času snaží popsat teroristické hrozby různými
metodami.
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Přehled příspěvků ve sbornících konferencí
Kovařík, P., Schwarz, R. Dynamic Systems and Counter–Terrorism. In: Ochrana

životních podmínek obyvatelstva / Environmental Protection of Population, sborník
příspěvků ze 7. vědecké mezinárodní konference v Brně 13. a 14. června 2012. Brno :
VŠKE, a. s., str. 224–231, 2012. ISBN 978–80–86710–57–0.
Stručná anotace: Rizika spojená s teroristickými útoky jsou z hlediska jejich objektivního

posouzení poměrně těžko uchopitelným problémem. Mezi jinými obory lidské činnosti
je to i matematika, která se v průběhu času snaží popsat teroristické hrozby různými
metodami.

Kovařík, P., Schwarz, R. Economic Applications in Teaching Mathematics at the
Economic College. In: XXX. Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu,
sborník příspěvků. Brno : Univerzita obrany, str. 1–5, 2012.
ISBN 978–80–7231–865–0.
Stručná anotace: Matematické aplikace lze nalézt v otevřené či skryté formě téměř ve

všech oblastech lidské činnosti. Kromě vzdělávání je najdeme ve všech technických,
ekonomických, ale také jiných odvětvích. V tomto článku uvádíme některé obvyklé,
ale také ne tak často frekventované metody a způsoby jejich využití na konkrétní škole.
Vzhledem k odborné orientaci školy jsou upřednostňovány ekonomické aplikace.

Kovařík, P., Schwarz, R. Matematický aparát řešení teroristických hrozeb.
In: BEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2012 / SECURITY FORUM 2012, zborník príspev-
kov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie v Banskej Bystrici 8.–9. februára 2012.
Banská Bystrica, Slovensko : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, I. Zväzok,
str. 89–94, 2012. ISBN 978–80–557–0331–2.
Stručná anotace: Po 11. září 2001 zesílily snahy o objektivizaci popisu nebezpečí tero-

ristického útoku. Během doby se objevila řada vědeckých výzkumů, které využívaly
výsledky i jiných oborů. Některá z možných řešení využívající prostředky matematiky
se pokusíme nastínit.
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Ústav bezpečnosti
Ředitel ústavu: Doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.

Seznam výzkumných zpráv vědeckých projektů
Juříček, L. Analýza geometrického uspořádání a fyzikálně – mechanických vlastností

kostních tkání lebky člověka. Výzkumná zpráva obsahující utajované informace.
Brno : Univerzita obrany 48 s. 2012.
Stručná anotace: Dílčí výzkumná zpráva (DVZ) analyzuje poznatky z oblasti stavby

(architektury) kostních tkání člověka se zaměřením na kostru lebky. Řeší složení
(morfologii), geometrické uspořádání a fyzikálně – mechanické vlastnosti kompaktní
a trámčité kostní tkáně. DVZ rovněž uvádí některé možnosti využití substitucí kost-
ních tkání biologické (od kostních dárců), ale i syntetické povahy (polyuretan —
Synbone), které je možné využít k návrhu a přípravě vlastního heterogenního fyzi-
kálního modelu hlavy (etalon hlavy) pro balistický experiment. Výzkumná zpráva je
rozdělena do šesti relativně samostatných kapitol.

Juříček, L. Analýza konstrukce a uspořádání opláštění tramvajového vozu. Výzkumná
zpráva obsahující utajované informace. Brno : Univerzita obrany 6 s., přílohy 15 s.
2012.
Stručná anotace: Ve spolupráci s pracovníkem střediska ústřední dílny DPmB v Brně–

Pisárkách Ing. Tomášem Chaloupeckým a vedoucím tramvajové dopravy Jaroslavem
Bukvaldem, byla zajištěna výrobní a technická dokumentace pro přípravu výroby
a vlastní zhotovení sendvičů opláštění skříně tramvajového vozu, jako substituce části
trupu dopravního letadla (zkušební terče) k jejich experimentálnímu postřelování.
Byly rovněž připraveny výkresy konstrukčního uspořádání skleněné výplně tramvajo-
vého vozu pro terminálně balistické zkoušky.

Juříček, L. Vývoj a výroba střel z barevných kovů. Výzkumná zpráva obsahující uta-
jované informace. Brno : Univerzita obrany 114 s. 2012.
Stručná anotace: Dílčí výzkumná zpráva (DVZ) se zabývá hledáním vhodné ekologické al-

ternativy stávajících střel obsahujících olovo (Pb), jako jeden ze základních výchozích
neželezných kovových materiálů používaných k výrobě střel loveckých nábojů. Vý-
zkumná zpráva je rozdělena do třech částí. První část analyzuje současný stav řešené
problematiky, vznik a vývoj kulového náboje, ekologii a toxicitu loveckého střeliva se
zaměřením na ekologickou zátěž krajiny a životního prostředí vůbec. Druhá část se
věnuje výchozím podmínkám pro výrobu homogenních střel z barevných kovů a je
zaměřena na volbu výchozích materiálů k výrobě střel, jejich označování podle norem
ISO, EN a ČSN. Třetí část se věnuje přípravě balistických experimentů zaměřených
na terminální balistiku homogenních střel. Obsahuje rovněž podmínky zkoušek obro-
bitelnosti barevných kovů a mikroskopické hodnocení struktury deformovaných střel.
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Seznam knih, monografií, učebnic, skript
Juříček, L. Vnější balistika palné zbraně. Přednášky. Brno : VŠKE, a. s., 110 s., 2012.

ISBN 978–80–86710–65–5.
Stručná anotace: Skripta jsou orientována na vnější balistiku malorážových RPZ. Jsou

určena studentům bakalářského studia na VŠKE, a. s. studujících ve studijních obo-
rech BPČ–VS a TOOM studijního programu BPS v zimním semestru 1. ročníku.
Obsah skript je rozdělen do osmi kapitol a řeší odborné otázky spojené s pohybem
střel v reálné atmosféře. Skripta jsou doplněna přílohovou částí, do níž byly zařazeny
terminologický slovník pojmů z oblasti vnější balistiky, vícejazyčný slovník a dvojja-
zyčný A–Č a Č–A slovník těchto pojmů.

Juříček, L. Vnitřní balistika palné zbraně. Přednášky. Brno : VŠKE, a. s., 108 s., 2012.
ISBN 978–80–86710–62–4.
Stručná anotace: Skripta pojednávají o základních problémech, které jsou obsahem výuky

v předmětech Balistika palné zbraně a Aplikovaná balistika, které studují studenti
v obou studijních oborech SP BPS a to v 1. roč. Skripta obsahují základní popis
dějů doprovázejících výstřel z hlavňové palné zbraně (HPZ) s následnou aplikací na
ruční palné zbraně (RPZ) nutných k řešení základních úkolů vnitřní balistiky. Obsah
skript je rozdělen do pěti relativně samostatných kapitol. Poslední, pátá kapitola je
věnována základním problémům přechodové balistiky HPZ.

Plíhal, B., Juříček, L. Vnitřní balistika palné zbraně I. Sbírka příkladů a úloh.
Brno : VŠKE, a. s., 82 s., 2012. ISBN 978–80–86710–58–7.
Stručná anotace: Skripta obsahují vzory příkladů a úloh s výsledky řešení ve vnitřní

balistice palných zbraní a obsahově navazují na přednášky z vnitřní balistiky (Ju-
říček, L.) a logicky předpokládají zvládnutí obsahu těchto přednášek. Skripta rov-
něž umožňují základní orientaci ve vnitrobalistických symbolech a poskytují přehled
použitých označení. Jsou rozdělena do čtyřech samostatných kapitol s rozlišným té-
matickým zaměřením. Řešené úlohy umožní studentům úspěšné samostatné plnění
zadaných úkolů učitelem a zpracování seminární práce.

Plíhal, B., Juříček, L. Vnitřní balistika palné zbraně II. Sbírka příkladů a úloh.
Brno : VŠKE, a. s., 87 s., 2012. ISBN 978–80–86710–59–4.
Stručná anotace: Skripta navazují na I. díl stejnojmenných skript stejných autorů a ob-

sahují vzory příkladů a úloh s výsledky řešení ve vnitřní balistice palných zbraní.
Skripta jsou rozdělena do dvou relativně samostatných kapitol se zaměřením na vni-
trobalistické projektování hlavňových palných zbraní a opravy ve vnitřní balistice.
V úvodu každé kapitoly je uveden přehled základních výpočtových vztahů a veličin,
příp. stručné definice použitých pojmů. Kromě řešených příkladů je každá kapitola
uzavřena zadáním úlohy s výsledky jejich řešení.

Trojan, J., Wahla, A. Základy geoinformatiky. Brno : VŠKE, a. s., 54 s., 2012.
ISBN 978–80–86710–53–2.
Stručná anotace: Studijní opora k předmětu Základy geoinformatiky.
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Přehled studijních textů a pomůcek
Juříček, L. Aplikovaná balistika. Brno : VŠKE, a. s., 58 s., 2012.

Stručná anotace: Metodická příručka pro studium předmětu Aplikovaná balistika v kom-
binované formě studia. Předmět je vyučován ve studijním oboru TOOM studijního
programu BPS. Jednotlivé kapitoly mapují přednášenou vědní oblast a seznamují stu-
denty se základní terminologií, analytickými vztahy a okruhy jednotlivých aplikací
obecné balistiky.

Juříček, L. Balistika palné zbraně. Brno : VŠKE, a. s., 57 s., 2012.
Stručná anotace: Metodická příručka je přehledným průvodcem studia předmětu Balis-

tika palné zbraně, který je zařazen do bloku povinných předmětů studijního oboru
BPČ-VS a je určena všem studentům 1. ročníku převážně kombinované formy studia.
Obsahuje v jednotlivých kapitolách celkový přehled o probírané látce, slova a pojmy
k zapamatování a sadu kontrolních otázek k prověření znalostí studenta. V závěru
každé kapitoly student nalezne přehled doporučené literatury.

Juříček, L. Zbraně a munice. Brno : VŠKE, a. s., 58 s., 2012.
Stručná anotace: Metodická příručka pro studium předmětu Zbraně a munice v kombi-

nované formě studia. Předmět je zařazen do bloku povinných předmětů studijního
programu BPS pro oba její SO BPČ–VS a TOOM.
Příručka dává podrobný návod studentům k jejich samostatnému studiu o konstrukci
a balistických parametrech palných zbraní a střeliva (munice) zařazených do výzbroje
OBS.

Seznam odborných publikací
Horák, R., Danielová, L. Hodnocení rizikových jevů společnosti. In: Periodica Aca-

demica, č. 1, ročník VII, 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 33–38, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Článek řeší identifikaci rizik ve společnosti. Očekává se, že státní správa

bude funkční. Hodnocení rizik může sloužit jako podklad pro přípravu perspektivních
úkolů k naplňování rozvoje společnosti.

Horák, R., Danielová, L. Aplikace aspektů strategického managementu v krizovém
řízení. In: The Science for Population Protection, r. 4, zvláštní výtisk. Lázně Boh-
daneč : GŘ HZS ČR – IOO Lázně Bohdaneč, str. 27–32, 2012. ISSN 1803–568X.
Stručná anotace: Článek pojednává o aplikaci zásad strategického managementu v ob-

lasti bezpečnostního managementu. Jsou v něm zdůrazněny postoje manažera jako
vůdčí osobnosti. Autoři si položili otázku, zda manažer je stratég nebo vůdce? Čtenář
v článku nalezne částečnou odpověď na položenou otázku. S využitím názorů jiných
autorů je snaha také poukázat na paradoxy strategického řízení (řešení protichůdně
působící faktorů a současně je zvládat). V závěru článku jsou nastíněny postoje ma-
nažera k riziku.
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Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. Balistická simulace přímých účinků ma-
lorážových střel na kostní tkáně člověka. In: Periodica Academica, č. 1, ročník VII,
2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 48–55, 2012. ISSN 1802–2626.
Stručná anotace: Příspěvek je zaměřen na použití fyzikálního modelu části dolní konče-

tiny (stehna) člověka v balistickém experimentu při zkoumání ranivých účinků ma-
lorážové střely (MRS) různé konstrukce a balistických parametrů na člověka. Je zde
představena základní metoda nepřímé identifikace provedená na fyzikálním modelu
zastupujícího v experimentu reálnou tělesnou oblast zasaženého člověka. Návrh a vy-
tvoření fyzikálního modelu pro potřeby balistického experimentu předpokládá pou-
žití reálných biologických tkání (femur prasete) vedle substitucí (balistická želatina)
a stanovení jejich základních mechanických vlastností. Experimentálně získané me-
chanické vlastnosti použitých náhrad byly rovněž porovnány s parametry reálných
lidských tkání.

Přehled příspěvků ve sbornících konferencí
Horák, O. Evakuace — metoda ochrany obyvatelstva. In: Manažment–teória–výučba–

prax 2012, sborník z vědecko–odborné konference, 26.–28. 9. 2012, Liptovský Mikuláš,
Slovensko : Akadémia ozbrojených sil Slovenska, str. 120–131, 2012.
ISBN 978–80–8040–452–9.
Stručná anotace: Článek se zabývá možnostmi ochrany obyvatelstva evakuací. V něm je

poukázáno na faktory ovlivňující k evakuaci obyvatel. Fáze rozhodovacího procesu
k plánování a realizace evakuace jsou popsány podrobněji. Jedná se o fáze: identifi-
kace řešení hrozby, příprava rozhodnutí, vydání rozhodnutí, implementace rozhodnutí
a verifikace procesu realizace. V závěru článku jsou uvedeny trendy těchto problémů.

Horák, R., Danielová, L. Posuzování rizik společnosti In: Ochrana životních pod-
mínek obyvatelstva / Environmental Protection of Population, sborník příspěvků ze
7. vědecké mezinárodní konference v Brně 13. a 14. června 2012. Brno : VŠKE, a. s.,
str. 137–151, 2012. ISBN 978–80–86710–57–0.
Stručná anotace: Autoři článku řeší projevy rizik, jejich posuzování a vyhodnocování z hle-

diska jejich vlivu na bezpečnost společnosti. Vycházejí z obecných zásad posuzování
rizik. Zamýšlejí se nad vlivem rizikových jevů na udržitelný rozvoj společnosti. Je
ukázáno, že k posuzování společnosti se dají využít kvantitativní i kvalitativní cha-
rakteristiky rizik. V článku je také ukázán obecný postup při identifikaci rizik. V jeho
závěru trendy hodnocení bezpečnosti ve společnosti.

Horák, R., Danielová, L. Society Risk Assessment. In: Environmental Protection
of Population, conference proceedings 7th Scientific International Conference, Brno
13th and 14th June 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 82–89, 2012.
ISBN 978–80–86710–61–7.
Stručná anotace: Autoři článku řeší projevy rizik, jejich posuzování a vyhodnocování z hle-

diska jejich vlivu na bezpečnost společnosti. Vycházejí z obecných zásad posuzování
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rizik. Zamýšlejí se nad vlivem rizikových jevů na udržitelný rozvoj společnosti. Je
ukázáno, že k posuzování společnosti se dají využít kvantitativní i kvalitativní cha-
rakteristiky rizik. V článku je také ukázán obecný postup při identifikaci rizik. V jeho
závěru trendy hodnocení bezpečnosti ve společnosti.

Horák, R., Danielová, L. Strategický management. In: Riešenie krízových situá-
cií vo špecifickom prostredí, sborník ze 17. mezinárodní vědecké konference 30. a
31. 5. 2012, Žilina, Slovensko : Žilinská univerzita v Žilině, str. 203–211, 2012.
Stručná anotace: Článek pojednává o zásadách strategického managementu. Jsou v něm

zdůrazněny úkoly manažerů z různých stupňů řízení. Dále je v něm pojednáno o zá-
sady strategického managementu při řešení krizových situací a postojích manažera
k riziku.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. Balistická simulace přímých účinků ma-
lorážových střel na kostní tkáně člověka. In: Ochrana životních podmínek obyvatelstva
/ Environmental Protection of Population, sborník příspěvků ze 7. vědecké meziná-
rodní konference v Brně 13. a 14. června 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 47–59, 2012.
ISBN 978–80–86710–57–0.
Stručná anotace: Příspěvek je zaměřen na použití fyzikálního modelu části dolní konče-

tiny (stehna) člověka v balistickém experimentu při zkoumání ranivých účinků ma-
lorážové střely (MRS) různé konstrukce a balistických parametrů na člověka. Je zde
představena základní metoda nepřímé identifikace provedená na fyzikálním modelu
zastupujícího v experimentu reálnou tělesnou oblast zasaženého člověka. Návrh a vy-
tvoření fyzikálního modelu pro potřeby balistického experimentu předpokládá pou-
žití reálných biologických tkání (femur prasete) vedle substitucí (balistická želatina)
a stanovení jejich základních mechanických vlastností. Experimentálně získané me-
chanické vlastnosti použitých náhrad byly rovněž porovnány s parametry reálných
lidských tkání.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. Ballistic simulation on direct effects of
small arms projectiles on human bone tissue. In: Environmental Protection of Popu-
lation, conference proceedings 7th Scientific International Conference, Brno 13th and
14th June 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 90–97, 2012.
ISBN 978–80–86710–61–7.
Stručná anotace: Příspěvek je zaměřen na použití fyzikálního modelu části dolní konče-

tiny (stehna) člověka v balistickém experimentu při zkoumání ranivých účinků ma-
lorážové střely (MRS) různé konstrukce a balistických parametrů na člověka. Je zde
představena základní metoda nepřímé identifikace provedená na fyzikálním modelu
zastupujícího v experimentu reálnou tělesnou oblast zasaženého člověka. Návrh a vy-
tvoření fyzikálního modelu pro potřeby balistického experimentu předpokládá pou-
žití reálných biologických tkání (femur prasete) vedle substitucí (balistická želatina)
a stanovení jejich základních mechanických vlastností. Experimentálně získané me-
chanické vlastnosti použitých náhrad byly rovněž porovnány s parametry reálných
lidských tkání.
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Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. Experimental wound ballistics: analysis
of the wounding potential of ricochet projectiles. In: Folia Societatis Medicinae Lega-
lis Slovacae (FSMLS), VOLUME 2 Nr. 2. Bratislava, Slovenská republika : Slovenská
súdnolekárska spoločnosť SLS, str. 106–110, 2012.
Stručná anotace: Strelné poranenia končatín sú vo vetšine prípadov sposobené priamo

letiacimi projektilmi, pričom ich účinok na tkanivá ľudského organizmu je pomerne
často aj experimentálne skúmaný. Narastajúci počet násilných trestných činov si však
žiada viac experimentálnych poznatkov popisujúcich zraňujúci potenciál odrazených
„rocochet“ projektilov. Tento dej je možné dobre nasimulovať v podmienkach kon-
krétne dizajnovaného balistického experimentu. Smer, rýchlosť a zraňujúci potenciál
odrazených striel je ovplyvňovaný rôznymi faktormi. Využitím biologického modelu
(prasacieho stehna) ako substitúcie zasiahnutej osoby je možné dosiahnuť dobre in-
terpretovateľné výsledky.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. Experimentálna zraňujúca balistika:
analýza účinkov odrazených projektilov na biologickom modeli. In: Ochrana životních
podmínek obyvatelstva / Environmental Protection of Population, sborník příspěvků
ze 7. vědecké mezinárodní konference v Brně 13. a 14. června 2012. Brno : VŠKE, a. s.,
str. 85–92, 2012. ISBN 978–80–86710–57–0.
Stručná anotace: Autori analyzujú účinok odrazeného projektilu (ricochet bullet) konkrét-

neho kalibru na biologickom modeli prasacieho stehna. Experiment simuluje reálne
použitie služobnej zbrane s definovaným strelivom náboja vz. 82, kal. 9 mm príslušní-
kom Policajného zboru SR v podmienkach zastavanej mestskej aglomerácie. Výsledky
poukazujú na vysoký zraňujúci potenciál odrazeného projektilu. Matematický model
použitý v práci simuluje a dopľňa teoretické východiská zraňujúcej balistiky odra-
zených projektilov a ukazuje konkrétne závislosti účinku projektilu od vzdialenosti
medzi vmedzereným objektom a potenciálne zranenou osobou. Vyhodnotenie výsled-
kov experimentu prispieva k porozumeniu účinkov odrazených projektilov a vymed-
zuje aj možnosti výberu použitého streliva pri zásahoch v zastavaných mestských
aglomeráciách s možnosťou poranenia civilného obyvateľstva pri zásahu.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. Reálné střelné poranění typu průstřel
lebky, zástřel hlavy ve srovnání s matematickým modelem chování FMJ střely pisto-
lového náboje ráže 6,35 mm Browning (25 Auto). In: Bezpečnostné fórum 2012. Zbor-
ník príspevkov z V. medzinárodnej vedeckej konferencie. II. Zväzok. Banská Bystrica,
Slovensko : Katedra bezpečnostných štúdií, Fakulta politických vied a medzinárod-
ných vzťahov, UMB Banská Bystrica, str. 641–646, 2012. ISBN 978–80–557–0332–9.
Stručná anotace: Při hledání odpovědi na otázku, zda může dojít ke střelnému poranění

typu průstřel lebky a zástřel hlavy člověka FMJ střelou pistolového náboje ráže 6,35
mm Browning (25 Auto), i kdyby zasažený neměl hlavu opřenou o pevnou překážku
interiéru vozidla, znalci z oboru střelivo a výbušniny, se specializací na ranivou ba-
listiku využili matematický model poklesu rychlosti monoogivální střely pistolového
náboje při proniku biologickými tkáněmi různých fyzikálně mechanických vlastností.
Výsledkem posouzení výše uvedené úlohy z oblasti terminální balistiky, byla matema-
tická predikce délky střelného kanálu v okamžiku úplného zastavení střely. Výsledky
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byly rovněž porovnány s případy zástřelů způsobenými zbraňovými systémy podob-
ného energetického výkonu.

Juříček, L., Moravanský, N., Rekeň, N. The experimental wound ballistics: the
analyse of the ricochet projectiles effects in biological model. In: Environmental Pro-
tection of Population, conference proceedings 7th Scientific International Conference,
Brno 13th and 14th June 2012. Brno : VŠKE, a. s., str. 197–205, 2012.
ISBN 978–80–86710–61–7.
Stručná anotace: Autori analyzujú účinok odrazeného projektilu (ricochet bullet) konkrét-

neho kalibru na biologickom modeli prasacieho stehna. Experiment simuluje reálne
použitie služobnej zbrane s definovaným strelivom náboja vz. 82, kal. 9 mm príslušní-
kom Policajného zboru SR v podmienkach zastavanej mestskej aglomerácie. Výsledky
poukazujú na vysoký zraňujúci potenciál odrazeného projektilu. Matematický model
použitý v práci simuluje a dopĺňa teoretické východiská zraňujúcej balistiky odra-
zených projektilov a ukazuje konkrétne závislosti účinku projektilu od vzdialenosti
medzi vmedzereným objektom a potenciálne zranenou osobou. Vyhodnotenie výsled-
kov experimentu prispieva k porozumeniu účinkov odrazených projektilov a vymed-
zuje aj možnosti výberu použitého streliva pri zásahoch v zastavaných mestských
aglomeráciách s možnosťou poranenia civilného obyvateľstva pri zásahu.

Trojan, J., Zoufalá, I. Problematika inovačních procesů v jazykovém vzdělávání
s ohledem na moderní technologie a metody výuky. In: Cílené další profesní vzdělá-
vání: konkrétní cíl – konkrétní výsledky, Brno : Tribun EU, str. 112–127, 2012.
ISBN 978–80–263–0236–0.
Stručná anotace: Problematika inovačních procesů ve školství se v současnosti stává jed-

ním z nejaktuálnějších pedagogických problémů ve vyspělých a většině rozvíjejících se
zemí světa. Je velice těžké změnit vzdělávací systém, který relativně fungoval po dlou-
hou dobu. Ještě těžší je změnit myšlení a styl výuky některých pedagogů. Stále více
zemí vkládá velké finanční prostředky do oblasti vzdělávání. Vzdělávání je komplexní,
ovlivňuje jak jedince, tak celou naši společnost. A především transformuje společnost
do budoucna. V příspěvku jsou diskutovány hlavní teoretické koncepty a přístupy
k modernímu vzdělávání aplikovatelné na všech úrovních edukačního procesu.
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