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Knihy 
 

Sig. 50706 

Workie Tiruneh, Menbere - Štefánik, Miroslav - a kol. 

Trh práce na Slovensku: Analýzy a prognózy.  / Workie Tiruneh, Menbere ;  Štefánik, Miroslav ;  a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : EÚ SAV, 
2014. - 222 s. - ISBN 978-80-7144-232-5. 

trh práce * analýzy * prognózy * politika hospodárska * vývoj na trhu práce * porovnanie krajín EÚ * fondy štrukturálne * potreby 
trhu práce * vzdelávanie * politika trhu práce aktívna 

Jeden z kľúčových cieľov hospodárskej politiky je spojený s riešením nerovnováh na trhu práce prostredníctvom alternatívnych 
nástrojov politiky trhu práce. Náklady nezamestnanosti obsahujú nielen finančnú stránku, ale aj spoločenskú a sociálnopolitickú 
dimenziu. Miera nezamestnanosti má rastúcu tendenciu v mnohých vyspelých krajinách a recesia, ktorá sa začala v roku 2008, iba 
výraznejším spôsobom zhoršila nerovnováhu na trhu práce. Publikácia ILO z roku 2014 s názvom Global Employment Trends, Risk 
of a Jobless Recovery (Trendy globálnej zamestnanosti, riziká oživenia ekonomiky bez vytvárania pracovných miest) naznačuje 
skutočnosť, že napriek ukončeniu globálnej recesie miera nezamestnanosti ostáva v mnohých krajinách na neudržateľnej úrovni. V 
kontexte Európskej únie sa predpokladá miera nezamestnanosti na úrovni 10,9 % v roku 2016 oproti 7,25 % pred začiatku krízy v 
roku 2007.; Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré zápasia najmä s vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti. Tento jav výrazne 
prispieva k nepriaznivému vývoju verejných financií, ale odzrkadľuje aj možné nedostatočné využitie výrobných kapacít v 
ekonomike. Vysoká miera nezamestnanosti však nie je spojená iba s nedostatkom dopytu po pracovnej sile, ale je aj výsledkom 
nesúladu medzi nimi (Workie Tiruneh a kol., 2013). Empirické štúdie zdôrazňujú práve význam nesúladu medzi ponukou 
pracovnej sily a dopytom po nej, ktorý pramení buď z nedostatku informácií, alebo z dôvodu nesúladu geografickej, kvalifikačnej či 
z nesúladu zručností.; Význam predvídania potrieb trhu práce je preto dôležitý najmä z aspektu zmapovania možných diskrepancií 
medzi ponukou pracovnej sily a dopytom po nej vzhľadom na špecifické formy povolaní a vzdelania bez ohľadu na príčiny týchto 
diskrepancií. Cieľom predkladanej monografie je preto predvídať potreby slovenského trhu práce do roku 2025, s úlohou 
poskytnúť obraz o povolaniach a kvalifikáciách. Zároveň monografia prináša širšie súvislosti potrieb trhu práce a poukazuje na 
možné riziká budúceho vývoja trhu práce na Slovensku. 

 

Sig. 50707 

Páleník, Viliam - a kol. 

Strieborná ekonomika : Potenciál na Slovensku.  / Páleník, Viliam ;  a kol.. - 1. vyd. - Bratislava : EÚ SAV, 2014. - 359 s. - ISBN 978-
80-7144-234-9. 

ekonomika strieborná * starnutie * starnutie populácie * vývoj ekonomický * správanie spotrebiteľské * zamestnanosť * 
modelovanie 

Európska únia zažíva prudké starnutie populácie, ktoré je spôsobené hlavne zvyšujúcou sa očakávanou dĺžkou dožitia v kombinácii 
s nízkou mierou pôrodnosti. Toto je považované za jednu z hlavných európskych výziev, ovplyvní to konkurencieschopnosť 
Európskej únie v rámci svetových regiónov, ekonomický rast ako aj zamestnanosť. ; Transformujú sa sociálne systémy, ktoré v 
mnohých prípadoch nie sú nastavené na zaťaženie predlžujúcim sa poberaním starobných dôchodkov, zvyšujúcimi sa nárokmi na 
zdravotnú starostlivosť či rastúcim dopytom po dlhodobej starostlivosti najstarších. Väčšinou sa analyzujú negatívne dopady 
starnutia obyvateľstva na verejné financie vyspelých štátov. Menšia pozornosť sa venuje vplyvu starnutia na národné 
hospodárstvo z pohľadu zmien v objeme a štruktúre ponuky a dopytu po výrobkoch, službách, pracovnej sile a kapitále. Úzko to 
súvisí s pojmom strieborná ekonomika, ktorej názov vychádza zo šedivenia vlasov starnúcej populácie a voľne by sa dala definovať 
ako potenciál, ktorý predstavujú inovatívne produkty a služby vyvinuté pre zvyšovanie kvality života v narastajúcom veku. ; Stále 
viac ľudí si uvedomuje tento rastúci priestor, ktorý sa na trhu naskytol práve vďaka starnúcim spoluobčanom. Strieborná 
ekonomika je teda adaptácia ekonomiky na budúce potreby rastúceho počtu starších ľudí. Tento fenomén vytvára nové trhové 
príležitosti (Deutsche Welle, 2005). ; V jednotlivých kapitolách je popis postavenia striebornej ekonomiky v podmienkach 
Slovenskej republiky a v Európskej únii, ale aj v relevantných častiach sveta. Pozornosť je venovaná aj štruktúre spotreby 
strieborných, striebornej zamestnanosti ako aj potenciálu exportu striebornej produkcie. Dôležitou súčasťou predkladanej práce 
sú aj výsledky modelovania strednodobých a dlhodobých efektov striebornej ekonomiky na Slovensku, vrátane kvantifikácie 
alternatívnych simulačných scenárov. ; Táto publikácia vznikla v rámci projektu v rámci projektu APVV č. 0135-10 Strieborná 
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ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe ako výstup jeho kvalitatívnej aj kvantitatívnej časti. Jej cieľom je 
poskytnúť slovenskému čitateľovi relatívne široký pohľad na problematiku striebornej ekonomiky. Snažili sme sa pritom pozrieť 
na niektoré otázky z rôznych pohľadov, napríklad kvantifikáciou potenciálnych efektov striebornej ekonomiky CGE modelom ako 
aj rastovým modelom. Veríme, že prvá publikácia tohto obsahu na jednej strane poskytne slovenskému čitateľovi nové poznatky a 
pohľady, na druhej strane vyvolá podnetné úvahy, otázky a kritické komentáre, ktoré si autorský kolektív rád vypočuje. 

 

Sig. 50708 

Bednárik, Rastislav 

Stav sociálnej ochrany na Slovensku : Situácia k 1. januáru 2015.  / Bednárik, Rastislav. - Bratislava : IVPR, 2015. - 62 s. - ISBN 978-
80-7138-141-9. 

ochrana sociálna * legislatíva sociálnej ochrany * poistenie sociálne * podpora rodiny * pomoc sociálna * financovanie * 
starostlivosť zdravotná * starostlivosť v chorobe * starostlivosť v invalidite * starostlivosť v materstve * starostlivosť v starobe * 
úrazy pracovné * choroby z povolania * dávky pre rodiny * pomoc v hmotnej núdzi * starostlivosť dlhodobá 

Informačná publikácia, vydávaná s polročnou periodicitou. Zachytáva aktuálny stav legislatívy sociálnej ochrany na Slovensku 
podľa metodiky MISSOC. Ide o oblasti starostlivosti pre prípad choroby, materstva, invalidity, staroby, straty živiteľa, pracovného 
úrazu, choroby z povolania, rozširovania rodiny, nezamestnanosti, v prípade finančnej núdze a dlhodobej starostlivosti.; Príručka 
sa skladá z tabuliek - kapitol, kde prvá časť textu je venovaná organizácii a financovaniu jednotlivých sústav sociálneho 
zabezpečenia na Slovensku. Nasleduje popis stavu právnej ochrany občanov pri pokrytí nasledovných rizík: choroba (časť II., III.), 
materstvo (časť IV.), invalidita (časť V.), staroba (časť VI.), strata živiteľa (časť VII.), pracovné úrazy a choroby z povolania (časť 
VIII.), rozširovanie rodiny (časť IX.), nezamestnanosť (časť X.), zabezpečenie vo finančnej núdzi (časť XI.), dlhodobá starostlivosť 
(časť XII.) a sociálna ochrana samostatne zárobkovo činných osôb.  

 

Sig. 50709, 50710 

Repková, Kvetoslava - Sedláková, Darina 

Zdravotné postihnutie a chronické neprenosné ochorenia v medzinárodnom a národnom kontexte.  / Repková, Kvetoslava ;  
Sedláková, Darina. - Bratislava : Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, 2014. - 193 s. - ISBN 978-80-971845-
0-6. 

postihnutie zdravotné * ochorenia chronické neprenosné * ľudia so zdravotným postihnutím * ľudia so ZP * starostlivosť dlhodobá 
* politiky verejné * systémy monitorovacie * výskyt zdravotného postihnutia v populácii * incidencia ZP 

Z predslovu: ; Uplynuli dva roky od vydania publikácie "Zdravotné postihnutie - vybrané fakty, čísla a výskumné zistenia v 
medzinárodnom a národnom kontexte", ktorá vznikla na podnet odborníkov a odborníčok zaoberajúcich sa zdravotným 
postihnutím na Slovensku v období, keď sa zintenzívnil záujem o túto problematiku aj v dôsledku medzinárodného diania, 
konkrétne vydania prvej Svetovej správy o zdravotnom postihnutí (WHO, 2011) a prípravy prvej Správy o plnení záväzkov 
vyplývajúcich z Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (OSN, 2006). Celý náklad sa rýchle rozobral a pri našej 
prednáškovej činnosti sme museli už ďalších žiadateľov odkazovať len na internetové stránky Kancelárie WHO na Slovensku a 
Inštitútu pre výskum práce a rodiny, kde je k dispozícii elektronická verzia.; Nielen toto bol však dôvod, že sme sa rozhodli vydať 
publikáciu znovu. Počas dvoch rokov sa udiali na Slovensku aj vo svete počiny a udalosti, ktoré posunuli vnímanie zdravotného 
postihnutia do nových kontextov a o tom sme chceli poskytnúť aktuálnu informáciu odbornej verejnosti, študentom a študentkám, 
osobám so zdravotným postihnutím a všetkým, ktorých to zaujíma. 

 

Sig. 50719 

Rudolf, Ladislav 

BOZP ve školských zařízeních.  / Rudolf, Ladislav. - 1. vyd. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2013. - 77 s. - ISBN  978-80-7464-374-3. 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * zariadenia školské * školy * vzdelávanie * školstvo * bezpečnosť * laboratóriá * 
dielne * pomoc prvá * riziká * žiaci * ochrana požiarna * udalosti mimoriadne 
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Učební textová opora je určena pro studenty předmětu "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" a příbuzné problematiky. Obsahuje 
výběr otázek a základních ustanovení z nejdůležitějších norem o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s aplikacemi na školská 
zařízení. ; Učební text má poskytnout základní znalosti zajišťující zdraví a bezpečnost při práci, a to jak v prostorách školských 
zařízení, tak i mimo ni.  

 

Sig. 50720 

Rovný, Ivan - a kol. 

Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II.  / Rovný, Ivan ;  a kol.. - 1. vyd. - Banská Bystrica : PRO, 2013. - 895 s. - ISBN 978-80-
89057-44-3. 

zdravotníctvo verejné * dozor štátny zdravotný * hygiena * prostredie životné * zdravie * hygiena detí a mládeže * hygiena výživy * 
výživa 

Autorský kolektív pod vedením prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH v monografii Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II 
nadväzuje na prvú rovnomennú časť venovanú terminológii, koncepcii odborov a legislatíve verejného zdravotníctva. Autori v 
novej publikácii podrobne spracovali nasledovné tematické okruhy, spolu s relevantnou legislatívou verejného zdravotníctva:; 
Modelové situácie vo verejnom zdravotníctve a ich riešenia; Štátny zdravotný dozor a dokumentácia vo verejnom zdravotníctve; 
Hygiena detí a mládeže; Životné prostredie a zdravie; Hygiena výživy a zdravie; Monografia je určená najmä študentom 
zdravotníckych odborov a doktorandského štúdia, ale tiež profesionálom verejného zdravotníctva a všetkým odborníkom, 
zaoberajúcim sa problematikou zdravia obyvateľstva.  

 

Sig. 50722 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014 [Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014.]. - Bratislava : VEDA / ŠÚ SR, 
2014. - 672 s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-224-1405-0. 

ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko 

Dvadsiaty štvtý ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky, v ktorej nájdete súhrnné informácie o demografickom, sociálnom 
a ekonomickom vývoji SR, ako aj medzinárodné porovnanie kľúčových štatistických ukazovateľov.  

 

Sig. 50725 

León, Margarita 

The Transformation of Care in European Societies.  [Transformácia starostlivosti v európskych krajinách.] / León, Margarita. - 1. 
vyd. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. - 346 s. - ISBN 978-80-224-1333-6. 

starostlivosť * starostlivosť dlhodobá * starostlivosť neformálna * starostlivosť o deti * starostlivosť o starších ľudí * transformácia 
* transformácia sociálnej sféry * transformácia sociálnych služieb * transnacionalizmus * služby sociálne verejné * služby sociálne * 
starostlivosť o migrantov * krajiny európske 

Publikácia prináša v 2 hlavných častiach (Kontextualizácia transformácie starostlivosti naprieč Európou a Národné prípadové 
štúdie) prácu popredných medzinárodných odborníkov na poli sociálnej starostlivosti. Prípadové štúdie sa venujú Rakúsku, 
Dánsku, Nemecku, Taliansku, Poľsku, Španielsku, Veľkej Británii a časť uzatvára stať od editorky publikácie venujúca sa podobným 
trendom a rôznym odpovediam v rámci transformácie sociálnych služieb. 
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Sig. 50726 

Lev XIII. - Pius XI. - Ján XXIII. - Pavol VI. - Ján Pavol II. 

Sociálne encykliky : Rerum novarum. Quadragesimo anno divini redemptoris mit brennender sorge. Mater et magistra pacem in 
terris. Populorum progressio. Laborem exercens. Sollicitudo rei socialis. Centesimus Annus..  / Lev XIII. ;  Pius XI. ;  Ján XXIII. ;  
Pavol VI. ;  Ján Pavol II.. - 1. vyd. - Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 1997. - 676 s. - ISBN 80-7162-203-6. 

náuka katolícka sociálna * encykliky pápežské * cirkev kresťanská 

Vývoj názorov katolíckej sociálnej náuky v novoveku - za medzník vzniku tohto obdobia považujeme rok 1894 a trvá až po súčasnú 
dobu. Toto obdobie môžeme rozčleniť na štyri fázy:; a) prvá vývojová fáza - zahŕňa obdobie od roku 1891, v ktorom pápež Lev XIII. 
vydal prvú sociálnu encykliku "Rerum novarum" a položil tak základ pre vznik katolíckej sociálnej náuky ako vedy, a trvalo až do 
roku 1931. Za kľúčový problém, ktorý rieši táto encyklika, považujeme spôsob riešenia tzv. "robotníckej otázky". Pápež Lev XIII. sa 
v sociálnej encyklike "Rerum novarum" postavil na stranu zbedačenej robotníckej triedy a vyzval štát a odbory aby spoločne túto 
otázku vyriešili pokojnou cestou. Sociálna encyklika "Rerum novarum" sa stala základným dokumentom katolíckej sociálnej náuky. 
Všetky ďalšie sociálne encykliky z nej vychádzajú, na ňu nadväzujú a ňou sa riadia pri riešení závažných problémov spoločnosti.; b) 
druhá vývojová fáza - zahŕňa obdobie od vydania druhej sociálnej encykliky "Quadragesimo anno", ktorú v roku 1931 napísal 
pápež Pius XI. až do roku 1961. Ťažisko encykliky je v kritickej analýze neznesiteľnej biedy a ťažkom sociálnom postavení, v 
ktorom sa ocitli pracujúci celého sveta v podmienkach svetovej hospodárskej krízy v období rokov 1929 -1934. "Možné východisko 
z neznesiteľnej biedy pracujúcich pápež videl v nutnosti zásahov štátu do ekonomiky uzákonením systému podpôr pre 
nezamestnaných a sociálnych zákonoch." (www.uski.sk/frames_files/ran/2006); V encyklike pápež za základ kapitalizmu považuje 
monopoly, ktoré umožňujú buržoázii hromadiť nielen obrovské bohatstvo, ale aj hospodársku a politickú moc.; c) tretia vývojová 
fáza - zahŕňa obdobie od roku 1961 až do roku 1981. V tomto období vydali svoje encykliky pápeži: Ján XXIII., a Pavol VI.; V roku 
1961 vydal pápež Ján XXIII. sociálnu encykliku "Mater et Magistra" (Matka a učiteľka), v ktorej zdôrazňuje, že v súčasnej dobe sa 
musí katolícka sociálna náuka, ale aj kresťanské sociálne učenie dôslednejšie zaoberať "sociálnou otázkou". Následne v roku 1963 
vydal encykliku "Pacem in terris". V tomto období sa vynorila aj naliehavá otázka, či má katolícka cirkev právo podieľať sa na 
riešení závažných sociálnych problémov spoločnosti. Na otázku jednoznačne a s dôrazom odpovedal pápež, že katolícka cirkev ma 
nielen právo, ale tiež povinnosť aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení závažných sociálnych problémov, ktoré v súčasnosti 
stále naliehavejšie a ťažšie doliehajú na celú spoločnosť .; Pápež Pavol VI. vydal v roku 1967 sociálnu encykliku "Populorum 
progressio" (O rozvoji národov), v ktorej zdôrazňuje, že katolícka cirkev sa v súčasnej dobe musí vážne zaoberať aj 
medzinárodnými sociálnymi problémami, lebo sociálne konflikty nadobudli celosvetové rozmery a hrozia katastrofálnymi 
dôsledkami pre celé ľudstvo.; d) štvrtá vývojová fáza - zahŕňa obdobie od roku 1981 až po súčasné obdobie, ktoré je bohaté na 
významné svetové udalosti a nové sociálne problémy. V tomto období vydal pápež Ján Pavol II. tri sociálne encykliky.  

 

Sig. 50727 

Švec, Marek 

Flexicurita pre 21. storočie - šance a riziká : Kríza pracovného práva.  / Švec, Marek. - 1. vyd. - Bratislava : Veda, 2012. - 248 s. - 
ISBN 978-80-224-1237-7. 

flexicurita * flexiistota * flexikurita * právo pracovné * práca * Európska stratégia zamestnanosti * čas pracovný * zamestnanci * 
ochrana zamestnancov * trh práce * formy práce atypické * pomer pracovný 

Nepoučiteľnosť európskeho zákonodarcu i európskych inštitúcií pri zmenách v oblasti pracovného práva a práva sociálneho 
zabezpečenia je nezmerná. Hoci mnohé štúdie i analýzy praktických vplyvov koncepcie flexicurity na európsky i národné trhy 
práce preukázali jej zásadné zlyhanie v oblasti modernizácie pracovnoprávnych vzťahov, opakovane sa prijímajú ďalšie nové 
programy vychádzajúce z rovnakých základov. 

 

Sig. 50728 

Švec, Marek - a kol. 

Kultúra sveta práce : Závislá práca a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.  / Švec, Marek ;  a kol.. - 1. vyd. - 
Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2012. - 122 s. - ISBN 978-80-89149-23-0. 



5 
 

dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru * dohody o prácach mimo pracovný pomer * práca závislá * práca * trh 
práce * úprava právna * pomer pracovný 

V súlade s presvedčením o nevyhnutnosti existencie dôstojnej práce pre budúci udržateľný sociálny vývoj európskej spoločnosti, či 
vôbec možnosť harmonizácie pracovného a súkromného života vznikol aj projekt "Kultúra sveta práce" kancelárie Friedrich Ebert 
Stiftung. Ambíciu autorského kolektívu a ďalších členov výskumného projektu predstavuje snaha o identifikáciu negatívnych 
fenoménov vyskytujúcich sa vo "svete práce", ich dôsledné skúmanie na teoretickej i praktickej úrovni a vyvodenie záverov, ktoré 
by mali predstavovať kľúčové prvky nového nastavenia právnej úpravy pracovnoprávnych vzťahov. 

 

Sig. 50729 

Hegyi, Ladislav 

Aktuálne problémy gerontológie a geriatrie 4.  / Hegyi, Ladislav. - Bratislava : Západoslovenský krajský ústav národného zdravia, 
1990. - 211 s. 

gerontológia * geriatria * starostlivosť o starších ľudí * ochorenia chronické * ľudia starší * ľudia starší odkázaní * demencia * 
starostlivosť geriatrická * starostlivosť geriatrická 

Publikácia obsahuje príspevky viacerých autorov z oblasti gerontológie a geriatrie. 

 

Sig. 50730 

Froncová, Ľubica - Výrost, Jozef - Frankovský, Miroslav - Kentoš, Michal - Gajdoš, Marián - Fedáková, Denisa 

Výskum špecifík pracovnej situácie osôb s rodinnými povinnosťami v Košickom kraji.  / Froncová, Ľubica ;  Výrost, Jozef ;  
Frankovský, Miroslav ;  Kentoš, Michal ;  Gajdoš, Marián ;  Fedáková, Denisa. - 1. vyd. - Košice : Košický samosprávny kraj, 2005. - 
224 s. - ISBN 80-967182-6-6. 

osoby s rodinnými povinnosťami * život rodinný * matky * rodičia * rodina * deti * situácia pracovná * práca * postavenie ženy v 
spoločnosti * postavenie ženy v rodine * prieskumy dotazníkové * kvalita života * orientácie hodnotové 

Cieľ projektu:; - napomôcť odstráneniu bariér prístupu žien a uchádzačov o zamestnanie s  rodinnými povinnosťami na trhu práce; 
- identifikovať rizikové faktory uplatnenia uvedených osôb z menších obcí v  pracovnom procese a špecifikovať obmedzenia ich 
realizácie a zvyšovania kvalifikácie, prijímať návrhy riešení v bezprostrednom kontakte s dotknutými osobami; - motivovať 
zamestnávateľov, samosprávy a ďalšie inštitúcie k odstráneniu bariér, ktoré bránia rovnosti príležitostí pre mužov a ženy a tým 
prispievať k zvýšeniu účasti žien a osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce; Aktivity projektu:; - vypracovanie dotazníkov, 
metodiky zberu údajov, zostavenie anketárskej siete; - výber tímu 50 anketárov, zaškolenie, tlač dotazníkov, výber respondentov, 
zaslanie dotazníka pre obce; - zber údajov anketármi v teréne, zber dotazníkov od obcí; - počítačové spracovanie dotazníkov; - zber 
doplňujúcich údajov; - spracovanie zozbieraných údajov, triedenie, porovnávanie, vyhodnocovanie, analýza dotazníkov; - tlač 
publikácie, kopírovanie na CD nosiče, distribúcia a zverejňovanie výsledkov prostredníctvom médií, internetu a pod.; - záverečná 
konferencia; Výstupy projektu:; - spracované výsledky analýzy - 500 ks, rozposlané do obcí kraja, na  ministerstvo a inštitúcie, 
ktoré majú v náplni práce problematiku ľudských zdrojov; - využívanie výsledkov analýzy pri spracovávaní stratégie rozvoja 
ľudských zdrojov KSK; - vypracovaný návrh opatrení zameraných na odstránenie nerovnovážneho postavenia žien v oblasti 
zamestnanosti 

 

Sig. 50731 

Černá, Monika - Granja, Monika 

Udržet rodiny pohromadě.  / Černá, Monika ;  Granja, Monika. - 1. vyd. - Praha : SKOK, o.s., 2010. - 72 s. 

rodina * integrita rodiny * rodiny v núdzi * rodiny viacdetné * rodiny s nízkymi príjmami * vylúčenie sociálne * rodiny ohrozené 

V zemích Visegrádské čtyřky dochází postupně k většímu zaměření na rodiny, zejména na rodiny v nouzi. Cílovými skupinami 
jsou:; rodiny s více dětmi, ale s nízkou úrovní vzdělání, která je cestou k špatně placené práci až k dlouhodobé nezaměstnanosti a 
závislosti na sociálních dávkách; mladé rodiny s nízkými a středními příjmy, které se ocitnou v situaci předlužení; rodiny žijící ve 
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vyloučených lokalitách, bez dostupné dopravy, pošty, zdravotnických a školských zařízení a dalších veřejných služeb, s 
nedostatečnou hygienou i topením, trpící podvýživou a řadou zdravotních problémů; mladí lidé žijící na ulici a uživatelé drog.; 
Namísto řešení otázek přiměřeného bydlení, oddlužení, pomoci při závislosti na drogách či podpory při výběru vhodného 
zaměstnání jsou často oddělovány děti od rodičů, což má negativní vliv jak na celistvost rodiny, tak na rozvoj osobnosti dětí 
podmíněnou citovou deprivací při pobytu v kolektivních výchovných zařízeních.; Evropský hospodářský a sociální výbor 
vypracoval v roce 2009 dokument Program pro Evropu - návrhy občanské společnosti. Výbor prostřednictvím tohoto programu 
vyzývá evropské instituce, členské státy, politické a sociální činitele, a tím i občany Evropské unie, aby zajistili, že prioritní jsou 
evropské, a ne pouze národní otázky. V době, kdy jsou všechny evropské země zapojeny do diskuse o hospodářské a finanční 
obnově, je to mimořádně důležité.; V tomto kontextu se uskutečnil projekt Podpora integrity rodin ohrožených sociálním 
vyloučením a jejich místo v měnící se Evropě. Hlavním partnerem byl SKOK, o.s. - sdružení nestátních neziskových organizací 
(NNO), které poskytují sociální a zdravotně sociální služby v ČR, jako partneři jsou zapojeny NNO ze Slovenska, Polska a Maďarska. 
Většina z nich jsou organizace patřící do Evropské sítě proti chudobě (EAPN) nebo s EAPN úzce spolupracující.; Je obvyklé, že 
projekty podporované z evropských strukturálních fondů se zabývají; např. problematikou zaměstnanosti, vzdělávání, ohrožených 
dětí. Tento projekt klade; důraz na celistvost rodiny jako důležitý faktor, který brání před chudobou a sociálním; vyloučením. 
Projekt je inovativní také tím, že zve lidi se zážitkem chudoby a sociálního; vyloučení, aby se otevřeli vůči svému okolí a společně 
hledali východiska z obtížných; životních situací. 

 

Sig. 50746 

Marek, Jakub - Strnad, Aleš - Hotovcová, Lucie 

Bezdomovectví v kontextu ambulantních sociálních služeb.  / Marek, Jakub ;  Strnad, Aleš ;  Hotovcová, Lucie. - 1. vyd. - Praha : 
Portál, 2012. - 176 s. - ISBN 978-80-262-0090-1. 

bezdomovectvo * bezdomovci * služby sociálne * služby sociálne ambulantné * bariéry psychologické * reintegrácia * subkultúry * 
práca sociálna * práca sociálna s bezdomovcami 

Publikace zkoumá bezdomovectví jednotlivců v České republice, definuje ho a uvádí jeho příčiny a specifika. Bezdomovectví pojímá 
jako souhrn patologických jevů, tj. nezaměstnanosti, závislosti, psychické poruchy, rozpadu rodiny apod., a dává ho do 
psychologických souvislostí, jako je adaptace člověka na dlouhodobý stres v různých vývojových etapách života. Nechybí kapitoly o 
práci s bezdomovci v terénním programu i v nízkoprahových centrech a kazuistiky dokumentující rozmanitost práce s těmito 
jedinci. Kniha je určena pro sociální a terénní pracovníky i pro širší veřejnost. Autoři dlouhodobě pracují v neziskové organizaci 
Naděje, o. s., která se v Praze zabývá prací s bezdomovci.; Mgr. Jakub Marek vystudoval učitelství a sociální pedagogiku na HTF UK. 
Je doktorandem pedagogické psychologie na JU a patří k výzkumnému týmu Psychiatrického centra Praha.; Aleš Strnad, Dis., se 
zabývá bezdomovci přes deset let, je vedoucím terénního programu a studentem ETF UK.; Lucie Hotovcová, Dis., působí jako 
sociální pracovnice v nízkoprahovém centru pro bezdomovce. 

 

Sig. 50747 

Vágnerová, Marie - Csémy, Ladislav - Marek, Jakub 

Bezdomovectví jako alternativní existence mladých lidí.  / Vágnerová, Marie ;  Csémy, Ladislav ;  Marek, Jakub. - 1. vyd. - Praha : 
Karolinum, 2013. - 339 s. - ISBN 978-80-246-2209-5. 

bezdomovectvo * bezdomovci * príbehy životné * reintegrácia * život na ulici * rodina * zdravie duševné * služby sociálne 

Bezdomovectví je bezesporu zajímavým fenoménem současné doby. Představuje jednoznačný společenský propad, který lze 
označit jako syndrom komplexního sociálního selhání. Každý bezdomovce zná a denně vídá, ale málokdo o nich ví víc, než že 
vypadají zanedbaně, konzumují alkohol a přespávají na nejrůznějších místech. Skutečnost je ale v mnoha směrech jiná, především 
u mladých lidí, pro něž může být život na ulici jen přechodnou životní fází. ; Kniha Bezdomovectví jako alternativní existence 
mladých lidí přináší informaci o těch, kteří ztratili své zázemí nebo je dokonce nikdy nezískali. Je o jejich životě na ulici i před ním, 
o jejich přístupu k různým problémům, s nimiž se museli vypořádat ľ a leckdy se jim to ani nepodařilo. Mladí bezdomovci jsou 
různí a různé jsou i jejich příběhy a příčiny sociálního propadu. Popis života na ulici, kde člověk ztrácí soukromí, možnost uspokojit 
základní potřeby a leckdy i sebeúctu, ukazuje, co je třeba vydržet, aby zde bylo možné přežít. ; Druhá část publikace je věnována 
opačnému procesu, návratu z ulice zpět do společnosti, a obtížím, které je nutné překonat, aby to vůbec bylo možné. Často nejde 
jen o zvládání stigmatu vlastní minulosti, ale i dalších důsledků nestandardního života, jako je drogová závislost, zápis v trestním 
rejstříku či nakumulované dluhy. ; Text vychází z rozhovorů s těmito lidmi a je autentickým obrazem uvedené sociální skupiny. 
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Sig. 50732 

Employment and Protection of Migrant Workers in Europe [Zamestnanosť a ochrana pracujúcich migrantov v Európe.]. - 1. vyd. - 
Budapest : ILO Central and Eastern European Team, 2000. - 118 s. - ISBN 92-2-112275-1. 

zamestnanosť * migranti * pracovníci migrujúci * krajiny európske * ochrana sociálna * migrácia * rozširovanie Európskej únie 

Publikácia obsahuje sumár hlavných otázok diskutovaných na tripartitnej regionálnej konferencii Medzinárodnej organizácie práce 
v Maďarsku. 

 

Sig. 50733 

Schmögnerová, Brigita 

Sociálny model Európskej únie: dnes a zajtra.  / Schmögnerová, Brigita. - Bratislava : Fridrich Ebert Stiftung, 2004. - 114 s. - ISBN 
80-89149-01-4. 

model sociálny * Európska únia * politika sociálna * modernizácia * rozširovanie Európskej únie * partnerstvo sociálne 

Autorka: "Táto knižka chce dostať do povedomia európske sociálne hodnoty, ktoré sú základom sociálneho modelu EÚ, ako aj 
samotný sociálny model EÚ. Hoci nie je hotovým návodom, ako tento sociálny model modernizovať, naznačuje, akým smerom sa 
pri tom treba uberať. Knižka vznikla aj preto, aby provokovala rozmýšľať o tom, v akom štáte a v akej spoločnosti chceme žiť a akú 
chceme mať Európsku úniu, do ktorej sme slávnostne a s očakávaniami vstúpili." 

 

Sig. 50734 

Atkinson, Anthony B. - Marlier, Eric 

Income and living conditions in Europe.  [Príjmy a životné podmienky v Európe.] / Atkinson, Anthony B. ;  Marlier, Eric. - 
Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2010. - 420 s. - (Eurostat statistical books). - ISBN 978-92-79-16351-7. 

príjmy * domácnosti * podmienky životné * štandard životný * chudoba * vylúčenie sociálne * krajiny európske 

Publikácia obsahuje štatistické údaje o príjmoch a životnej úrovni občanov Európy. Zahŕňajú zamestnanosť, príjmovú nerovnosť, 
chudobu, bývanie, zdravie, vzdelávanie, depriváciu a sociálnu exklúziu. Publikácia pojednáva o množstve sociálnych otázok, s 
ktorými je Európa v súčasnosti konfrontovaná a je príspevkom k agende Európa 2020. 

 

Sig. 50735 

Women and Employment in Central and Eastern Europe and the Western Commonwealth of Independent States : The Story Behind 
the Numbers [Ženy a zamestnanosť v strednej a východnej Európe a Západnom spoločenstve nezávislých štátov.]. - Bratislava : 
United Nations Development Fund for Women, 2006. - 69 s. - ISBN 92-95052-01-3. 

ženy * zamestnanosť * zamestnanosť žien * krajiny strednej a východnej Európy * krajiny balkánske * krajiny Spoločenstva 
nezávislých štátov * sily pracovné * ženy nezamestnané * krajiny postkomunistické 

Správa analyzuje pozíciu žien z časového hľadiska a tiež naprieč krajinami regiónu. Okrem štatistických údajov sprostredkúva tiež 
lepšie porozumenie skúseností s rodovou nerovnosťou v postsocialistickom období. 

 

Sig. 50736 

Marešová, Hana - Hejsek, Lukáš 

Mezinárodní konference ICT ve vzdělávání, 7. - 8. listopadu 2012, Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci : 
Sborník příspěvků.  / Marešová, Hana ;  Hejsek, Lukáš. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2012. - 978-80-244-3362-2 
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zborníky * konferencie * technológie komunikačné * technológie informačné * IKT * vzdelávanie * e-learning 

Príspevky zaradené do tohto zborníka reflektujú témy konferencie, ktorými boli Aktuálne témy v oblasti IKT vo vzdelávaní, 
Využitie IKT v jednotlivých predmetoch, Projekty škôl v oblasti IKT a Možné smery vývoja IKT vo vzdelávaní. 

 

Sig. 50738 

Carers in Ireland: A Statistical and Geographical Overview [Opatrovatelia a opatrovateľky v Írsku: Štatistický a geografický 
prehľad.]. - Tullamore : The Carers Association, 2009. - 90 s. 

opatrovanie * opatrovatelia * opatrovatelia rodinní * opatrovateľky rodinné * ľudia starší * starostlivosť dlhodobá * služby sociálne 
* služby zdravotné 

Správa pripravená Asociáciou opatrovateľov poskytuje štatistický profil rodinných opatrovateľov a opatrovateliek, a tých, ktorý 
starostlivosť dostávajú. Obsahuje tabuľky, grafy a mapy. Zdrojom dát bol Census of Population 2006. 

 

Sig. 50739 

Practical Home Care Skills : FETAC LEVEL 5 [Praktické zručnosti domáceho opatrovateľstva.]. - Tullamore : The Carers Association, 
2009. - 149 s. 

materiály študijné * skriptá * opatrovanie domáce * opatrovateľstvo domáce * zručnosti 

Vzdelávací materiál vydala írska Asociácia opatrovateľov. 
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Brožúry 
 

Sig. B 50717 

Kordošová, Miroslava - Novotný, Miroslav - Červienková, Romana 

Strategické dokumenty politiky BOZP v Slovenskej republike a Európskej únii.  / Kordošová, Miroslava ;  Novotný, Miroslav ;  
Červienková, Romana. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2014. - 31 s. + 16 s. príl. - ISBN 978-80-7138-140-2. 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * dokumenty strategické * politika BOZP * Slovensko * Európska únia * koncepcie * 
stratégie 

V predkladanej publikácii sa autori zamerali na problematiku strategických dokumentov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
("ďalej len BOZP") v kontexte politiky BOZP Slovenskej republiky a Európskej únie. Zámerom autorov bolo predstaviť všetky 
dokumenty ako významnú súčasť politiky Európskej únie v oblasti BOZP a politiky Slovenskej republiky v oblasti BOZP a zároveň 
ako významnú súčasť európskej kampane koordinovanej Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-
OSHA) so sídlom v Bilbao pod názvom "Zdravé pracoviská 2012 - 2013 - Spolupráca pri prevencii rizík." Publikácia je priamym 
príspevkom IVPR k popularizácii a propagácii prijatej Stratégie politiky SR v oblasti BOZP na roky 2013 až 2015 s výhľadom do 
roku 2020 a zároveň ďalších dokumentov v oblasti politiky BOZP. 

 

Sig. B 50743 

Gender Equality Index : Main Findings [Index rodovej rovnosti. Hlavné zistenia.]. - 1. vyd. - Vilnius : European Institute for Gender 
Equality, 2013. - 46 s. - (EIGE). - ISBN 978-92-9218-306-6. 

rovnosť rodová * index rodovej rovnosti * rovnosť * ženy * muži * gender 

Index rodovej rovnosti (Gender equality Index, GEUI) predstavil Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Index sleduje a 
porovnáva situáciu rodovej rovnosti v niekoľkých kľúčových oblastiach, ktoré EIGE rozdelilo do kategórií práca, peniaze, znalosti, 
čas, podiel na moci a rozhodovaní a zdravie. Téme rodového násilia sa venovali samostatne vzhľadom na odlišnú perspektívu. 
Hodnota GEI rovná 100% by znamenala, že neexistujú rozdiely v spoločenskom postavení mužov a žien. Index teda reflektuje 
rodový rozdiel v jednotlivých ukazovateľoch. 
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Výskumné správy 
 

Sig. V 50711 

Novotný, Miroslav - Kordošová, Miroslava - Galbičková, Blanka - Urdziková, Jana 

Uplatnenie e-learningu pri vzdelávaní BOZP v školskom systéme SR a zamestnancov malých a stredných podnikov : Správa z VÚ č. 
2344.  / Aut. správy Novotný, Miroslav ;  Kordošová, Miroslava ;  Galbičková, Blanka ;  Urdziková, Jana. Inštitút pre výskum práce a 
rodiny, Bratislava. - 2344. - Bratislava : IVPR, 2014. - 45 s. + príl. 

e-learning * školenia * podniky malé a stredné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Informačné a komunikačné technológie v prostredí výchovy a vzdelávania sa postupne dostávajú do popredia aj na Slovensku. 
Predkladaná správa poskytuje analýzu zameranú na výber a aplikáciu vhodnej formy vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Opisuje postup výberu prostredia určeného na vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 
malé a stredné podniky, ale aj pre žiakov stredných odborných škôl. Obsahová časť kurzu bola tvorená so zameraním na ciele 
kurzu a na prostredie, v ktorom kurz prebieha. V závere správy sú uvedené recenzie kurzov od expertov na danú problematiku. 

 

Sig. V 50712 

Bednárik, Rastislav 

Nedeklarovaná práca na Slovensku : Prieskum názorov a postojov pracovníkov verejnej správy : Záverečná správa z VÚ č. 2170.  / 
Aut. správy Bednárik, Rastislav. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2170. - Bratislava : IVPR, 2014. - 42 s. 

práca nedeklarovaná * práca nelegálna * zamestnávanie nelegálne * ekonomika tieňová * potieranie nelegálnej práce 

Štúdia identifikuje súčasný rozsah, príčiny a spôsoby eliminácie nedeklarovanej  práce v SR na základe údajov vykonaného 
empirického prieskumu zameraného na získanie poznatkov aplikačnej praxe v oblasti eliminácie nedeklarovanej práce. Prieskum 
bol vykonaný na výberovom súbore 284 odborníkov  z Inšpektorátov práce, z Úradov práce, z Daňových úradov, z Colných úradov, 
zo Sociálnej poisťovne, z odborov živnostenského podnikania okresných úradov a z mestských úradov zo samosprávy. Výsledky 
empirického prieskumu sú porovnané s výsledkami  analogického prieskumu uskutočneného v roku 2003. 

 

Sig. V 50713 

Repková, Kvetoslava - Dudová, Iveta - Kešelová, Daniela - Neubauerová, Erika 

Komparatívna štúdia o systémoch rezortného vzdelávania v SR a vo vybraných krajinách EÚ : Výstup podaktivity 1.3.1 národného 
projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre 
štátnu správu a samosprávu - I..  / Aut. správy Repková, Kvetoslava ;  Dudová, Iveta ;  Kešelová, Daniela ;  Neubauerová, Erika. 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 4007-4008. - Bratislava : IVPR, 2014. - 136 s. 

vzdelávanie * systémy vzdelávania * vzdelávanie ďalšie * inklúzia sociálna * správa verejná * vzdelávanie rezortné 

Táto správa (komparatívna štúdia) vznikla ako ďalší výstup národného projektu "Podpora zvyšovania profesionality výkonu a 
rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I." (ďalej len "NP"). 
Realizátorom NP je Inštitút pre výskum práce a rodiny v období júl 2014 - december 2015. NP je financovaný z prostriedkov ESF 
na roky 2007 - 2013, konkrétne z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len "OP ZaSI"). 
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Sig. V 50714 

Kordošová, Miroslava - Urdziková, Jana - Novotný, Miroslav - Galbičková, Blanka 

Ekonomické vyhodnotenie strát z pracovných úrazov a chorôb z povolania u zamestnávateľov v SR : I. etapa : Správa z VÚ č. 2346.  
/ Aut. správy Kordošová, Miroslava ;  Urdziková, Jana ;  Novotný, Miroslav ;  Galbičková, Blanka. Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Bratislava. - 2346. - Bratislava : IVPR, 2014. - 73 s. + príl. 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úraz pracovný * choroba z povolania * straty ekonomické 

Predkladaná správa je výstupom 1. etapy riešenia výskumnej úlohy. Pozostáva z troch častí. Prvá prináša pohľad na východiská 
uplatňovania ekonomických zákonitostí na podnikovej a celoslovenskej úrovni v riadení BOZP. Uvádza vybrané právne predpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, definuje pojmy pracovný úraz a choroba z povolania, analyzuje pracovnú 
úrazovosť na Slovensku a charakterizuje systém ekonomického riadenia podniku podporujúceho BOZP. V druhej časti je analýza 
súčasného stavu riešenej problematiky v podmienkach praxe na Slovensku a uplatnenie ekonomických zákonitostí na podnikovej 
úrovni v riadení BOZP, sumarizácia štatistických zisťovaní realizovaných inštitúciami štátnej a verejnej správy SR vzhľadom k 
uplatneniu ekonomických zákonitostí na celoslovenskej úrovni v riadení BOZP. Tretia časť obsahuje zistenia a závery z 1. etapy 
riešenia ako jedno z východísk pre 2. etapu riešenia v roku 2015. 

 

Sig. V 50715 

Kešelová, Daniela - Hanzelová, Eneke 

Stratégie nezamestnaných na trhu práce v SR : Prieskum nezamestnanosti : Záverečná správa z VÚ č. 2168.  / Aut. správy Kešelová, 
Daniela ;  Hanzelová, Eneke. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2168. - Bratislava : IVPR, 2014. - 45 s. + príl. 

stratégie nezamestnaných na trhu práce * trh práce * nezamestnaní * spôsoby hľadania zamestnania * hľadanie zamestnania * 
hľadanie práce * práca * zamestnanie * služby zamestnanosti verejné * služby zamestnanosti neštátne * siete sociálne neformálne * 
uchádzači o zamestnanie 

Predkladaná štúdia obsahuje rozbor základného teoretického rámca stratégií riešenia nezamestnanosti s dôrazom na procesy 
hľadania zamestnania a spôsobov jeho realizácie v praxi. Ťažisko analýzy tvorí opis postupov/spôsobov hľadania zamestnania 
uplatňovaných nezamestnanými osobami z pohľadu rozsahu využívania jednotlivých spôsobov a účinku pri získaní pracovného 
miesta. Dôležitú súčasť štúdie tvorí analýza štatistických údajov z databázy Eurostatu, Štatistického úradu SR a Ústredia práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR zameraná na otázky vývojových tendencií nezamestnanosti vybraných cieľových skupín 
nezamestnaných, komparácie využívania jednotlivých spôsobov hľadania zamestnania v SR a EÚ a požiadaviek vybraných 
cieľových skupín nezamestnaných na budúce zamestnanie. 

 

Sig. V 50716 

Hanzelová, Eneke - Kešelová, Daniela 

Zdroje a prekážky rastu zamestnanosti žien s dôrazom na stratégiu zosúladenia rodinného, pracovného a osobného života : 
Záverečná správa z VÚ č. 2167.  / Aut. správy Hanzelová, Eneke ;  Kešelová, Daniela. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. 
- 2167. - Bratislava : IVPR, 2014. - 74 s. 

participácia žien na trhu práce * trh práce * ženy * aktivita ekonomická * aktivita ekonomická žien * neaktivita ekonomická * miera 
zamestnanosti žien * harmonizácia práce a rodiny * harmonizácia pracovného, rodinného a osobného života žien * zosúladenie 
pracovného a rodinného života * flexibilita pracovného času * starostlivosť o deti * zariadenia starostlivosti o deti * zdaňovanie 
druhého zarábajúceho člena rodiny 

Jednou z primárnych príčin nízkej miery zamestnanosti populácie v SR je nízka miera zamestnanosti žien. Preto jej zvýšenie 
predstavuje kľúčovú výzvu pre Slovenskú republiku pri napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020. Rozhodujúcu úlohu v tomto 
procese zohráva kombinácia prorodinných politík zameraných na harmonizáciu pracovnej, rodinnej a osobnej sféry života žien a 
osobitne života žien-matiek a politík trhu práce zameraných na flexibilitu práce a pracovných podmienok. Predkladaná štúdia sa 
zaoberá: analýzou kontextových súvislostí a základných trendov vývoja zamestnanosti žien za obdobie rokov 2004-2013; 
identifikáciou kľúčových determinantov zamestnanosti žien a najmä žien-matiek; indikáciou zdrojov rastu zamestnanosti žien. 
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Sig. V 50718 

Ondrušová, Darina 

Štruktúra zamestnancov v chránených dielňach, na chránených pracoviskách a na otvorenom trhu práce : Komparatívna analýza : 
Záverečná správa z VÚ č. 2169.  / Aut. správy Ondrušová, Darina. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2169. - Bratislava 
: IVPR, 2014. - 54 s. + 6 s. príl. 

dielne chránené * pracoviská chránené * zamestnávanie chránené * trh práce otvorený * zamestnanci so zdravotným postihnutím * 
osoby samostatne zárobkovo činné so zdravotným postihnutím * zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím * zamestnávanie 
osôb so ZP * krajiny OECD * mzdy osôb so zdravotným postihnutím 

Cieľom výskumného projektu je identifikácia faktorov úspešnosti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím v chránenom 
zamestnaní a na otvorenom trhu práce z hľadiska ich socio-demografických charakteristík (vek, rodová príslušnosť, stupeň 
dosiahnutého vzdelania), ako aj závažnosti zdravotného postihnutia.; Výskumný projekt vychádza z predpokladu, že platný 
legislatívny rámec služieb zamestnanosti v SR jednoznačne neodlišuje chránené zamestnávanie od zamestnávania na otvorenom 
trhu práce, čo komplikuje možnosti vyhodnocovať efektívnosť nástrojov podpory zamestnávania osôb so ZP. Predmetom výskumu 
bola taktiež štruktúra chránených dielní podľa vybraných kritérií, a mapovanie skúseností chránených dielní s prijímaním nových 
zamestnancov so ZP, s úrovňou pripravenosti zamestnancov so ZP na výkon pracovných činností, s ukončovaním pracovného 
pomeru so zamestnancami so ZP a s vnímaním vlastnej konkurencieschopnosti chránených dielní v porovnaní s inými 
ekonomickými subjektmi pôsobiacimi v rovnakom odvetví.; Súčasťou štúdie sú tiež odporúčania, uvedené v diskusii k hlavným 
zisteniam, medzi inými potreba diferencovať rôzne typy subjektov v chránenom zamestnávaní aj z hľadiska poskytovanej 
finančnej podpory, či klásť väčší dôraz na začleňovanie mladých ľudí so ZP a ľudí s mierou poklesu schopnosti vykonávať 
zárobkovú činnosť o viac ako 70% do pracovného procesu. Výstupy výskumného projektu môžu byť využité ako podkladový 
materiál pre optimalizáciu systému chráneného zamestnávania. 

 

Sig. V 50721 

Holubová, Barbora 

Správa o násilí páchanom na ženách na Slovensku za roky 2012 a 2013 : Záverečná správa z VÚ č. 2287.  / Aut. správy Holubová, 
Barbora. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2287. - Bratislava : IVPR, 2014. - 81 s. 

násilie páchané na ženách * ukazovatele * prevalencia násilia * údaje administratívne * vykorisťovanie sexuálne * ženy 

Správa poskytuje informácie o relevantných dokumentoch a legislatívnych zmenách v oblasti násilia páchaného na ženách. Venuje 
sa aj revízií doteraz sledovaných indikátorov a analyzuje snahy o ich harmonizáciu. Správa poskytuje vybrané zistenia z 
najkomplexnejšieho prevalenčného výskumu násilia na ženách v Európe ( FRA výskumu) a dostupné administratívne údaje z 
rezortu ministerstva vnútra, ministerstva spravodlivosti a ministerstva zdravotníctva za roky 2012 a 2013. Osobitnú pozornosť 
venuje sexuálnemu vykorisťovaniu a najnovším poznatkom o politikách kriminalizácie dopytu po sexuálnych službách. 

 

Sig. V 50724 

Kordošová, Miroslava - Galbičková, Blanka 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a zelené pracovné miesta (zelená ekonomika) : Správa z VÚ č. 2343.  / Aut. správy 
Kordošová, Miroslava ;  Galbičková, Blanka. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2343. - Bratislava : IVPR, 2014. - 165 s. 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * ekonomika zelená * pracovné miesta zelené * faktory pracovného prostredia * 
povinnosti zamestnávateľa 

Predkladaná správa z výskumnej úlohy 2343 obsahuje analýzu princípov zelenej ekonomiky a dopadov technológií šetriacich 
životné prostredie na pracovné podmienky a BOZP zamestnancov pracujúcich v ekologických prevádzkach. Analyzuje pracovné 
podmienky, nebezpečenstvo a riziká pri práci zamestnancov v prevádzkach čistiarní odpadových vôd. Obsahuje hlavné povinnosti 
zamestnávateľov a odporúčania na zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov ČOV. 
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Sig. V 50745 

Fico, Milan 

Skúmanie systému sociálnej ochrany detí pred násilím v rodinnom prostredí : Výstup z expertných skupinových stretnutí : 
(spracované pre Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia páchanom na deťoch).  / Aut. správy Fico, Milan. 
Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava.. - Bratislava : IVPR, 2015. - 48 s. 

deti * ochrana sociálnoprávna * násilie páchané na deťoch * ochrana detí * ochrana detí sociálnoprávna * prostredie rodinné * 
ochrana sociálno-právna 

Dáta zo Slovenska (Slonad, 1998; Prevalencia násilia páchanom na deťoch v Slovenskej republike, IVPR, 2013), ako aj 
medzinárodné údaje (Hidden in Plain Sight, A Statistical Analysis of Violence against Children, UNICEF, 2014) poukazujú na vysokú 
prevalenciu násilia páchanom na deťoch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Porovnanie údajov z prieskumov s oficiálne 
dostupnými údajmi vo výkazoch sociálnoprávnej ochrany ukazuje, že súčasný systém ochrany detí zachytáva iba špičku ľadovca 
reálneho výskytu násilia a kontrastuje tak s dostupnými domácimi aj zahraničnými prieskumami. O väčšine detí, konfrontovaných 
so sexuálnym zneužívaním, fyzickým a psychickým týraním alebo zanedbávaním v rodinnom prostredí, sa vôbec nevie. ; V 
spolupráci s Národným koordinačným strediskom na ochranu detí pred násilím sme preto v troch krajoch Slovenska zorganizovali 
skupinové stretnutia kľúčových aktérov - tí prichádzajú s deťmi do prvého kontaktu a na potenciálne násilie páchané na deťoch 
môžu buď upozorniť, zo zákona ho riešiť alebo poskytnúť deťom ochranu. Stretnutí sa zúčastnili pracovníci a pracovníčky 
sociálnoprávnej ochrany, škôl, samospráv, pedagogicko-psychologických poradní, obcí, mestských častí, mimovládnych organizácií, 
krízových stredísk, lekárskej obce, polície a prokuratúry. Hlavným cieľom bolo zistiť, ako sa riešia prípady násilia na deťoch v 
praxi. Predmetom výskumu boli otázky, týkajúce sa vyhľadávacej činnosti a koordinácie postupov podieľajúcich sa na ochrane detí 
pri podozrení z ich týrania, sexuálneho zneužívania, zanedbávania, psychického alebo fyzického násilia. ; Najdôležitejšie problémy, 
s ktorými sa zamestnanci a zamestnankyne stretávajú, sú zosumarizované do štyroch tematických okruhov. Prvý sa zaoberá 
praxou vyhľadávacej činnosti a vybranými dôvodmi, prečo je v porovnaní s údajmi z domácich a zahraničných prieskumov malý 
počet oficiálne evidovaných a riešených prípadov. Druhý tematický okruh popisuje systémové bariéry spolupráce pri riešení 
podnetov podozrení z násilia na deťoch. V treťom okruhu sú uvedené oblasti, ktoré boli v priebehu diskusie reflektované ako 
zásadné. Tieto sa primárne netýkali vzájomnej koordinácie, ale spontánneho reflektovania prekážok súčasnej praxe. Ďalšia časť 
obsahuje sumarizačnú tabuľku, poskytujúcu prehľad reflektovaných oblastí v jednotlivých profesiách. V závere sú zhrnuté možné 
príklady dobrej praxe a dodatočne zaslané návrhy na zefektívnenie opatrení a prístupov v ochrane detí pred násilím. 

 

Sig. V 50740 

Bartáková, Helena - Kulhavý, Václav 

Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny : Deskriptivní fáze analýzy.  / Aut. správy Bartáková, Helena ;  Kulhavý, Václav. Výzkumný 
ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Praha.. - Praha : VÚPSV, 2007. - 82 + 8 s. príl. 

postoje * hodnoty * hodnoty životné * život pracovný * život rodinný * politika rodinná * plány životné * ašpirácie * stratégie 
životné * napätie * bariéry * rodina 

Tato studie je jednou z pěti výzkumných zpráv vycházejících ze série empirických šetření realizovaných v rámci grantového 
projektu "Rodina, zaměstnání a vzdělání". ; Cílem realizace série pěti sond vybraných rodinných typů v různých etapách rodinného 
(životního) cyklu je poznat základní souvislosti mezi aspiracemi a životními strategiemi v oblasti profese, rodinného života a 
vzdělávání. Tato studie má záměrně deskriptivní charakter a využívá převážně základní metody třídění statistických dat.; Studie 
snahou o zachycení komplexních vozců chování v daných oblastech života poskytuje, jak věříme, jedinečný a obsahově zajímavý 
podklad pro různé využití výstupů v praxi i pro další podobně zaměřené výzkumy. Sonda sledovala mladé rodiny, konkrétně 
manžele (i z opakovaných sňatků), oba ve věku 20 - 36 let. Záměrně byly do vzorku vybrány tři čtvrtiny respondentů s alespoň 
jedním dítětem ve věku 3 - 7 let, čtvrtinu souboru tvořili manželé bez dětí. Zabývali jsme se oblastí životních hodnot a postojů, 
životních strategií a plánů do budoucna, stávající situací respondentů v oblasti rodiny, partnerských vztahů, zaměstnání a vzdělání 
a souvisejícími zdroji napětí v daných oblastech života. Pozornost byla věnována i rodinné politice a preferencím respondentů v 
tomto ohledu. 
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Sig. V 50741 

Brichtová, Lýdia - Hanzelová, Eneke - Repková, Kvetoslava 

ANED country report on equality of educational and training opportunities for young disabled people : Country: Slovak Republic.  
[ANED národná správa o rovnosti a príležitostiach vo výchove a vzdelávaní pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím. 
Slovenská republika.] / Aut. správy Brichtová, Lýdia ;  Hanzelová, Eneke ;  Repková, Kvetoslava. Inštitút pre výskum práce a rodiny, 
Bratislava. - 2404. - Bratislava : IVPR, 2010. - 40 s. 

ľudia so zdravotným postihnutím * ľudia mladí so ZP * postihnutie zdravotné * rovnosť * príležitosti rovnaké * vzdelávanie * 
príležitosti vzdelávacie * výchova a vzdelávanie * vzdelávanie odborné 

Sieť ANED - Academic Network of European Disability Experts bola kreovaná Európskou komisiou v decembri 2007 za účelom 
poskytovať kontinuálnu vedeckú podporu a poradenstvo pre organizačnú zložku EK špecializovanú na otázky zdravotného 
postihnutia (Disability Policy Unit). Úlohou siete je podporovať prípravu a následnú implementáciu Európskeho akčného plánu 
zdravotného postihnutia a OSN Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.; Projekt je financovaný z programu 
Progress. Od roku 2008 bolo do siete zapojených všetkých 27 členských štátov EÚ, od roku 2012 k nim pribudli prístupové a 
asociované krajiny, spolu 34. Slovensko zastupuje v ANED projekte Inštitút pre výskum práce a rodiny, v zložení:; Doc. PhDr. 
Kvetoslava Repková, CSc. - gestorka za Slovensko (IVPR); PhDr. Eneke Hanzelová, CSc. (IVPR, do roku 2011); PhDr. Daniela 
Kešelová (IVPR, od roku 2012); Mgr. Lýdia Brichtová, PhD (MPSVR SR); V rámci svojej činnosti členské štáty pripravujú národné 
správy zamerané na všeobecnú informáciu o krajine a jej legislatíve; ďalej tematické správy zamerané na problematiku 
vzdelávania a zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím, podporu ich sociálnej inklúzie, nezávislého života či dostupnosti. 
Pri príprave tematických národných správ riešiteľský tím spolupracuje s inými organizáciami, osobitne s Národnou radou občanov 
so zdravotným postihnutím v SR, inými ministerstvami, výskumnými inštitúciami, ÚPSVR, Štatistickým úradom, atď. 

 

Sig. V 50742 

Bodnárová, Bernardína 

Analýza fenoménu žobrania detí. / Aut. správy Bodnárová, Bernardína. Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava. - 2245. - 
Bratislava : IVPR, 2010. - 60 s. 

žobranie * žobranie detí * deti * história * definícia * kategórie * postoje * lokalizácia územná 

Projekt sa zameral na analýzu fenoménu žobrania detí. Pri jeho realizácii sme venovali pozornosť riešeniu konceptuálnych a 
metodologických otázok, výberu nástrojov poznávania skúmaného javu, databáz, ktoré umožňujú tento jav v určitých dimenziách 
postihnúť. V obsahovej rovine sme sa zamerali na poznávanie žobrania detí v zahraničí a okrajovo sa venujeme aj žobraniu detí, 
ktoré prichádzajú žobrať na Slovensko. Pracovali sme s tromi zdrojmi dát a to: s informáciami z tlače, administratívnymi dátami a 
empirickými dátami zo sociologického výskumu. 
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Štatistické publikácie 
 

Sig. ŠI 1900/08, ŠI 2125/15 

EU SILC 2006 : Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR 2006. - Bratislava : ŠÚ SR, 2007. - 87 s. + príl. - 
(Sociálna štatistika) 

príjmy domácností * podmienky životné * domácnosti * EU SILC * údaje štatistické 

 

Sig. ŠI 1992/09, ŠI 2126/15 

EU SILC 2007 : Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR 2007. - Bratislava : ŠÚ SR, 2007. - 90 s. + príl. - 
(Sociálna štatistika) 

príjmy domácností * podmienky životné * domácnosti * EU SILC * údaje štatistické 

 

Sig. ŠI 2124/15 

Informačný systém o pracovných podmienkach 2014 : Pravidelné ročné výberové zisťovanie. - Bratislava : Trexima, 2014. - 119 s. - 
(Informačný systém o cene práce) 

podmienky pracovné * údaje štatistické 

 

Sig. ŠI 2127/15 

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 1. štvrťrok 2007. - Bratislava : ŠÚ SR, 2007. - 91 s. - (Zamestnanosť a mzdy) 

údaje štatistické * sily pracovné * aktivita ekonomická * obyvateľstvo * trh práce * štruktúra trhu práce * obyvateľstvo ekonomicky 
aktívne * miera zamestnanosti * miera nezamestnanosti * pracujúci * zamestnanci 
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Dokumenty na CD 
 

Sig. CD 50705, CD 50744 

Bednárik, Rastislav - a kol. 

Národná stratégia zamestnanosti : II. etapa : Štúdie v rámci ITMS 27110130034 a ITMS 27130230035.  / Bednárik, Rastislav ;  a 
kol.. - 1. vyd. - Bratislava : IVPR, 2014. 

zamestnanosť * trh práce * Národná stratégia zamestnanosti 

 

Sig. CD 50723 

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2014 [Statistical Yearbook of the Slovak Republic 2014.]. - Bratislava : VEDA / ŠÚ SR, 
2014. 

ročenky štatistické * údaje štatistické * Slovensko 

Dvadsiaty štvrtý ročník Štatistickej ročenky Slovenskej republiky. 
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Články z periodík 
 

Bezpečná práca  

 

Vargová, Slavomíra - Namešanská, Jana - Sinay, Juraj 

Integrovaná bezpečnosť v podmienkach výkonu práce vodiča mestskej hromadnej dopravy / Vargová, Slavomíra ;  Namešanská, 
Jana ;  Sinay, Juraj 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 3-7 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * vodiči * vodiči MHD * doprava mestská hromadná * bezpečnosť integrovaná 

 

Gorzás, Michal 

Využitie lietajúcich drónov pri kontrole v priemyselných objektoch / Gorzás, Michal 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 8-10 

dróny * prostriedky bezpilotné * bezpečnosť * objekty priemyselné * kontrola * ochrana 

 

Macháč, Drahoslav - Vyskočil, Ivan 

Aktualizácia významovosti následkov ohrozenia / Macháč, Drahoslav ;  Vyskočil, Ivan 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 11-13 

ohrozenie * následky ohrozenia * udalosti nebezpečné 

 

Gressová, Iveta 

Postup hodnotenia bezpečnostných rizík / Gressová, Iveta 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 14-17 

ohrozenie * riziko * nebezpečenstvo * analýza rizika * hodnotenie rizík * riziká bezpečnostné * BOZP * bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

 

Šimková, Lucia 

Rozbor pracovných úrazov, ochorení súvisiacich s prácou a závažných priemyselných havárií v organizáciách v pôsobnosti 
inšpekcie práce za rok 2014 / Šimková, Lucia 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 18-31 

úrazy pracovné * choroby z povolania * havárie priemyselné * havárie závažné priemyselné * inšpekcia práce 
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Kilian, Miroslav 

Zlomenina kostí predlaktia pri práci / Kilian, Miroslav 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 30-31 

zlomeniny * úrazy pracovné * kazuistika 

 

Kubica, Rudolf 

Kedy je úraz zamestnanca na ceste do zamestnania pracovným úrazom? / Kubica, Rudolf 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 32-33 

cesta do zamestnania * úrazy pracovné * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Kopúnek, Juraj 

Problematika poskytovania osobných ochranných služobných prostriedkov / Kopúnek, Juraj 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 34-36 

prostriedky služobné osobné ochranné * zbory bezpečnostné ozbrojené * legislatíva 

 

Kordošová, Miroslava 

Starší zamestnanci - BOZP, pracovné podmienky a aktívne starnutie : 7. časť. Opatrenia a odporúčania na aktívne starnutie a 
zvyšovanie úrovne BOZP pre vekovú skupinu zamestnancov 50+ / Kordošová, Miroslava 

In: Bezpečná práca.- 2/2015, s. 38-42 

zamestnanci starší * pracovníci starší * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * podmienky pracovné * starnutie * 
starnutie aktívne 

 

Flimel, Marián 

Vybrané riziká pri technológii ETICS / Flimel, Marián 

In: Bezpečná práca.- 3/2015, s. 3-6 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * riziká * zatepľovanie budov 

 

Pastier, Peter 

Inšpekcia na základe posúdenia rizika (RBI) - praktické využitie / Pastier, Peter 

In: Bezpečná práca.- 3/2015, s. 8-11 

inšpekcia * inšpekcia práce * posudzovanie rizika * RBI * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Kudlovský, Ján 

Kam kráča technická legislatíva SR o bezpečnosti technických zariadení? / Kudlovský, Ján 
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In: Bezpečná práca.- 3/2015, s. 17-22, 27-30 

legislatíva * legislatíva technická * bezpečnosť * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * bezpečnosť technických zariadení 
* bezpečnosť technická 

 

Dubaj, Pavol 

Požiare technických zariadení / Dubaj, Pavol 

In: Bezpečná práca.- 3/2015, s. 31-35 

požiare * požiarovosť * zariadenia technické * bezpečnosť technická * legislatíva * hasiči 

 

 

Bezpečnost a hygiena práce  

 

 

Sluka, Vilém 

Chemická rizika - hořlavé látky / Sluka, Vilém 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2014, s. 2-8 

látky chemické * látky horľavé * riziká chemické * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

 

Frank, Radim 

Ochrana před pádem z výšky / Frank, Radim 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2014, s. 9-12 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * pád z výšky * ochrana pred pádom z výšky 

 

Dušátko, Antonín 

Bezpečnost stohového skladování jako základní předpoklad bezpečnosti skladového provozu / Dušátko, Antonín 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2014, s. 23-27 

bezpečnosť * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * skladovanie * skladovanie stohové * sklady * prevádzka skladová 

 

Neugebauer, Tomáš 

Evakuace na pracovišti / Neugebauer, Tomáš 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 7-8/2014, s. 37-39 

BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * evakuácia * evakuácia na pracovisku 
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Harazim, Jiří - Varta, Ondřej 

Pracovní úrazovost při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru / Harazim, Jiří ;  Varta, Ondřej 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 9/2014, s. 2-6 

úrazy pracovné * práca v lese * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * úrazy pracovné závažné 

 

Vala, Jiří 

Nebezpečí uklouznutí nebo zakopnutí na pracovištích / Vala, Jiří 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 9/2014, s. 15-19 

BOZP * pošmyknutie * zakopnutie * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * pády * úrazy pracovné 

 

Kopecký, Václav 

Větrání velkých prostor / Kopecký, Václav 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2015, s. 2-6 

vetranie * priestory veľké * ventilácia * sklady * sály športové * sály divadelné * sály koncertné * open space * priestory predajné 

 

Hrubá, Kateřina 

(Ne)Bezpečné skladování v kostce / Hrubá, Kateřina 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2015, s. 7-8 

skladovanie * sklady * látky nebezpečné * ochrana požiarna 

 

Markl, Petr 

Vybrat bezpečnější chemickou látku nemusí být až takový problém / Markl, Petr 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2015, s. 13-14 

látky chemické * koncentrácia 

 

Kožená, Ludmila - Lipšová, Vladimíra - Janošová, Kateřina 

Psychosociální rizika při práci II. : Charakter práce / Kožená, Ludmila ;  Lipšová, Vladimíra ;  Janošová, Kateřina 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 3/2015, s. 28-29 

riziká * riziká pri práci * riziká psychosociálne * charakter práce * záťaž psychická * práca monotónna * stres pracovný 

 

Fenclová, Zdenka - Urban, Pavel - Pelclová, Daniela 

Profesionální onemocnění hlášená v České republice v roce 2014 / Fenclová, Zdenka ;  Urban, Pavel ;  Pelclová, Daniela 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2015, s. 2-5 
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choroby z povolania * ochorenia profesionálne * Česká republika 

 

Dušátko, Antonín 

Odpovídající - bezpečný technický stav palet a jeho sledování / Dušátko, Antonín 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2015, s. 6-10 

palety * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * stav technický * kontrola 

 

Kožená, Ludmila - Lipšová, Vladimíra - Janošová, Kateřina 

Psychosociální rizika při práci III. : Pracovní zátěž, pracovní tempo / Kožená, Ludmila ;  Lipšová, Vladimíra ;  Janošová, Kateřina 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2015, s. 11-12 

záťaž pracovná * tempo pracovné * riziká psychosociálne * riziká pri práci 

 

Vala, Jiří 

Bezpečnost práce založená na bezpečném chování / Vala, Jiří 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2015, s. 23-27 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * správanie bezpečné 

 

Vala, Jiří 

Bezpečnost práce a řízení lidských zdrojů / Vala, Jiří 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 4/2015, s. 28-29 

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci * BOZP * riadenie ľudských zdrojov * zamestnanci * rozvoj zamestnancov 

 

Bukovjan, Petr 

Cesta zaměstnance ze stravovacího zařízení a pracovní úraz / Bukovjan, Petr 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 5/2015, s. 12-14 

úrazy pracovné * zamestnanci * spory súdne 

 

Vala, Jiří 

Azbest skrytý nepřítel / Vala, Jiří 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 5/2015, s. 25-30 

azbest * riziká zdravotné * riziká zdravotné pri práci * práca s azbestom * BOZP * bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
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Kožená, Ludmila - Lipšová, Vladimíra - Janošová, Kateřina 

Psychosociální rizika při práci IV. : Rozvržení práce / Kožená, Ludmila ;  Lipšová, Vladimíra ;  Janošová, Kateřina 

In: Bezpečnost a hygiena práce.- 5/2015, s. 32-34 

riziká psychosociálne * riziká pri práci * rozvrhnutie pracovného času * práca v noci 

 

 

Biograf  

 

 

Synek, Michal - Carboch, Radek 

Profesní slepota a režimy spěchu: Podpora soběstačnosti při jídle v institucionální péči o lidi s mentálním znevýhodněním / Synek, 
Michal ;  Carboch, Radek 

In: Biograf.- 60/2014, s. 3-37 

režimy starostlivosti * podpora samostatnosti * samostatnosť * postihnutie mentálne * starostlivosť inštitucionálna * starostliosť 
ústavná 

 

Gutman, Yifat 

Transkulturní paměť v konfliktu : Izraelsko-palestinská pravda a usmíření / Gutman, Yifat ; prekl. Pokorná, Anna 

In: Biograf.- 60/2014, s. 39-56 

konflikty * rozhodnutia * zmierenie * konflikt izraelsko-palestínsky * aktivizmus * identita židovsko-izraelská * identita arabsko-
izraelská * Palestína * Izrael 

 

Čada, Karel 

Když sociolog potká Druhého : Hra na třetího mezi skořápkami etnických vajec. K: O leperiben: Partnerství, etnizace a 
orientalismus v aplikovaném výzkumu. Biograf 59, s. 3-32 / Čada, Karel 

In: Biograf.- 60/2014, s. 57-63 

Rómovia * etnicita * sociológia 

 

Šimůnek, Michal 

Interaktivní dokument a digitální etnografie : Zpráva ze světa nových technologií a inovativních přístupů v etnografii / Šimůnek, 
Michal 

In: Biograf.- 60/2014, s. 107-142 

etnografia * prístupy inovatívne * technológie nové * etnografia digitálna * dokumenty interaktívne 
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Tížik, Miroslav 

Pseudorodina, pseudozamestnanie, pseudokultúrna výmena : O presvedčivosti fikcie. Recenzia: Au-pair. Praha: SLON, 2013 / Tížik, 
Miroslav 

In: Biograf.- 60/2014, s. 151-164 

au pair * recenzie 

 

 

Demografie  

 

 

Němečková, Michaela - Kurkin, Roman - Štyglerová, Terezie 

Population Development in the Czech Republic in 2013 / Němečková, Michaela ;  Kurkin, Roman ;  Štyglerová, Terezie 

In: Demografie.- 4/2014, s. 287-306 

vývoj populačný * vývoj demografický * POPULÁCIA * štruktúra veková * pôrodnosť * rozvodovosť * plodnosť * potratovosť * 
úmrtnosť * migrácia * Česká republika 

 

Carlson, Elwood D. 

The Young Householder Deficit in Italy Compared to France / Carlson, Elwood D. 

In: Demografie.- 4/2014, s. 307-320 

domácnosti * Taliansko * Francúzsko * domácnosti mladé * ľudia mladí * prechod do dospelosti * bývanie * podpora bývania * 
miera zamestnanosti 

 

Pechholdová, Markéta 

Multiple Cause-Of-Death Data in the Czech Republic: An Exploratory Analysis / Pechholdová, Markéta 

In: Demografie.- 4/2014, s. 335-346 

príčiny úmrtia * príčiny úmrtia viacnásobné * úmrtnosť 

 

Kurtinová, Olga 

A Brief Insight into Gender Inequalities in the Czech Labour Market / Kurtinová, Olga 

In: Demografie.- 1/2015, s. 5-20 

nerovnosti genderové * nerovnosti rodové * nerovnosti rodové na trhu práce * Česká republika * trh práce 

 

Reissigová, Jindra - Rychtaříková, Jitka 

Základní pojmy a principy konstrukce modelů typu věk - období - kohorta / Reissigová, Jindra ;  Rychtaříková, Jitka 
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In: Demografie.- 1/2015, s. 21-39 

štatistika * Lexisov diagram * vek - obdobie - kohorta * prognózovanie * úmrtnosť mužov * Česká republika 

 

Růžičková, Markéta - Šídlo, Luděk 

Vývoj náboženské struktury obyvatelstva České republiky a její regionální diferenciace podle výsledků sčítání lidu od roku 1991 / 
Růžičková, Markéta ;  Šídlo, Luděk 

In: Demografie.- 1/2015, s. 59-70 

sčítanie ľudu * štruktúra náboženská * Česká republika * obyvateľstvo * náboženstvo * vyznanie náboženské 

 

Čtrnáct, Pavel 

Srovnání základních demografických údajů zemí EU podle územních jednotek NUTS 2 / Čtrnáct, Pavel 

In: Demografie.- 1/2015, s. 71-83 

údaje demografické * NUTS * krajiny EÚ * štatistika 

 

 

Ekonomické rozhľady 

 

 

Klaus, Václav 

25 let od pádu komunismu u nás / Klaus, Václav 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 401-404 

transformácia * reformy ekonomické * reformy politické * privatizácia 

 

Slávik, Štefan - Ljudvigová, Ivana 

Research of the Structure and Nature of Leadership Activities [Výskum štruktúry a charakteru vodcovských činností]  / Slávik, 
Štefan ;  Ljudvigová, Ivana 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 405-426 

riadenie * vodcovstvo * leadership * činnosti vodcovské 

 

Rievajová, Eva - Kováčová, Jaroslava - Szűdi, Gábor 

Innovation and Inequality - How to Increase Innovation to Combat Inequalities in Europe? [Inovácia a nerovnosť - ako prehĺbiť 
inováciu v boji proti nerovnostiam v Európe?]  / Rievajová, Eva ;  Kováčová, Jaroslava ;  Szűdi, Gábor 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 427-436 

nerovnosť * krajiny európske * inovácie * nerovnosti * pokrok technologický * rast 
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Sukharev, Oleg S. 

Ecological and Social Efficiency: Functions of Agents Behaviour [Ekologická a sociálna účinnosť: funkcie správania sa faktorov]  / 
Sukharev, Oleg S. 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 437-543 

ekológia * účinnosť sociálna * účinnosť ekologická * externalita * programy ekologické * náklady 

 

Terek, Milan - Kročitý, Peter 

Analýza asociácie medzi nominálnymi premennými v štatistických prieskumoch / Terek, Milan ;  Kročitý, Peter 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 454-466 

prieskumy štatistické * štatistika * analýzy * premenné nominálne 

 

Rešovský, Marcel - Pastor, Damián 

Porovnanie metód priameho ohodnocovania nehmotných aktív / Rešovský, Marcel ;  Pastor, Damián 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 467-480 

aktíva * aktíva nehmotné * ohodnocovanie * ekonomika * metódy 

 

Hurbánková, Ľubica 

Analýza hrubého domáceho produktu a jeho faktorov na Slovensku podľa klasifikácie SK NACE / Hurbánková, Ľubica 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 481-493 

produkt hrubý domáci * HDP * analýzy ekonomické * NACE * efektívnosť kapitálu * populácia ekonomicky aktívna 

 

Kačírková, Mária 

Transfer poznatkov vedy a výskumu akademického sektora v SR / Kačírková, Mária 

In: Ekonomické rozhľady.- 4/2014, s. 494-506 

veda a výskum * poznatky vedecké * transfer poznatkov 

 

Chovancová, Božena - Hudcovský, Jaroslav - Gvozdják, Vladimír 

Bubbles in the European Stock Market [Bubliny v Európskom trhu s cennými papiermi]  / Chovancová, Božena ;  Hudcovský, 
Jaroslav ;  Gvozdják, Vladimír 

In: Ekonomické rozhľady.- 1/2015, s. 7-15 

bubliny finančné * papiere cenné * Európsky trh s cennými papiermi 
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Šúbertová, Elena - Kinčáková, Michaela 

The Assessment of Using Funds to Support Businesses in the Slovak Republic [Hodnotenie využitia fondov na podporu podnikov v 
Slovenskej republike]  / Šúbertová, Elena ;  Kinčáková, Michaela 

In: Ekonomické rozhľady.- 1/2015, s. 16-27 

podpora podnikania * Slovensko * fondy * vzdelávanie * miera nezamestnanosti * absolventi * podnikanie * podpora finančná 

 

Terek, Milan - Kročitý, Peter 

Analýza asociácie medzi ordinálnymi premennými v štatistických prieskumoch / Terek, Milan ;  Kročitý, Peter 

In: Ekonomické rozhľady.- 1/2015, s. 47-57 

prieskumy štatistické * premenné ordinálne * analýzy štatistické 

 

Horký, Štěpán - Kouba, Luděk 

Znalostní ekonomika a institucionální prostředí v posttranzitivních ekonomikách Evropské unie / Horký, Štěpán ;  Kouba, Luděk 

In: Ekonomické rozhľady.- 1/2015, s. 58-76 

ekonomika znalostná * ekonomika poznatková * inštitúcie * krajiny EÚ * krajiny post-komunistické * krajiny postkomunistické * 
prostredie podnikateľské * inovácie 

 

Rozenberg, Igor - Fernandés, Owen 

Znalostný manažment ako spôsob uplatnenia reverznej logistiky v komunálnom podniku / Rozenberg, Igor ;  Fernandés, Owen 

In: Ekonomické rozhľady.- 1/2015, s. 77-94 

manažment znalostný * logistika reverzná * podniky komunálne 

 

Husár, Jaroslav 

Má zmysel poznatková ekonomika? / Husár, Jaroslav 

In: Ekonomické rozhľady.- 1/2015, s. 95-106 

ekonomika poznatková * poznatky * informácie * veda * logika * vzťahy * objekt vedy * dôkaz * idea * informácie sémantické * 
ekonómia * koncepty matematické 

 

 

Ekonomický časopis  

 

 

Koráb, Petr - Poměnková, Jitka 

Financial Crisis and Financing Constraints of SMEs in Visegrad Countries / Koráb, Petr ;  Poměnková, Jitka 
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In: Ekonomický časopis.- 9/2014, s. 887-902 

financovanie obmedzení * index KZ * ekonomika * akcelerátory finančné * kríza finančná * kríza 

 

Baláž, Peter 

Transformácia čínskej ekonomiky a pozícia priamych zahraničných investícií / Baláž, Peter 

In: Ekonomický časopis.- 9/2014, s. 903-925 

teória ekonomická * investície priame zahraničné * ekonomika * Čína 

 

Válek, Juraj - Zubaľová, Alena 

Niektoré makroekonomické súvislosti vývoja trhu s liehovinami v Slovenskej republike / Válek, Juraj ;  Zubaľová, Alena 

In: Ekonomický časopis.- 9/2014, s. 975-989 

liehoviny * daň spotrebná * daň z alkoholických nápojov * spotreba * produkcia * výroba 

 

Zdeněk, Radek - Lososová, Jana 

Úroveň a mobilita příjmů českých domácností / Zdeněk, Radek ;  Lososová, Jana 

In: Ekonomický časopis.- 10/2014, s. 997-1016 

príjmy domácností * domácnosti * Česká republika * chudoba * mobilita príjmov 

 

Šoltés, Marek - Gavurová, Beáta 

Identification of the Functionality Level of Day Surgery in Slovakia /  Šoltés, Marek ; Gavurová, Beáta 

In: Ekonomický časopis.- 10/2014, s. 1031-1051 

chirurgia jednodňová * zdravotníctvo * systém zdravotný 

 

Bednářová, Pavla - Laboutková, Šárka 

Decentralization as a Factor Influencing Economic Imbalances in the European Countries / Bednářová, Pavla ;  Laboutková, Šárka 

In: Ekonomický časopis.- 10/2014, s. 1052-1064 

decentralizácia * vývoj ekonomický * rozvoj ľudského kapitálu * nerovnosť * nerovnosti regionálne * disparity regionálne 

 

Jílek, Josef 

Makroekonomický dopad růstu širokých měnových agregátů ve vybraných zemích v letech 1960-2007 / Jílek, Josef 

In: Ekonomický časopis.- 1/2015, s. 3-18 

agregáty menové * teória peňazí * inflácia * HDP reálne * produkt hrubý domáci 
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Janků, Jan - Kappel, Stanislav - Kučerová, Zuzana 

Koordinace fiskální a monetární politiky Slovenska prizmatem teorie her / Janků, Jan ;  Kappel, Stanislav ;  Kučerová, Zuzana 

In: Ekonomický časopis.- 1/2015, s. 51-71 

politika fiškálna * politika menová * koordinácia politík 

 

Vacík, Emil - Kracík, Lukáš 

Multiprojektování a priorizace projektů v inovativních podnicích / Vacík, Emil ;  Kracík, Lukáš 

In: Ekonomický časopis.- 1/2015, s. 72-90 

manažment * stratégia * manažment multiprojektový * projekty * manažment projektový * programy * portfólio * priorizácia * 
inovácie * podniky 

 

Janda, Karel - Tran, Van Quang - Zetek, Pavel 

Vliv externího financování na mikrofinanční rozvoj - makropohled / Janda, Karel ;  Tran, Van Quang ;  Zetek, Pavel 

In: Ekonomický časopis.- 2/2015, s. 115-132 

mikrofinancie * indikátory mikroekonomické * sektor bankový * financovanie externé 

 

Melicherčík, Igor - Szűcs, Gábor - Vilček, Igor 

Investment Strategies in the Funded Pillar of the Slovak Pension System / Melicherčík, Igor ;  Szűcs, Gábor ;  Vilček, Igor 

In: Ekonomický časopis.- 2/2015, s. 133-151 

systémy dôchodkové * stratégie investičné * schéma dôchodková 

 

Madajová, Michala - Solín, Ľubomír - Michálek, Anton 

Vývoj a priestorová variabilita poistenia obyvateľstva proti riziku povodne na Slovensku v období 2002-2011 / Madajová, Michala ;  
Solín, Ľubomír ;  Michálek, Anton 

In: Ekonomický časopis.- 2/2015, s. 167-187 

udalosť poistná * povodne * poistenie * variabilita poistenia * riziko povodne * poisťovníctvo * krytie poistné 

 

Ondoš, Slavomír - Káčerová, Marcela 

Migration Responses to Regional Labor Market Conditions in Slovakia / Ondoš, Slavomír ;  Káčerová, Marcela 

In: Ekonomický časopis.- 2/2015, s. 188-212 

migrácia * trh práce * regióny * trh práce regionálny * nezamestnanosť * mzdy 

 

Ochrana, František - Stehlík, Petr 

Předražování veřejných zákazek na stavební práce v České republice / Ochrana, František ;  Stehlík, Petr 
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In: Ekonomický časopis.- 3/2015, s. 227-238 

zakázky verejné * stavebníctvo * práce stavebné * Česká republika * predražovanie * konkurencia 

 

Mařík, Miloš - Maříková, Pavla 

Kapitálová struktura - problém výnosového ocenění podniku / Mařík, Miloš ;  Maříková, Pavla 

In: Ekonomický časopis.- 3/2015, s. 259-277 

hodnotenie * štruktúra kapitálová * podniky 

 

Kalusová, Lenka - Fetisovová, Elena 

Determinanty finančnej štruktúry slovenských malých a stredných podnikov / Kalusová, Lenka ;  Fetisovová, Elena 

In: Ekonomický časopis.- 3/2015, s. 278-300 

štruktúra finančná * štruktúra kapitálová * podniky malé * podniky malé a stredné * podniky stredné 

 

Drastichová, Magdaléna 

Contribution of Environmental Voluntary Schemes to Sustainable Development in the European Union / Drastichová, Magdaléna 

In: Ekonomický časopis.- 3/2015, s. 301-321 

rozvoj udržateľný * Európska únia * ekológia * schémy dobrovoľné * schémy dobrovoľné environmentálne 

 

 

Empatia 

 

 

Hambálek, Vladimír 

Naratívna mediácia / Hambálek, Vladimír 

In: Empatia.- 4/2014, s. 11-23 

mediácia * mediácia naratívna * konflikty * spory * deti * rodina 

 

Rozhovor s Johnom C. Norcrossom, PhD. : Časť prvá / prekl. Valkovič, Ivan 

In: Empatia.- 4/2014, s. 24-34 

rozhovory * terapia psychologická * psychoterapia 

 

Rozhovor s Johnom C. Norcrossom, PhD. : Časť druhá / prekl. Valkovič, Ivan 

In: Empatia.- 1/2015, s. 12-21 
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rozhovory * psychoterapia * terapia psychologická 

 

Valkovič, Ivan - Hambálek, Vladimír 

Schéma terapia / Valkovič, Ivan ;  Hambálek, Vladimír 

In: Empatia.- 1/2015, s. 22-34 

terapia psychologická * schéma terapia * psychoterapia * vzťah terapeut - pacient * diagnostika * zmena * fázy 

 

 

Fórum sociální politiky 

 

 

Fico, Milan 

Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike / Fico, Milan 

In: Fórum sociální politiky.- 1/2015, s. 2-9 

starostlivosť náhradná rodinná * ukončenie predčasné * rodiny náhradné * ukazovatele základné * zmeny legislatívne * prostredie 
náhradné rodinné * ochrana detí sociálnoprávna * deti * rodina náhradná 

 

Barvíková, Jana 

Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn / Barvíková, Jana 

In: Fórum sociální politiky.- 1/2015, s. 10-17 

starostlivosť pestúnska * Česká republika * zlyhávanie pestúnskej starostlivosti * starostliosť náhradná rodinná * údaje štatistické 
* dôvody ukončenia pestúnskej starostlivosti * zmeny legislatívne 

 

Formánková, Petra - Vacková, Jitka 

Vybrané aspekty rozvoje pečovatelské služby v České republice / Formánková, Petra ;  Vacková, Jitka 

In: Fórum sociální politiky.- 1/2015, s. 18-22 

služby starostlivosti o starších ľudí * služby starostlivosti * Česká republika * ľudia starší * seniori * služby sociálne 

 

Výborná, Klára - Kotrusová, Miriam 

Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích / Výborná, Klára ;  Kotrusová, Miriam 

In: Fórum sociální politiky.- 1/2015, s. 23-26 

služby zamestnanosti * služby zamestnanosti verejné * reforma služieb zamestnanosti * Nemecko * Fínsko * Holandsko 
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Holub, Martin - Šlapák, Milan 

Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU / Holub, Martin ;  Šlapák, Milan 

In: Fórum sociální politiky.- 2/2015, s. 2-6 

poistenie dôchodkové * krajiny členské * Európska únia * systémy dôchodkové * Česká republika * reforma dôchodková 

 

Bednárik, Rastislav 

Dekáda poistenia v starobe na Slovensku ako členskej krajine Európskej únie / Bednárik, Rastislav 

In: Fórum sociální politiky.- 2/2015, s. 7-11 

poistenie dôchodkové * poistenie v starobe * Európska únia * krajiny členské * Slovensko * systémy dôchodkové * dôchodky 
starobné * reforma dôchodková 

 

Vostatek, Jaroslav 

Děti, penze a pojistné / Vostatek, Jaroslav 

In: Fórum sociální politiky.- 2/2015, s. 12-17 

dôchodky * poistenie dôchodkové * deti * dôchodky * politika rodinná * služby * penzia detská * dôchodok detský * Nemecko * 
modely sociálne 

 

Loužek, Marek 

Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě / Loužek, Marek 

In: Fórum sociální politiky.- 2/2015, s. 18-19 

systémy dôchodkové * krajiny európske * krajiny stredoeurópske * pilier dôchodkový druhý 

 

Janýška, Antonín 

Problematika důchodové reformy: fakta, souvislosti / Janýška, Antonín 

In: Fórum sociální politiky.- 2/2015, s. 19-22 

reforma dôchodková * dôchodky * dôchodky starobné * vek odchodu do dôchodku * dôchodok predčasný * systémy dôchodkové 

 

Molek, Jan 

Organizační kultura - významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry / Molek, Jan 

In: Fórum sociální politiky.- 2/2015, s. 26-28 

kultúra organizačná * kultúra firemná * prosperita * organizácie * organizácie zdravotnícke * organizácie sociálnej sféry * etika 
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Gender, rovné příležitosti, výzkum  

 

 

Nagy, Beáta - Fodor, Éva 

"Při odlivu klesají všechny lodě": Dopady hospodářské krize po roce 2008 na muže a ženy ve střední a východní Evropě / Nagy, 
Beáta ;  Fodor, Éva 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 4-15 

kríza * kríza hospodárska * muži * ženy * dopady krízy * zamestnanosť * rozdiely rodové * práca 

 

Dudová, Radka - Hašková, Hana 

Prekérní práce pečujících žen v kontextu ekonomické krize / Dudová, Radka ;  Hašková, Hana 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 19-32 

práca * práca prekérna * práca neistá * práca nízko ohodnotená * ženy * matky * starostlivosť o deti * starostlivosť o členov rodiny 

 

Szelewa, Dorota 

The second wave of anti-feminism? Post-crisis maternalist policies and the attack on the concept of gender in Poland / Szelewa, 
Dorota 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 33-47 

feminizmus * rod * kríza * gender * Poľsko * antifeminizmus * starostlivosť o deti * cirkev katolícka 

 

Kolářová, Kateřina 

(Ne)přizpůsobeni krizi, nezpůsobilí občanství? "Postižení" a "rasa" v diskursech krize / Kolářová, Kateřina 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 48-60 

kríza * rasa * neprispôsobenosť * welfare * blahobyt sociálny * postihnutie * práca * zanedbávanie sociálne 

 

Křížková, Alena - Formánková, Lenka 

Intersekcionální perspektiva zkoumání dopadů krize na životní dráhy v ČR: gender, třída, věk (a rodičovství) / Křížková, Alena ;  
Formánková, Lenka 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 61-76 

kríza * gender * trieda * vek * rodičovstvo * perspektíva intersekcionálna * dopady krízy * dráhy životné * trh práce * 
zamestnanosť * nezamestnanosť 

 

Lištiaková, Irena - Jarkovská, Lucie 

Síťový marketing: Nadějná pracovní příležitost pro ženy? / Lištiaková, Irena ;  Jarkovská, Lucie 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 77-86 
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marketing sieťový * marketing * práca * príležitosti pracovné * ženy * gender * zamestnanie neštandardné * marketing multi-level 
* neoliberalizmus 

 

Dlouhá, Marie - Jurik, Nancy - Křížková, Alena 

Genderové inovace v malém podnikání. Institucionální podmínky a dosahování genderové (ne)rovnosti u podnikatelských párů / 
Dlouhá, Marie ;  Jurik, Nancy ;  Křížková, Alena 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 87-100 

gender * podnikanie * ženy * podnikanie malé * inovácie * rovnováha pracovného a mimopracovného života * rovnováha 
pracovného a rodinného života * podmienky inštitucionálne * rovnosť rodová * páry podnikateľské * podnikanie spoločné * 
podnikanie rodinné * podnikateľky * podnikatelia 

 

Uhde, Zuzana - Křížková, Alena 

Ekonomie hlavního proudu je bariérou pro genderovou rovnost : Rozhovor s: Ewa Rumińska-Zimny / Uhde, Zuzana ;  Křížková, 
Alena 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 101-105 

rozhovory * štúdiá rodové * teória feministická * rovnosť rodová 

 

Uhde, Zuzana 

Péče by měla stát v centru lidského života namísto ekonomického jednání : Rozhovor s: Joan Tronto / Uhde, Zuzana 

In: Gender, rovné příležitosti, výzkum.- 2/2014, s. 106-108 

teória politická * teória morálna * starostlivosť * demokracia starostlivá * demokracia starajúca sa * vzťahy starostlivé * teória 
starostlivosti * gender 

 

 

Mládež a spoločnosť  

 

 

Ondrejkovič, Peter 

Mestá z pohľadu sociológie kriminality / Ondrejkovič, Peter 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 3-13 

mestá * prostredie mestské * kriminalita * sociológia kriminality * mládež 

 

Hudecová, Anna - Šavrnochová, Michaela 

Riziká sociálnych sietí v živote mladých ľudí / Hudecová, Anna ;  Šavrnochová, Michaela 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 14-22 

mládež * ľudia mladí * siete sociálne * kyberšikanovanie * internet * facebook 
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Emmerová, Ingrid 

Výkon trestu odňatia slobody mladistvých - súčasný stav a úskalia / Emmerová, Ingrid 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 23-32 

výkon trestu * výkon trestu odňatia slobody * mladiství * mladiství odsúdení * ľudia mladí 

 

Kolesárová, Karolína 

Pozice mládeže v současných životních stylech / Kolesárová, Karolína 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 33-46 

štýl životný * mládež * systém hodnotový * štýly životné 

 

Dončevová, Silvia 

Problém rodu a mladí ľudia : Vnímanie rodovej problematiky mladými ľuďmi podľa zistení výskumného projektu MyPlace / 
Dončevová, Silvia 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 47-60 

rod * pohlavie * gender * rovnosť rodová * vzťahy medzi mužmi a ženami * sexualita 

 

Matulay, Stanislav 

Mládež a spoločnosť na začiatku 21. storočia : Vybrané aspekty problematiky / Matulay, Stanislav 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 61-66 

mládež * ľudia mladí * kult mladosti * spoločnosť 

 

Černoch, Felix 

Manipulace s pojmem generace / Černoch, Felix 

In: Mládež a spoločnosť.- 3-4/2014, s. 72-84 

generácia * definícia * termín * podstata 

 

Ondrejkovič, Peter 

Poznanie a vedenie / Ondrejkovič, Peter 

In: Mládež a spoločnosť.- 1/2015, s. 5-8 

poznanie * vedenie * spoločnosť 

 

Šramková, Marianna 

Netolizmus / Šramková, Marianna 
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In: Mládež a spoločnosť.- 1/2015, s. 8-23 

netolizmus * technológie informačné * technológie komunikačné * internet * televízia * závislosti nelátkové * závislosť 

 

Grandtnerová, Lenka 

Podpora zamestnávania mladých ľudí / Grandtnerová, Lenka 

In: Mládež a spoločnosť.- 1/2015, s. 24-33 

zamestnávanie mladých ľudí * zamestnávanie * trh práce * ľudia mladí * programy * fondy * start-upy 

 

Veselský, Milan 

Pohľad gymnazistov na využívanie internetu na vyučovaní a na prípravu na vyučovanie / Veselský, Milan 

In: Mládež a spoločnosť.- 1/2015, s. 34-59 

internet * používanie internetu * vyučovanie * príprava na vyučovanie * IKT * technológie informačné * technológie komunikačné * 
študenti gymnázia * študenti 

 

Kupčík, Ondřej - Vašková, Veronika 

Konzumace alkoholu ve vztahu k osobním financím žáků na základní škole / Kupčík, Ondřej ;  Vašková, Veronika 

In: Mládež a spoločnosť.- 1/2015, s. 60-73 

alkohol * žiaci základných škôl * žiaci ZŠ * konzumácia alkoholu 

 

Rochovská, Alena 

Mladí bezdomovci v meste - sonda do problematiky na príklade z Bratislavy / Rochovská, Alena 

In: Mládež a spoločnosť.- 1/2015, s. 74-93 

bezdomovci * bezdomovectvo * mládež * ľudia mladí * bezdomovectvo mladých ľudí * rodina * chudoba * vylúčenie sociálne * 
vzťahy rodinné * vzťahy priateľské * vzťahy partnerské 

 

 

Právny obzor  

 

 

Patakyová, Mária - Czókolyová, Barbora 

Teória spoločnosti v triáde rozhodnutí Daily Mail, Cartesio a VALE - spoločnosť ako fikcia, nexus kontraktov alebo reálna osoba? / 
Patakyová, Mária ;  Czókolyová, Barbora 

In: Právny obzor.- 1/2015, s. 3-21 

spoločnosti * teória organizácií * teória spoločností * organizácie * firmy 
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Maslen, Michal 

Princíp viazanosti právom a verejná správa / Maslen, Michal 

In: Právny obzor.- 1/2015, s. 22-40 

právo * správa verejná * Rada Európy * viazanosť právom 

 

Blažo, Ondrej 

Vývoj urovnania ako nástroja zefektívnenia konania v súťažnom práve / Blažo, Ondrej 

In: Právny obzor.- 1/2015, s. 58-71 

právo súťažné * urovnanie * Európska komisia * právo európske * právo 

 

Chovancová, Katarína 

Nové Rozhodcovské pravidlá Medzinárodného arbitrážneho súdu ICC : Výhody a špecifiká / Chovancová, Katarína 

In: Právny obzor.- 2/2015, s. 105-127 

právo * súdy * Medzinárodný arbitrážny súd * ICC * arbitráž 

 

Novotná, Marianna - Varga, Peter 

Vplyv úniového práva na medzinárodný rámec právnej úpravy zodpovednostných vzťahov jadrového práva / Novotná, Marianna ;  
Varga, Peter 

In: Právny obzor.- 2/2015, s. 128-148 

zodpovednosť jadrová * právo jadrové * právo * právo úniové 

 

Abelovský, Tomáš 

Virtualizácia ako metóda riešenia spoločenských problémov / Abelovský, Tomáš 

In: Právny obzor.- 2/2015, s. 164-177 

virtualizácia * problémy spoločenské * právo * hodnoty * entropia * filozofia analytická 

 

Ovečková, Oľga 

Inštitút premlčania a povinnosť súdu ex officio prihliadať na premlčanie / Ovečková, Oľga 

In: Právny obzor.- 2/2015, s. 178-186 

premlčanie * inštitút premlčania * spotrebitelia * ochrana spotrebiteľa 

 

  



37 
 

Slovenská štatistika a demografia  

 

 

Cár, Mikuláš 

Otázky posudzovania nadhodnotenia cien bývania / Cár, Mikuláš 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2015, s. 5-19 

trh s bývaním * nehnuteľnosti * ceny nehnuteľností * bývanie * ceny bývania * ceny bývania rovnovážne * ceny nadhodnotené * 
ceny podhodnotené 

 

Súkeníková, Helena - Myslíková, Irena 

Simulácia údajov o príjmoch a výdavkoch domácností v štatistike rodinných účtov za rok 2013 / Súkeníková, Helena ;  Myslíková, 
Irena 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2015, s. 20-32 

príjmy a výdavky domácností * účty rodinné * výdavky domácností * príjmy domácností * simulácie mikroúdajov 

 

Páleš, Michal 

Využitie a konštrukcia úmrtnostných tabuliek v životnom poistení / Páleš, Michal 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2015, s. 33-44 

úmrtnosť * konštrukcia * tabuľky úmrtnostné * graduácia * testy štatistické * podpora počítačová 

 

Šprocha, Branislav 

Reprodukcia obyvateľstva Slovenska počas druhej svetovej vojny / Šprocha, Branislav 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 1/2015, s. 45-57 

vojna druhá svetová * reprodukcia demografická * úmrtnosť * plodnosť * Slovensko * roky 1939-1945 

 

Tišliar, Pavol 

Transformácia plodnosti na Slovensku v 19. a 20. storočí : Teoretické a metodologické východiská z pohľadu historickej 
demografie / Tišliar, Pavol 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2015, s. 3-13 

Slovensko * plodnosť * tranzícia demografická 

 

Šprocha, Branislav 

Transformácia generačnej plodnosti na Slovensku : Odkladanie a rekuperácia pôrodov v generačnej perspektíve / Šprocha, 
Branislav 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2015, s. 14-32 
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plodnosť * generácia * odkladanie plodnosti * rekuperácia * Slovensko * správanie reprodukčné 

 

Pacáková, Viera - Bureš, Vladimír 

Modely úmrtnosti v pojistné praxi / Pacáková, Viera ;  Bureš, Vladimír 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2015, s. 33-42 

miera úmrtnosti hrubá * modely úmrtnosti * graduácia * metódy graduácie 

 

Ďurček, Pavol 

Bilancia pohybu obyvateľstva podľa obcí v roku 1971 - úprava na úroveň existujúcich obcí v roku 2013 / Ďurček, Pavol 

In: Slovenská štatistika a demografia.- 2/2015, s. 43-57 

bilancia pohybu obyvateľstva * digitalizácia * porovnateľnosť dát * úroveň obcí 

 

 

Sociální práce / Sociálna práca 

 

 

Baláž, Roman 

Sociální spravedlnosti nelze dosáhnout, ale musíme o ni usilovat : Rozhovor s: Šimáčková, Kateřina, sudkyňa Ústavného súdu, 
pedagogička PF MU / Baláž, Roman 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 10-13 

spravodlivosť sociálna 

 

Rachetník, Luděk 

Sociální spravedlnost: jak jí rozumět dnes? / Rachetník, Luděk 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 14-17 

spravodlivosť sociálna * dobro všeobecné * kritika liberálna * práca neistá 

 

Jinek, Jakub 

Sociální spravedlnost pro sociální práci / Jinek, Jakub 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 32-46 

spravodlivosť sociálna * práca sociálna * kódexy etické * spravodlivosť duše * spravodlivosť inštitúcií * prístup apolitický * dilema 
* štát sociálny * láska * priateľstvo 
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Kruip, Gerhard 

Sociální spravedlnost před novými výzvami - úvahy ze sociálněetické perspektivy / Kruip, Gerhard 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 47-57 

spravodlivosť sociálna * cirkev * učenie cirkvi sociálne * spravodlivosť globálna * štát sociálny * minimum sociokultúrne * 
spravodlivosť kontributívna * spravodlivosť príležitostí * princíp diferencie 

 

Mlčoch, Lubomír 

Nezištnost v ekonomickém prostoru a v sociální politice / Mlčoch, Lubomír 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 58-72 

psychológia v ekonómii * sebazáujem * nezištnosť * trh viacrozmerný * ekonomika občianska * šťastie verejné * politika sociálna 

 

Šrajer, Jindřich 

Sociální spravedlnost jako základní kritérium sociální práce a sociální politiky / Šrajer, Jindřich 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 73-82 

spravodlivosť sociálna * dôstojnosť ľudská * práva ľudské * práca sociálna * politika sociálna * učenie cirkvi sociálne * kódex etický 

 

Míčka, Roman 

Sociální spravedlnost a lidská práva v sociální nauce církve / Míčka, Roman 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 83-93 

učenie cirkvi sociálne * spravodlivosť sociálna * subsidiarita * práva ľudské 

 

Machulová, Helena 

Reflexivní praxe a etika ctností: Možná cesta pro spojení teorie s praxí a odbornosti s lidskostí / Machulová, Helena 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 94-100 

prax reflektívna * etika cností 

 

Pajmová, Martina - Elichová, Markéta 

Role osobnosti a edukace pro kompetence sociálních pracovníků / Pajmová, Martina ;  Elichová, Markéta 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 4/2014, s. 101-109 

kompetencie * vzdelávanie * osobnosť * pracovníci sociálni * zručnosti mäkké 

 

Valová, Hana - Janebová, Radka 

"Antiradikálnost" českých sociálních služeb  / Valová, Hana ;  Janebová, Radka 
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In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 5-23 

práca sociálna * služby sociálne * prostriedky finančné * práca sociálna kritická 

 

Šimíková, Ivana 

Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management / Šimíková, 
Ivana 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 24-35 

sektor neziskový * služby sociálne * new public management * inštitucionalizácia * profesionalizácia * racionalizácia * marketizácia 

 

Radová, Pavla 

Sociální práce s obětmi trestných činů zajišťována státem: Od individuální práce s obětí trestného činu po podporu funkčního 
systému pomoci / Radová, Pavla 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 36-47 

obete trestných činov * obete kriminality * činy trestné * práca sociálna * služby pre obete * Probačná a mediačná služba * mediácia 
* tímy pre obete * konferencia skupinová restoratívna 

 

Bačová, Monika - Žiaková, Eva - Katreniaková, Zuzana 

Sociálna opora onkologicky chorých žien - základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov / Bačová, Monika ;  Žiaková, 
Eva ;  Katreniaková, Zuzana 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 48-65 

práca sociálna * podpora sociálna * rakovina * ochorenia onkologické 

 

Mátel, Andrej - Schavel, Milan 

Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky / Mátel, Andrej ;  Schavel, Milan 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 66-78 

práca sociálna * pracovníci sociálni * asistenti sociálnej práce * komora * zákon o sociálnej práci 

 

Elichová, Markéta - Sýkorová, Anna 

Kompetence sociálního pracovníka: co učí školy a co vyžadují zaměstnavatelé / Elichová, Markéta ;  Sýkorová, Anna 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 79-95 

pracovníci sociálni * absolventi * kompetencie * vzdelávanie * požiadavky zamestnávateľov * trh práce 

 

Lukešová, Michaela 

Interkulturní kompetence jako faktor kulturně kompetentní praxe v sociální práci / Lukešová, Michaela 

In: Sociální práce / Sociálna práca.- 1/2015, s. 96-108 

pracovníci sociálni * pracovníci sociálni interkultúrni * kompetencie interkultúrne * poradenstvo interkultúrne 
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Sociológia  

 

 

Budilová, Lenka J. - Jakoubek, Marek 

Romové, Československo a transnacionalizimus / Budilová, Lenka J. ;  Jakoubek, Marek 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 487-503 

Rómovia * Cigáni * Československo * identita * lokality rómske * migrácia * príbuzenstvo 

 

Klocoková, Jana 

Environmentálna výchova ako otvorený projekt vytvárania významov a praktík starostlivosti o svet / Klocoková, Jana 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 504-533 

environmentalizmus * vzdelávanie environmentálne * školstvo * vzdelávanie * aktivizmus * škola 

 

Moravcová, Eva 

Teorie sociální dezorganizace a její význam pro výzkum prostorové podmíněnosti kriminality / Moravcová, Eva 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 534-553 

dezorganizácia sociálna * kriminalita * analýzy sociálno-priestorové * zločiny * výskum kriminality * miera kriminality 

 

Nový, Martin 

Nástin kritického konceptu třídy / Nový, Martin 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 554-578 

triedy * triedy spoločenské * sociológia * koncepcia tried 

 

Šusta, David - Pařízková, Alena 

Sparťanská šlechta. Elita proti všem / Šusta, David ;  Pařízková, Alena 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 579-598 

fanúšikovia futbaloví * identita * futbal * rivalita * médiá 

 

Rehák, Štefan 

Kreatívna trieda a kreatívne mestá. Teoretický koncept a jeho limity / Rehák, Štefan 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 599-619 

mestá * mestá kreatívne * trieda * trieda kreatívna * Slovensko * obyvateľstvo vzdelané 
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Škobla, Daniel - Filčák, Richard 

Bariéry v prístupe k pitnej vode ako aspekt sociálneho vylúčenia rómskej populácie / Škobla, Daniel ;  Filčák, Richard 

In: Sociológia.- 5/2014, s. 620-637 

Rómovia * etnicita * voda pitná * vylúčenie sociálne * pole mocenské lokálne 

 

Chorvát, Ivan 

Premeny životného štýlu - sociologické východiská a predpoklady / Chorvát, Ivan 

In: Sociológia.- 1/2015, s. 5-30 

štýl životný * práca * čas voľný * spotreba * identita * rodina * intimita * sociológia 

 

Matějů, Petr - Anýžová, Petra 

Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC / Matějů, Petr ;  
Anýžová, Petra 

In: Sociológia.- 1/2015, s. 31-65 

vzdelanie * situácia rodinná * kapitál ľudský * schopnosti * úspech na trhu práce * gender gap * modelovanie 

 

Mišík, Matúš 

Národný záujem na prvom mieste: vnímanie nových členských štátov EÚ / Mišík, Matúš 

In: Sociológia.- 1/2015, s. 66-86 

štáty členské EÚ * štáty členské nové * Európska únia * vnímanie * procesy rozhodovacie * záujem národný 

 

Nový, Michal 

Politika v supermarketu: Bojkotující spotřebitelé jako agenti sociální změny / Nový, Michal 

In: Sociológia.- 1/2015, s. 87-112 

bojkot * participácia politická * konzumerizmus politický * politika životného štýlu * modelovanie multilevelové * Výskum 
európskych hodnôt * spotrebitelia 

 

Profant, Tomáš 

Slovenské mimovládne "rozvojové" organizácie ako politickí aktéri / Profant, Tomáš 

In: Sociológia.- 1/2015, s. 113-138 

organizácie mimovládne * organizácie mimovládne rozvojové * spolupráca rozvojová * aktéri politickí * stereotypy * partnerstvo * 
sektor mimovládny * aktivizmus 
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Sociologický časopis  

 

 

Janák, Dušan - Klobucký, Robert 

Co bychom věděli o sociologii, kdybychom četli pouze Sociologický časopis a Sociológii? Obsahová analýza dvou sociologických 
periodik od "sametové revoluce" do současnosti / Janák, Dušan ;  Klobucký, Robert 

In: Sociologický časopis.- 5/2014, s. 645-670 

Sociologický časopis * Sociológia * sociológia * analýzy obsahové * štruktúra tematická * štruktúra autorská * časopisy odborné 

 

Skovajsa, Marek 

Celková a zahraniční citovanost Sociologického časopisu: výsledky citační analýzy / Skovajsa, Marek 

In: Sociologický časopis.- 5/2014, s. 671-712 

časopisy odborné * sociológia * Sociologický časopis * Web of Science * citovanosť 

 

Balon, Jan 

Jak se privatizují ideje? Neoliberální režim vědění a jeho přivlastnění postmoderního obrazu světa / Balon, Jan 

In: Sociologický časopis.- 5/2014, s. 713-733 

postmodernizmus * neoliberalizmus * univerzity * vzdelanie * sociológia 

 

Bazylevych - Maryna 

Disorder and Civilization: The Future(s) of Ukrainian Medicine / Bazylevych ;  Maryna 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 821-837 

medicína * starostlivosť zdravotná * lekári * Ukrajina * post-socializmus * zmeny sociálne 

 

Šmídová Matoušová, Olga - Tollarová, Blanka 

"You Cant Take It Personally": Emotion Management as Part of the Professional Nurses Role / Šmídová Matoušová, Olga ;  
Tollarová, Blanka 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 839-873 

manažment emočný * kultúra organizačná * etnometodológia * normy organizačné * opatrovateľstvo * roly profesionálne * 
ošetrovateľstvo 

 

Bludau, Heidi 

The Power of Protocol: Professional Identity Development and Governmentality in Post-socialist Health Care / Bludau, Heidi 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 875-896 
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starostlivosť zdravotná * migrácia * post-socializmus * Česká republika * governmentalita 

 

Main, Izabella 

Medical Travels of Polish Female Migrants in Europe / Main, Izabella 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 897-918 

tuizmus medicínsky * migrácia * systémy zdravotné * starostlivosť zdravotná cezhraničná * Poľsko * ženy 

 

Kościańska, Agnieszka 

Beyond Viagra: Sex Therapy in Poland / Kościańska, Agnieszka 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 919-938 

sexuológia * história sexuológie * história sexuality * post-socializmus * roly genderové * Poľsko 

 

Radkowska-Walkowicz, Magdalena 

Between Advanced Medical Technology and Prayer: Infertility Treatment in Post-socialist Poland / Radkowska-Walkowicz, 
Magdalena 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 939-960 

oplodnenie umelé * cirkev katolícka * Poľsko * naprotechnológia * demokratizácia * post-socializmus 

 

Hrešanová, Ema 

"Nobody in a Maternity Hospital Really Talks to You": Socialist Legacies and Consumerism in Czech Womens Childbirth Narratives 
/ Hrešanová, Ema 

In: Sociologický časopis.- 6/2014, s. 961-985 

starostlivosť zdravotná * pôrodníctvo * pôrodnice * paternalizmus * Česká republika * ženy * post-socializmus * neoliberalizmus 

 

Novák, Miroslav 

Takzvané "sociologické zákony" Maurice Duvergera: jejich postupné formulování a jejich metodologické aspekty / Novák, Miroslav 

In: Sociologický časopis.- 1/2015, s. 3-39 

systémy volebné * systémy stranícke * efekty * koalícia * politika * polarizácia * bipolarita * multipolarita * rigidita * flexibilita 

 

Parízek, Michal - Plechanovová, Běla 

Byrokratizace rozhodování v Evropské unii po východním rozšíření / Parízek, Michal ;  Plechanovová, Běla 

In: Sociologický časopis.- 1/2015, s. 41-64 

Európska únia * procesy rozhodovacie * Rada Európskej únie * rozširovanie Európskej únie * byrokratizácia * byrokracia * 
rozhodovanie 
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Švelch, Jaroslav - Vochocová, Lenka 

Sociální média jako nová výzva pro výzkum politické participace / Švelch, Jaroslav ;  Vochocová, Lenka 

In: Sociologický časopis.- 1/2015, s. 65-87 

médiá * médiá sociálne * siete sociálne * médiá nové * demokracia * hnutia sociálne * sféra verejná * internet * angažovanosť 
občianska * participácia občianska 

 

Maier, Karel - Franke, Daniel 

Trendy prostorové sociálně-ekonomické polarizace v Česku 2001-2011 / Maier, Karel ;  Franke, Daniel 

In: Sociologický časopis.- 1/2015, s. 89-123 

polarizácia priestorová * konvergencia priestorová * divergencia priestorová * metropolitizácia * kohézia teritoriálna 
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Homeopatie a děti
Tomáš Karhan

Příručka pro každou rodinu s dětmi vyzdvihuje výhody, možnosti 
a limity léčby dětí prostřednictvím homeopatik – léků, které 
využívají přírodních látek ve velmi malých dávkách, a tím působí 
šetrně a léčí s ohledem na momentální zdravotní stav. Rodiče 
zde naleznou doporučení, jak léčit běžné, akutní i chronické 
nemoci dětí od narození po adolescentní věk. Autor vychází ze své 
dlouhodobé praxe.

14×21 cm, 168 stran, 185 Kč, 7,27 €, 
ISBN 978-80-247-3355-5
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3

Minecraft
Průvodce pro rodiče
Cori Dusmannová

Pohltil vaše dítě Mine- 
craft? Tato kniha vám po-
může pochopit, co přesně 
Minecraft je a proč ho děti 
milují. Minecraft může 
nabídnout mnohem víc,  
než jste zvyklí od běžných 
her očekávat.
14×21 cm, asi 256 stran, 
cca 369 Kč, 15,50 €, 
ISBN 978-80-247-5286-0

26
05

7

Rodičovství Pedagogika42

Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

26025
Vývoj dětské řeči krok  
za krokem   2., aktualizované 
a doplněné vydání
Dana Kutálková
14×21 cm, 136 stran, 
195 Kč, 7,70 €, 
ISBN 978-80-247-3080-6

26050
Je naše dítě zralé  
na vstup do školy?
Drahomíra Jucovičová,  
Hana Žáčková
14×21 cm, 150 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4750-7

3670
Jak na svého teenagera
Manuál pro rodiče
Gill Hines, Alison Baverstock
14×21 cm, 224 stran, 
289 Kč, 14,15 €, 
ISBN 978-80-247-5144-3

27037
Rozvoj inteligence u dětí 
od 3 do 6 let
Katharina Bäcker-Braun
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4798-9

26053
Jak připravit dítě  
do 1. třídy
3., aktualizované vydání
Dana Kutálková
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4856-6

26024
Jak přežít pubertu  
svých dětí
Tamara Cenková
14×21 cm, 168 stran, 
219 Kč, 8,56 €, 
ISBN 978-80-247-2913-8

26021
Jak na šikanu
Pavel Říčan, Pavlína Janošová
14×21 cm, 160 stran, 
219 Kč, 8,56 €, 
ISBN 978-80-247-2991-6

4062
Dítě v nové rodině
Karyn B. Purvis, David R. Cross, 
Wendy Lyons Sunshine
14×21 cm, 256 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4535-0

Budu správně mluvit
Chodíme na logopedii
Dana Kutálková

Přinášíme vám informace 
o logopedických poru-
chách a návod, kdy a kde 
hledat pomoc. Naučte se 
s námi postupy, jimiž se 
jednotlivé poruchy od-
straňují a které pomáhají 
většině dětí.
14×21 cm, 224 stran, 
249 Kč, 9,85 €, 
ISBN 978-80-247-3687-7

26
03

7

Veršovaný anglicko-český  
slovník nejen pro děti
Zuzana Pospíšilová

Veršovaný anglicko-český 
slovník je nejen malým 
praktickým slovníčkem, 
ale i knížkou plnou zábavy 
pro malé školáčky. Děti 
se naučí slovíčka pomocí 
zábavných a veršovaných 
hádanek.
14×21 cm, 112 stran, 
149 Kč, 6,57 €, 
ISBN 978-80-247-2511-6
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Jak vychovat sebevědomé dítě
Tomáš Novák

Známý psycholog 
zodpovídá klíčové otázky: 
Co lze u dítěte chápat 
jako zdravé sebevědomí? 
Jaké motivy formují se-
bevědomí? Jaký význam 
mají v tomto výchovném 
procesu odměny a tresty?
14×21 cm, 136 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-4522-0
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Mnohem menší dareba,  
než jste čekali
Tomáš Novák

Publikace se zabývá 
poruchami chování 
dětí, popisuje příčiny 
krádeží, záškoláctví, 
lží, ale i konfliktů 
dětí s rodiči a učiteli, 
zneužívání dítěte, 
důsledky šikany atd.
14x21 cm, 128 stran,
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-5069-9
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Pedagogika
Pedagogika
Dagmar Čábalová

Studijní příručka renomo-
vané autorky prezentuje 
základy oboru, historické 
kontexty a základní pojmy. 
Představuje procesuální 
pojetí výchovy, výzkum, 
projektování a vybrané 
otázky sociální pedagogiky.
14×21 cm, 272 stran, 
319 Kč, 12,86 €, 
ISBN 978-80-247-2993-0
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Základní učebnice pedagogiky
Markéta Dvořáková, Zdeněk Kolář,  
Ivana Tvrzová, Růžena Váňová

Učebnice uvádí čtenáře  
do tajů nejstarších 
pedagogických disciplín, 
obecné pedagogiky 
a didaktiky, včetně jejich 
dějin. Najdou tu i četné 
poznámky, zajímavosti 
a rozmanité úkoly. 
17×24 cm, 248 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-5039-2
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Sociální psychologie  
pro pedagogy
2., přepracované a doplněné vydání
Zdeněk Helus

Publikace objasňuje, jak 
psychologie pomáhá poro-
zumět člověku uprostřed 
civilizace. Klíčové kapitoly 
jsou věnovány základním 
psychickým jevům, proce-
sům a činnostem a rovněž 
tématu osobnosti.
14×21 cm, asi 328 stran, 
cca 329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-4674-6
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Psychologie v učitelské praxi
Václav Holeček

Publikace se zaměřuje na 
osobnost učitele a jeho 
roli, na sociální interakci 
učitel–žák a učitel–rodič, 
na nevhodné chování 
žáků, ale i na chyby, 
kterých se učitelé mohou 
dopouštět.
17×24 cm, 224 stran, 
319 Kč, 13,40 €, 
ISBN 978-80-247-3704-1
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Pedagogika pro učitele
2., rozšířené a aktualizované vydání
Alena Vališová, Hana Kasíková (eds.)

Základní učební text pro 
studenty pedagogických 
oborů reaguje na aktuální 
potřeby profesní přípravy 
učitelů na fakultách 
i v praxi. Ve druhém vydání 
byl podstatně rozšířen 
a doplněn o nová témata. 
17×24 cm, šitá vazba,  
456 stran, 429 Kč, 17,16 €, 
ISBN 978-80-247-3357-9
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Sociální pedagogika
Miroslav Procházka

Kniha přináší ucelený 
pohled na sociální peda-
gogiku, věnuje se pro-
blematice výchovného 
vlivu sociálního prostředí 
a osvětluje problémy 
rodiny, školy a vlivu 
vrstevníků na děti.
14×21 cm, 208 stran,  
299 Kč, 13,46 €,  
ISBN 978-80-247-3470-5
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Dějiny pedagogiky
Tomáš Kasper, Dana Kasperová

Publikace je nezbytným 
studijním materiálem 
pro všechny studenty 
učitelství. Tematizuje  
problematiku dějin 
výchovy a vzdělávání  
v období novověku 
a v době moderní.
14×21 cm, 224 stran, 
299 Kč, 13,88 €, 
ISBN 978-80-247-2429-4
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27005
Výkladový slovník  
z pedagogiky
583 vybraných hesel
Zdeněk Kolář a kolektiv
14×21 cm, pevná vazba,  
192 stran, 329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-3710-2

2797
Sociální dovednosti 
ve škole
Ilona Gillernová, Lenka Krejčová 
a kolektiv
17×24 cm, 248 stran, 
359 Kč, 15,08 €, 
ISBN 978-80-247-3472-9

Jak být dobrým rodičem
Krůpěje výchovných moudrostí
Jirina Prekop

Kniha autorky světového 
formátu ukazuje, jak 
děti vychovávat k síle, 
samostatnosti, budovat 
v nich zdravé sebevě-
domí a zároveň jistotu 
citového zázemí, které mají 
v rodičích.
14×21 cm, 88 stran, 
99 Kč, 4,85 €, 
ISBN 978-80-247-9063-3
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Sociální patologie   Závažné sociálně 
patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení
2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Publikaci mohou využít jak pracovníci, kteří se na řešení sociálně 
deviantních a patologických jevů podílejí přímo v praxi, tak specia-
listé na vědeckých pracovištích. Je ale též určena vysokoškolským 
studentům, kteří se připravují na práci v tzv. pomáhajících profesích, 
a studentům učitelských a zdravotnických oborů. Vzhledem ke 
společenskému zájmu o tato témata poslouží i zájemcům z řad širší 
veřejnosti.
17×24 cm, 232 stran, 369 Kč, 15,50 €, ISBN 978-80-247-5046-0
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Úvod do psychologie
Učebnice pro střední školy  
a bakalářská studia na VŠ
Zdeněk Helus

Učebnice objasňuje 
principy oboru, jeho 
humanistický přesah, 
zdůrazňuje základní 
psychické jevy, procesy 
a činnosti. Věnuje se 
osobnosti, jejímu vývoji 
i mezilidským vztahům.
14×21 cm, 320 stran, 
319 Kč, 12,86 €, 
ISBN 978-80-247-3037-0

21
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Obecná didaktika
Pro studium a praxi
Lucie Zormanová

Kniha odpovídá studen-
tům učitelských oborů 
a učitelům na otázky: Co je 
nutné vyučovat? Jak vést 
výuku? Jak postupovat? 
Jak efektivně kontrolovat 
výstupy výuky? Které prvky 
ovlivňují efekty vyučování?
17×24 cm, 240 stran, 
369 Kč, 15,50 €, 
ISBN 978-80-247-4590-9
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Obecná didaktika
2., rozšířené a aktualizované vydání
Jarmila Skalková

Čtenáři získají dokonalý 
přehled o systému 
soudobých didaktických 
poznatků, seznámí se s bo-
hatou zahraniční produkcí 
v  oblasti didaktické teorie 
i praxe.
17×24 cm, pevná vazba, 
328 stran, 
399 Kč, 18,19 €, 
ISBN 978-80-247-1821-7
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Moderní didaktika
Robert Čapek, Jana Pavlíková

Autor oslovuje všechny 
pedagogy novým, moderním 
způsobem a ukazuje jim ces-
tu k efektivnímu praktickému 
vyučování. Učitele provází 
logickým sledem činností při 
přípravě a realizaci výuky.
17×24 cm, šitá vazba,  
asi 456 stran,  
cca 499 Kč, 21,46 €, 
ISBN 978-80-247-3450-7
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Vychovatelství
Učebnice teoretických základů oboru
Stanislav Bendl a kolektiv

Kniha přináší poznatky 
obecné a sociální peda-
gogiky, filozofie výchovy, 
pedagogiky volného času, 
multikulturní výchovy, 
ale i z oblasti sociální 
psychologie a speciální 
pedagogiky.
17×24 cm, asi 232 stran, 
cca 349 Kč, 14,99 €, 
ISBN 978-80-247-4248-9
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Výuka cizích jazyků
Věra Janíková a kolektiv

Kniha přístupnou formou 
přibližuje aktuální trendy 
a metody v cizojazyč-
ném vyučování a učení 
u předškoláků, školních dětí 
i u dospělých a radí, jak je 
aplikovat v praxi v učebních 
úlohách. 
14×21 cm, 200 stran, 
279 Kč, 11,14 €, 
ISBN 978-80-247-3512-2
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Učitel a rodič
Spolupráce, třídní schůzka, komunikace
Robert Čapek

Jedinečná publikace na 
českém trhu radí učitelům, 
jak pracovat s rodiči, jak 
s nimi udržet dobré vztahy, 
získat je pro spolupráci se 
školou. Obsahuje příklady 
z praxe, užitečné zásady, 
časové plány apod. 
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4640-1
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Psychodidaktika
Metody efektivního a smysluplného učení 
a vyučování
Jiří Škoda, Pavel Doulík

Autoři se velmi srozumi-
telně zabývají mechanismy 
a typy paměti, vztahem 
mezi pamětí a učením, dále 
styly učení, didaktickou 
rekonstrukcí a metodami 
efektivního učení a vy-
učování.
14×21 cm, 208 stran, 
269 Kč, 10,71 €, 
ISBN 978-80-247-3341-8
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Výchova ke zdraví
Jitka Machová, Dagmar Kubátová 
a kolektiv

Tematicky ojedinělá 
publikace všem vyučujícím 
a studentům pedagogických 
fakult zprostředkovává 
obsahovou stránku výchovy 
ke zdraví s důrazem na pre-
venci, týkající se zdravého 
životního stylu.
17×24 cm, 296 stran, 
429 Kč, 17,16 €, 
ISBN 978-80-247-2715-8
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Výzkumné metody  
v pedagogické praxi
Lenka Gulová, Radim Šíp (eds.)

Publikace nabízí výběr z ak-
tuálních výzkumných metod 
humanitních věd, které 
se u nás teprve rozvíjejí. 
Čtenáři se seznámí s kon-
krétními metodami, s jejich 
aplikačními mechanismy 
a s výsledky výzkumů.
14×21 cm, 248 stran, 
379 Kč, 15,92 €, 
ISBN 978-80-247-4368-4
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Metody pedagogického  
výzkumu
Základy kvantitativního výzkumu
Miroslav Chráska

Učební text se zabývá 
základy klasického, 
kvantitativně orien-
tovaného výzkumu 
v pedagogice – jeho 
podstatou, základními 
fázemi, měřením a ově-
řováním hypotéz.
17×24 cm, 272 stran, 
319 Kč, 14,90 €, 
ISBN 978-80-247-1369-4
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Výukové metody v pedagogice
S praktickými ukázkami
Lucie Zormanová

Publikace se  
zabývá tradičními  
i inovativními 
metodami vyučování, 
věnuje se jejich vývoji 
a klasifikaci, uvádí řadu 
inspirativních didaktic-
kých příkladů.
14×21 cm, 160 stran, 
229 Kč, 10,31 €, 
ISBN 978-80-247-4100-0
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Didaktika osobnostní  
a sociální výchovy
Josef Valenta

Osobnostní a sociální 
výchova je průřezovým 
tématem rámcově vzdělá-
vacích programů. Učební 
text přináší systematický 
pohled na učení a chování 
v každodenních situacích 
z pohledu pedagogiky.
14×21 cm, 232 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4473-5
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Teorie výchovy
K vybraným problémům a perspektivám 
jedné pedagogické disciplíny
Martin Strouhal

Bezkonkurenční odborný 
úvod do teorie výchovy 
představuje koncept 
teorie výchovy jako 
široce založené reflexe, 
metodologicky zohledňu-
jící východisko filozofie 
a východisko vědy.
14×21 cm, 192 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4212-0
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2349
Psychiatrické minimum
Helena Kučerová
14×21 cm, 168 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4733-0

2094
Vývojová psychologie
2., aktualizované vydání
Josef Langmeier,  
Dana Krejčířová
17×24 cm, šitá vazba, 368 stran, 
459 Kč, 21,18 €, 
ISBN 978-80-247-1284-0

2341
Kyberšikana   Průvodce novým 
fenoménem   A. Černá (ed.),  
L. Dědková, H. Macháčková,  
A. Ševčíková, D. Šmahel
14×21 cm, 152 stran, 
239 Kč, 10,04 €, 
ISBN 978-80-247-4577-0
2857
Rétorika pro pedagogy
Eva Hájková
14×21 cm, 208 stran, 
89 Kč, 3,75 €, 
ISBN 978-80-247-1990-0

Školní poradenství
Dana Knotová a kolektiv

Publikace věnovaná 
aktuálním tématům 
našeho školství předsta-
vuje nejnovější trendy 
v poradenství, psycholo-
gii, pedagogice, speciální 
pedagogice a v dalších 
příbuzných oborech. 
17×24 cm, 264 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-4502-2
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Odměny a tresty ve školní praxi
2., přepracované vydání
Robert Čapek

Jak si udržet autoritu, jak 
motivovat žáky a ještě je 
naučit to, co považujeme 
za nezbytné? Jak nejlépe 
řešit kázeňské přestupky? 
Odpovědi na tyto i mnohé 
další otázky najdete právě 
v této knize.
14×21 cm, 192 stran, 
289 Kč, 12,14 €, 
ISBN 978-80-247-4639-5
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Kompletní nabídka knih na www.grada.cz

Profesní kompetence učitele 
mateřské školy
Zora Syslová

Jaké kompetence má 
mít učitel mateřské 
školy? Proč má provádět 
sebereflexi vlastní práce? 
To a mnohem víc se dozvíte 
v knize o sebehodnocení 
a profesním rozvoji učitele 
mateřinky. 
14×21 cm, 160 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4309-7
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Dítě a mateřská škola
Co by měli rodiče znát, učitelé respektovat 
a rozvíjet, 2., rozšířené a aktualizované 
vydání   Soňa Koťátková

Knihu ocení učitelé 
i rodiče budoucích před-
školáků, kterým pomůže 
posoudit, zda je jejich 
dítě zralé pro vstup do 
mateřské školy. Popisuje 
každodennost ve školce 
a význam kolektivu. 
14×21 cm, 256 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4435-3
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2758
Hodnocení žáků
2., doplněné vydání
Zdeněk Kolář, Renata Šikulová
14×21 cm, 200 stran, 
269 Kč, 10,71 €, 
ISBN 978-80-247-2834-6

2790
Český jazyk  pro studující uči-
telství 1. stupně základní školy
I. Kolářová, P. Hauser,  
K. Klímová, K. Ondrášková
14×21 cm, 296 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-3358-6

27012
Čeština zajímavě a komu-
nikativně I   pro 6. a 7. třídu
Květoslava Klímová,  
Ivana Kolářová
14×21 cm, 296 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4112-3

27009
Škola v přírodě hrou
Kateřina Zouharová
14×21 cm, 192 stran, 
269 Kč, 12,11 €, 
ISBN 978-80-247-3998-4

2780
Komunikace dětí  
předškolního věku
Ilona Bytešníková
14×21 cm, 236 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-3008-0

2305
Mentální postižení
Milan Valenta, Jan Michalík, 
Martin Lečbych a kolektiv
17×24 cm, 352 stran, 
429 Kč, 17,99 €, 
ISBN 978-80-247-3829-1

27037
Rozvoj inteligence u dětí 
od 3 do 6 let
Katharina Bäcker-Braun
14×21 cm, 200 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4798-9

27001
Muzikoterapie  
a specifické poruchy učení
Marie Beníčková
17×24 cm, 160 stran, 
279 Kč, 11,14 €, 
ISBN 978-80-247-3520-7

1687
Soukromá a firemní školka 
od A do Z   Terezie Pemová, 
Radek Ptáček a kolektiv
14×21 cm, 168 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4699-9

27041
Vyhledávání nadaných dětí 
v předškolním věku   
Jana Marie Havigerová
14×21 cm, 88 stran, 
149 Kč, 6,26 €, 
ISBN 978-80-247-5150-4

Čeština zajímavě  
a komunikativně II
pro 8. a 9. třídu
Květoslava Klímová, Ivana Kolářová

Kniha je určena učitelům 
českého jazyka a studen-
tům oboru český jazyk. 
Přínos publikace spočívá 
především v propojení její 
metodické a praktické části 
a v zařazení námětů pro 
slohové vyučování.
14×21 cm, 336 stran, 
459 Kč, 19,28 €, 
ISBN 978-80-247-4120-8
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Speciální pedagogika
Josef Slowík

Učebnice pro studenty 
pedagogických oborů 
se zaměřuje na problém 
vzdělávání jedinců 
s handicapem. Poskytuje 
podrobný přehled vad 
a postižení, možností 
terapie a poradenství.
14×21 cm, 160 stran, 
239 Kč, 11,19 €, 
ISBN 978-80-247-1733-3
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Speciální pedagogika v praxi
Komplexní péče o děti se SPUCH
Markéta Šauerová, Klára Špačková,  
Eva Nechlebová

Kniha nabízí přehled 
o historii a základních cha-
rakteristikách poruch učení 
a chování, o diagnostických 
a terapeutických postupech 
a možnostech využití 
relaxačních a masážních 
metod.
14×21 cm, 248 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4369-1
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Logopedie
Jiřina Klenková

Kniha přináší poznat-
ky o problematice 
komunikace a patologie 
v oblasti komunikačních 
schopností. Je určena 
studentům pregraduální 
přípravy ve speciální 
pedagogice.
14×21 cm, 228 stran, 
269 Kč, 12,18 €, 
ISBN 978-80-247-1110-2

27
02

Terapie ve speciální pedagogice
2., přepracované vydání
Oldřich Müller (ed.) a kolektiv

Publikace shrnuje poznatky 
oboru, nastiňuje koncepci 
terapie, poskytuje přehled 
terapií využitelných ve sfé- 
ře speciální pedagogiky. 
Je určena praktikujícím 
speciálním pedagogům 
i studentům.
17×24 cm, 512 stran, 
599 Kč, 25,16 €, 
ISBN 978-80-247-4172-7

23
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Dítě s narušenou komunikační  
schopností ve škole
Petra Bendová
 14×21 cm, 152 stran, 229 Kč, 10,31 €, 
ISBN 978-80-247-3853-6
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Dítě s mentálním postižením ve škole
Petra Bendová, Pavel Zikl
14×21 cm, 144 stran, 
 219 Kč, 9,86 €, 
ISBN 978-80-247-3854-3

27
02

9

Čtení a dyslexie   Jiří Jošt
17×24 cm, 384 stran, 
 149 Kč, 5,99 €, 
ISBN 978-80-247-3030-1

27
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Nadané děti a jejich rozvoj
Jiří Mudrák

Kniha představuje projevy 
nadání jako výsledek 
interakcí mezi rodinným 
a vzdělávacím prostředím, 
individuální motivací a pří-
pravou. Ilustruje výsledky 
studií  na konkrétních 
příbězích.
14×21 cm, 176 stran, 
269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5089-7
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Vysokoškolská pedagogika
Pro odborné vzdělávání
Milan Slavík a kolektiv

Monografie chce přispět 
k vytvoření solidní báze 
vysokoškolské pedagogiky, 
mj. se zabývá problema-
tikou didaktické techniky 
a technologie a psychický-
mi zvláštnostmi vysokoškol-
ských studentů.
14×21 cm, 256 stran, 
299 Kč, 13,46 €, 
ISBN 978-80-247-4054-6
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Andragogický výzkum
Jan Průcha

Publikaci o metodách 
výzkumu vzdělávání 
dospělých, která objasňuje 
témata a problémy, jež je 
potřebné zkoumat na tomto 
poli, ocení nejen studenti 
a učitelé andragogiky 
a pedagogiky.
17×24 cm, 152 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5232-7
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Andragogika
2., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Beneš

Základní učební text 
pro studenty andra-
gogiky a personálního 
řízení mapuje celý 
tento multidisciplinární 
obor nejen z teoretic-
kého, ale i z praktické-
ho hlediska.
17×24 cm, 176 stran, 
259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-4824-5
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Vzdělávání dospělých
Průvodce pro lektory, účastníky  
a zadavatele – 2., rozšířené vydání
Jiří Plamínek

Kniha se věnuje úspěšným 
metodám moderní výuky, 
volbě stylu výuky a řešení 
potíží. Nově představuje 
významné učitele lidstva 
a věnuje se vlivu učitelů  
na společnost vůbec. 
17×24 cm, pevná vazba, 
336 stran, 
529 Kč, 22,22 €, 
ISBN 978-80-247-4806-1
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Vyučovací metody na vysoké 
škole   Praktický průvodce výukou  
v prezenční i distanční formě studia
Lucie Rohlíková, Jana Vejvodová

Praktická publikace uznáva-
ných autorek je nepostrada-
telná pro mladé vysoko-
školské učitele, ale ocení 
ji i zkušenější pedagogové, 
kterým nabídne mnoho 
cenných rad a zajímavých 
podnětů. 
17×24 cm, 288 stran, 
349 Kč, 15,71 €, 
ISBN 978-80-247-4152-9
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Andragogický slovník
2., aktualizované a rozšířené vydání
Jan Průcha, Jaroslav Veteška

Seznamte se s druhým, 
aktualizovaným a rozšíře-
ným vydáním úspěšného 
slovníku andragogiky, 
vzdělávání a rozvoje 
lidských zdrojů zaměřeným 
na termíny a základní reálie 
daného oboru. 
14×21 cm, pevná vazba, 
320 stran, 449 Kč, 18,86 €, 
ISBN 978-80-247-4748-4
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Dotýkání dovoleno!
Jak zatočit s nedomazleností a být spokojený
Monika Nevolová

Četné výzkumy zjistily, že u dětí, které někdo chová v náručí, 
objímá a něžně se jich dotýká, se rozvine zdravější citový život 
než u těch, jež zůstávají bez tělesného kontaktu. Totéž prý platí 
o dospělých lidech. Ale proč nejaktivnější část života necháváme 
bez dotyků? Kniha zdůrazňuje význam dotyků pro budování vztahů, 
objevuje pravdu o přirozeném dotyku a intimitě a odhaluje léčivou 
moc dotyků.
14×21 cm, 112 stran, 169 Kč, 7,10 €, 
ISBN 978-80-247-5008-8

25
05

8

Trénink mistrů improvizace
Martin Vasquez

Kniha nabízí hry k tréninku improvizace v mluveném projevu, 
prezentacích, ve veřejném vystupování a v mezilidské komunikaci. 
Přináší cvičení rozvíjející dovednost vnášet humor do běžných 
situací, reagovat na narážky, rozvíjet téma a budovat příběhy.  
Je určena fanouškům improvizace, všem, kteří veřejně vystupují, 
pracují v kreativních profesích, vyučují nebo lektorují, a studen-
tům uměleckých škol. 

14×21 cm, asi 152 stran, cca 249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5231-0
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Tréma – jak s ní bojovat
Tomáš Novák

Kniha je určena všem, kdo 
bojují s nadměrnými oba-
vami, napětím a strachem 
z vlastního neúspěchu 
v náročných a důležitých 
situacích, a to nejen ve 
sféře studijní a pracovní, 
ale i v soukromí.
14×21 cm, 152 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4775-0

25
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Umíme to s konfliktem!
Náročné situace a jejich řešení
Olga Medlíková

Ať chceme nebo ne, 
konflikt je součástí 
našeho osobního 
i pracovního života. Cílem 
této příručky je vytvořit 
určitou „mapu“, podle 
které se lze pohybovat 
v konfliktních situacích.
14×21 cm, 136 stran, 
199 Kč, 8,96 €, 
ISBN 978-80-247-4016-4
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Bez výmluv!
Jak vymazat AŽ, BY, ALE a KDYBY ze slov- 
níku a realizovat to, co opravdu chceme
Monika Nevolová

Kniha pro všechny, kdo 
chtějí dělat v životě víc než 
jen hledat důvody, proč 
něco neudělali. Dozvíte 
se, jak změnit myšlenkové 
stereotypy, které vám 
brání dosáhnout úspěchu 
a štěstí.
17×24 cm, 120 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5009-5
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Buďte mistry improvizace
Martin Vasquez, Monika Nevolová

Na českém trhu ojedinělá 
kniha vás prostřednictvím 
praktických cvičení pro-
vede základními principy 
improvizace v mluveném 
projevu, prezentacích, 
ve veřejném vystupování 
a v mezilidské komunikaci.
14×21 cm, 120 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-4556-5
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Jak si nedělat starosti
Malé změny, díky kterým se budete méně 
stresovat a více si užívat
Paul McGee

Starosti, stres, úzkost 
mají vliv na naše životy. 
Nezoufejte, známe cestu 
ven. Naučíme vás, jak 
si dělat méně starostí, 
myslet pozitivně, kon-
struktivně jednat a pak 
v klidu odpočívat.
15×21 cm, 248 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4513-8

K
30

3

Jak být asertivní v každé situaci
Sue Hadfield, Gill Hasson

Máte problémy se 
sebeprosazením? Snažíte 
se každému vyjít vstříc? 
Tato praktická příručka 
vám ukáže, jak pomocí 
asertivních technik v klidu 
a sebevědomě říct, co 
chcete, a trvat na tom. 
14×21 cm, 216 stran, 
249 Kč, 11,21 €, 
ISBN 978-80-247-4269-4

K
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Psychologie přesvědčování
Stanislav Gálik

Publikace přináší vhled 
do podstaty přesvědčová-
ní. Zájemce o psychologii, 
reklamu, propagaci, média 
a obchod provede světem 
psychické manipulace, 
interpersonálního a medi-
álního ovlivňování.
17×24 cm, 108 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-4247-2

23
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Jak sebejistě mluvit s kýmkoli 
v každé situaci
Emma Sargent, Tim Fearon

Umět s každým vhodně 
mluvit – pracovně 
i soukromě – je jedna 
z klíčových životních 
schopností. Tak, abyste 
působili sebevědomě,  
tak, jak chcete, aby si  
vás zapamatovali. 
14×21 cm, 192 stran, 
249 Kč, 11,21 €, 
ISBN 978-80-247-4268-7

K
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Jak efektivně zvládat hádky 
v každé situaci
Jonathan Herring

Jak se domlouvat a doha-
dovat beze strachu, bez 
zmatků, bez rozčilení a jak 
to váš protivník nečeká. 
Zlatá pravidla úspěšné 
pře, která vám pomohou 
v pracovním i osobním 
životě.
14×21 cm, 224 stran, 
249 Kč, 69 Kč, 2,90 €, 
ISBN 978-80-247-4267-0

K
28

8

Empatie
Vcítění v každodenním životě
Jirina Prekop

Autorka pomocí příkladů 
z českého prostředí 
poukazuje na chybějící 
empatii v každodenním 
životě. Radí, čím může 
být ohleduplnost posi-
lována a jak jí může být 
dosaženo.
14×21 cm, 132 stran, 
179 Kč, 7,52 €, 
ISBN 978-80-247-0672-6

25
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Získejte rovnováhu těla, mysli, 
duše a ducha
Daniela Lojková

Kniha nabízí jednu z me-
tod, jak změnit nezdravý 
životní styl. Inspiruje 
k nalezení harmonické rov-
nováhy těla, mysli i ducha, 
a tím k docílení optimální 
kondice a šťastnějšího 
života.
14×21 cm, 152 stran, 
69 Kč, 2,90 €, 
ISBN 978-80-247-2268-9

28
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Řeč těla
Gesta – mimika – emoce
Christa M. Heilmann

Renomovaná autorka po-
ukazuje na stinné stránky 
neverbální komunikace. 
Upozorňuje na to, co při 
komunikaci pozorovat, 
čeho se vyvarovat. Věnuje 
se gestům, mimice, pohy-
bům a emocím. 
14×21 cm, 144 stran, 
69 Kč, 2,90 €, 
ISBN 978-80-247-4394-3
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Zkroťte trému
Průvodce sebevědomým vystupováním
Jiří Daníček

Chcete, aby vám tréma nebránila ve vystoupení před lidmi? 
Známý kouč a trenér vás provede vašimi myšlenkami. Podle něj 
je tréma jen naše rozhodnutí. Tento přístup vychází z autorovy 
praxe rozhlasového a televizního novináře, kouče, specialisty na 
emoce a zvládání trémy. Po přečtení knihy získáte nový pohled 
na vystupování před lidmi, budete umět pracovat se svými 
silnými stránkami a cítit se sebejistěji.
17×24 cm, asi 112 stran, cca 229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-5328-7
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Sám sobě psychologem
4., přepracované vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

Téma sebepoznání je aktuální pro každou generaci. Stále znovu 
se ptáme, kdo jsme, kam směřujeme. Autoři poskytují všem, 
kdo se chtějí vydat na cestu sebepoznání, teoretické znalosti 
o základních vlastnostech lidské psychiky. Popisují předsudky, 
obranné mechanismy, stereotypní myšlenkové pochody a komu-
nikační hry, které nám komplikují život, neopomíjejí ani základy 
relaxace, meditace a asertivity. 
14×21 cm, 192 stran, 199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-4825-2
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Rádce v hádce
Řešení rodinných konfliktů  
srdcem a rozumem
Stephanie Schneider

Vyčerpaní rodiče doporučují! Hádky jsou 
v rodině nevyhnutelné. Praktické náměty 

k zamyšlení a opatření 
jako „Taktika urovnávání 
hádek“ a „Oslava usmí-
ření“ vám je pomohou 
zvládnout.
17×16 cm, pevná vazba, 
40 stran, 
159 Kč, 6,68 €, 
ISBN 978-80-247-5041-5
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Pozitivní psychologií proti 
depresi   Jak svépomocí dosáhnout štěstí, 
pohody a vnitřní síly   Miriam Akhtar

Pozitivní psychologie se zabývá vědeckým poznáním toho, co 
nás udržuje duševně zdravé a šťastné. Je založena na výzku-
mech psychologických technik a stavů mysli, jež nám pomáhají 
udržet depresi na uzdě. Soustředěním se na pozitivní stránky 
života je možné omezit výskyt negativních pocitů a emocí. Léky 
pomáhají, ale zároveň je dobré hledat cesty, jak si pomoci sami, 
jak se stát odolnějšími a spokojenějšími.
14×21 cm, 184 stran, 289 Kč, 12,14 €,  
ISBN 978-80-247-4839-9
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Touha být úžasná
Najděte svůj opravdový potenciál
Magdaléna Frouzová

Odhalte svůj potenciál! Doba a vztahy se radikálně změnily 
a staré recepty na to, jak může mít žena úspěch, již neplatí. 
Nenechte si namluvit, že jen krásní lidé mohou být úspěšní. 
Podívejte se na své touhy jinýma očima, pobavte se příhodami 
ze života a nechte se inspirovat osobními příběhy známých žen. 
Tato kniha vám otevře oči a ukáže nečekanou cestu ke štěstí.

17×24 cm, asi 159 stran, cca 249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-5428-4
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Asertivitou proti stresu
2., přepracované a doplněné vydání
Ján Praško, Hana Prašková

Publikace je novým 
vydáním velmi úspěšné 
a vyhledávané praktické 
příručky, která je vhodná 
pro každého, kdo chce 
zlepšit svoje komunikační 
dovednosti a vyhnout se 
tak stresujícím situacím.
14×21 cm, 280 stran, 
289 Kč, 13,18 €, 
ISBN 978-80-247-1697-8
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Jak (ne)rozumět emocím  
stárnoucích rodičů
Tomáš Novák

Hlavní roli v této knize 
hrají projevy, souvislosti 
a důsledky zvládnutých 
i nezvládnutých citů v ro-
dině se seniorem. Naučte 
se pod taktovkou známého 
psychologa vytvářet 
kladné emoční postoje.
14×21 cm, 112 stran, 
189 Kč, 7,94 €, 
ISBN 978-80-247-5152-8
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Svatba
vše, co potřebujete vědět
Patricia Janečková

Svatební průvodce je 
velkým pomocníkem pro 
všechny, kdo se chystají 
vzít a chtějí si připravit 
nezapomenutelnou svatbu. 
Kniha je doplněná mnohými 
barevnými fotografiemi z již 
realizovaných svateb.
17×24 cm, šitá vazba, 
192 stran, 319 Kč, 14,90 €, 
ISBN 978-80-247-2583-3
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Pozitivně na manželství
Tomáš Novák

Příručka není primárně 
zaměřena na nedostatky 
partnerského života, 
ale naopak radí, jak 
jednat „správně“ a být 
v manželství spokojení. 
Text je inspirován pozitivní 
psychologií.
14×21 cm, 144 stran, 
229 Kč, 9,62 €, 
ISBN 978-80-247-4645-6
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Proč se mnou nemluvíš?!
2., upravené vydání
Tomáš Novák

Autor úspěšných popu-
lárně psychologických 
publikací radí, jak žít 
a komunikovat s citově 
uzavřeným mužem. Text je 
určen především ženám, 
ale k sebereflexi může 
sloužit i mužům.
14×21 cm, 104 stran, 
189 Kč, 7,94 €, 
ISBN 978-80-247-4686-9
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Nevěra
Pro podváděné a podvádějící  
2., rozšířené a aktualizované vydání
Petr Šmolka

Kniha známého psycho-
loga a poradce nabízí 
vlastní definici nevěry 
a přehled jejích hlavních 
typů. Pro „postižené“ 
přináší řadu užitečných 
informací o možnostech 
svépomoci.
14×21 cm, 128 stran, 
195 Kč, 7,70 €, 
ISBN 978-80-247-3296-1
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Jak (pře)žít se stárnoucími  
rodiči
Tomáš Novák, The Beastess

Seznamte se se specific-
kými duševními změnami 
souvisejícími se stářím. 
Autoři se věnují dopadu 
těchto změn na psychiku 
pečujících a snaží se je 
přivést k nadhledu a reál-
nému hodnocení situace. 
14×21 cm, 136 stran,  
199 Kč, 8,36 €,  
ISBN 978-80-247-4623-4
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Asertivní žena
3., doplněné a aktualizované vydání
Tomáš Novák, Yveta Kudláčková

Vycházíte vstříc již 
dopředu všem, s nimiž 
jednáte? Pokud ano, pak 
kniha Asertivní žena byla 
napsána právě pro vás. 
Máte jedinečnou možnost 
s její pomocí ledacos 
změnit k lepšímu.
14×21 cm, 144 stran, 
185 Kč, 8,27 €, 
ISBN 978-80-247-2426-3
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Jak zvládat depresi
3., aktualizované a rozšířené vydání
Jaro Křivohlavý

Empatický text našeho předního psychologa se snaží poskyt-
nout odborné rady jak lidem, kteří sami trpí depresí, tak těm, 
kteří stojí blízko někoho, kdo se do deprese propadá. Důraz je 
přitom kladen na metody „svépomocné“ psychoterapie. Vedle 
psychoterapeutických postupů publikace neopomíjí ani analýzu 
příčin vzniku deprese a s ní související doporučení, „jak zdravě 
žít“, abychom se do deprese nedostali.
14×21 cm, 184 stran, 249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4774-3
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Jak přežít vztek, zlost a agresi
Jaro Křivohlavý

Renomovaný český autor prof. Jaro Křivohlavý předkládá 
několik osvědčených a v praxi ověřených postupů, které budete 
moci využít při vyrovnávání se s negativními zážitky, jako jsou 
urážky, ponížení, pomluvy, podrazy, popřípadě znásilnění. Snaží 
se vyvracet mylné představy o hněvu a zlosti, jež nám kom-
plikují adaptaci na problémové situace a zhoršují naše vztahy 
k druhým lidem i k sobě samým. 

14×21 cm, 160 stran, 185 Kč, 8,27 €, 
ISBN 978-80-247-0818-8
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Asertivně do života
3., aktualizované a doplněné vydání
Tomáš Novák, Věra Capponi

Představujeme vám 
průvodce na cestě za vyme-
zováním hranic vůči vašim 
komunikačním partnerům. 
Pomůže vám v orientaci  
ve vlastních motivech jed-
nání a podpoří vaši snahu 
vést vyrovnaný život.
14×21 cm, 168 stran, 
199 Kč, 8,96 €, 
ISBN 978-80-247-3869-7
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Asertivitou k sebedůvěře
Tomáš Novák

Renomovaný český autor 
se zaměřuje na techniky 
a postupy tzv. pozitivní 
asertivity, která umožňuje 
nekonfliktní projev vůči 
okolí. Zdůrazňuje zejména 
prvky osobní duševní 
hygieny. 
14×21 cm, 136 stran, 
195 Kč, 7,70 €, 
ISBN 978-80-247-3757-7
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Introverti a extroverti
Jak spolu vycházet a vzájemně se doplňovat
Sylvia Löhken

Jste introvert, extrovert, 
nebo centrovert? Jak 
tyto vlastnosti ovlivňují 
naše myšlení a jednání? 
Úspěšná autorka ukazuje, 
jak využívat své silné 
stránky a lépe rozumět 
druhým.
17×24 cm, 264 stran, 
329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-5298-3

36
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Dějiny českých médií
Od počátku do současnosti
Petr Bednařík, Jan Jirák, Barbara Köpplová

Kniha přináší chronologicky řazený vhled do vývoje českých mé-
dií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu 
ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje 
tisku, vysílání a síťových médií a technologické změny, které se 
na vývoji médií podílely. Publikace je určena studentům vysokých 
a vyšších odborných škol a učitelům mediální výchovy, dějepisu 
a české literatury. 
17×24 cm, 448 stran, 429 Kč, 17,16 €, 
ISBN 978-80-247-3028-8
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Výzkum médií
Nejužívanější metody a techniky
Renáta Sedláková

Kniha čtenáře uvádí do světa empirického sociálněvědního 
výzkumu, provádí je jeho etapami a poskytuje jim vodítka pro 
samostatnou práci v oblasti výzkumu médií. Osvojí si základní 
pravidla vědecké práce a postupy generování a ověřování vědec-
kých poznatků v oblasti mediálních studií. Diplomantům autorka 
radí, jak postupovat při psaní závěrečných prací a poskytuje 
doporučení pro přípravu i realizaci.
17×24 cm, 548 stran, 769 Kč, 32,30 €, 
ISBN 978-80-247-3568-9
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Náboženský život a barokní 
zbožnost v českých zemích
Jiří Mikulec

Jak se projevoval náboženský život běžného člověka v českých 
zemích v barokní době? Jaké byly jeho náboženské hodnoty 
a projevy zbožnosti? Renomovaný český autor zasazuje toto 
téma do kontextu tehdejšího společenského života a spojuje jej 
s politickým vývojem v českých zemích. Zaměřuje se mimo jiné 
na nástroje a projevy lidové religiozity. 

14×21 cm, pevná vazba, 416 stran, 499 Kč, 20,96 €, 
ISBN 978-80-247-3698-3

24
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3 Církevní dějiny
Antika a středověk
Drahomír Suchánek, Václav Drška

Renomovaní čeští autoři přinášejí vyvážené, věcné a konfesně 
nezatížené podání církevních dějin, které odráží současný stav 
historického bádání. Publikace zodpovídá všechny základní 
otázky, včetně opomíjených témat. Jistě ji ocení nejen zájemci 
o církevní dějiny, ale také studenti vysokoškolských humanitních, 
teologických či právnických oborů. 

17×24 cm, pevná vazba, 432 stran, 599 Kč, 25,16 €, 
ISBN 978-80-247-3719-5

24
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5

Žurnalistika a komunikace

Religionistika

Politologie

2930
Public relations
Dějiny – teorie – praxe
Ladislav Kopecký
17×24 cm, 240 stran, 
379 Kč, 15,92 €, 
ISBN 978-80-247-4229-8

2911
Stylistika pro žurnalisty
Eva Minářová
17×24 cm, 296 stran, 
375 Kč, 14,99 €, 
ISBN 978-80-247-2979-4

Úvod do dějin tištěných médií
Pavel Večeřa

Kniha se věnuje proměnám 
médií od jejich vzniku. 
Zaměřuje se na okamžiky, 
které ovlivnily vývoj 
tištěných médií ve světě, 
a sleduje komunikační 
nástroje zprostředkující 
informace. 
17×24 cm, asi 288 stran, 
cca 429 Kč, 17,99 €, 
ISBN 978-80-247-4178-9

29
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Slovník sociologických pojmů
610 hesel
Jan Jandourek

Slovník zahrnuje mj. pojmy, 
které se ve společenských 
vědách objevily nedávno. 
Nejde jen o publikaci pro 
vyhledávání jednotlivých 
hesel, ale i o text, který 
můžete číst souvisle. 
14×21 cm, pevná vazba, 
264 stran, 
399 Kč, 17,96 €, 
ISBN 978-80-247-3679-2

24
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2

Dějiny sociologie
Miloslav Petrusek a kolektiv

Učebnice přináší přehled 
dějin sociologie od jejích 
počátků do současnosti. 
Jde o praktický výklad 
vývoje sociologického myš- 
lení od antické mytologie 
až po soudobé vývojové 
trendy.
14×21 cm, 240 stran, 
319 Kč, 12,86 €, 
ISBN 978-80-247-3234-3

24
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1

Základy sociologie
Eliška Novotná

Přehledná publikace 
slouží jako základní text 
pro studenty příslušných 
oborů VŠ. Základy socio-
logie jsou zde představe-
ny ve třech tematických, 
na sebe navazujících 
blocích.
14×21 cm, 192 stran, 
269 Kč, 12,18 €, 
ISBN 978-80-247-2396-9

27
31
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Sociologie trochu jinak
2., rozšířené vydání
Lukáš Urban

Ve druhém, rozšířeném 
vydání knihy vám přináší-
me příběh o společnosti, 
který tematizuje základní 
socio logické otázky 
a vrcholí pojednáními 
o rozporuplné emancipaci 
člověka. 
14×21 cm, 272 stran, 
359 Kč, 14,15 €, 
ISBN 978-80-247-3562-7

24
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2

Úvod do studia mezinárodních 
vztahů
Josef Smolík

Student mezinárodních 
vztahů potřebuje znát 
nejen světové dějiny, právo 
apod., ale i zahraniční 
politiku a mezinárodní 
politiku. Tato kniha je prv-
ním krokem za poznáním 
mezinárodních vztahů.
17×24 cm, 232 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-5131-3

24
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1

Politická komunikace
Od res publica po public relations
Jan Křeček

Publikace je první komplex-
ní přehledovou monografií 
širokého proudu komu-
nikačních věd – politické 
komunikace – v českém 
prostředí. Představuje 
základní teorie a koncepty 
oboru. 
14×21 cm, 176 stran, 
379 Kč, 15,92 €, 
ISBN 978-80-247-3536-8

29
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Instituce Evropské unie  
a Lisabonská smlouva
Ivo Šlosarčík, Zuzana Kasáková  
a kolektiv

Publikace se podrobně za-
bývá dopadem Lisabonské 
smlouvy na institucionální 
strukturu Evropské unie 
a otázkou, zda se Evropská 
unie v příštích letech 
oprostí od institucionální 
reformy.
14×21 cm, 248 stran, 
369 Kč, 15,50 €, 
ISBN 978-80-247-3567-2

24
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3

Subkultury mládeže
Uvedení do problematiky
Josef Smolík

Kniha vymezuje proble-
matiku teorie subkultur 
mládeže, její typologii, 
vazby s médii, ekonomikou, 
politikou. Věnuje se subkul-
turám hippies, skinheads, 
punk, hard core, graffiti, 
emo apod. 
17×24 cm, 288 stran, 
385 Kč, 15,44 €, 
ISBN 978-80-247-2907-7

27
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Sociologie

Psychologie médií
David Giles

Publikace klade důraz na 
význam médií v součas-
nosti – jejich prostřed-
nictvím chápeme sebe 
i ostatní. Věnuje se téma-
tům, jako jsou například 
mediální násilí, celebrity, 
kultura a chování.
16×24 cm, 200 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-3921-2

23
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Slovník filozofických pojmů 
současnosti
3., rozšířené a aktualizované vydání
Jiří Olšovský

Třetí vydání slovníku odráží 
základní pohyby současného 
filozofického myšlení. Po-
slouží studentům, učitelům, 
novinářům, sociologům, 
politologům, právníkům, 
politikům i všem přemýšli-
vým čtenářům. 
14×21 cm, pevná vazba,  
336 stran, 149 Kč, 6,26 €, 
ISBN 978-80-247-3613-6

24
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Psychologie v medicíně
Susan Ayers, Richard de Visser

Komplexní učebnice 
zahrnuje všechny obory 
psychologie, které nezbytně 
potřebuje každý student 
lékařské fakulty. Publikace 
obsahuje klinická doporuče-
ní a případové studie.
17×24 cm, pevná vazba,  
asi 552 stran, 
cca 1499 Kč, 62,96 €, 
ISBN 978-80-247-5230-3

23
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Sociální psychologie
2., přepracované a rozšířené vydání
Jozef Výrost, Ivan Slaměník

Publikace vymezuje 
předmět a historii sociální 
psychologie, prezentuje 
jedince a jeho sociální 
chování, jedince v interakci 
a skupinu. Autory jsou 
přední čeští a slovenští 
odborníci.
17×24 cm, 416 stran, 
499 Kč, 22,47 €, 
ISBN 978-80-247-1428-8

20
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Nervové buňky a jejich svět
Miroslav Orel

Kniha seznamuje s jedi-
nečnou stavbou a funkcí 
nervových buněk, s komuni-
kací a spojením mezi nimi. 
Zabývá se také nejvýznam-
nějšími poruchami nervo-
vého systému a možnostmi 
jejich ovlivnění a léčby.
14×21 cm, asi 144 stran, 
cca 269 Kč, 11,30 €, 
ISBN 978-80-247-5070-5

25
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Průvodce pozitivní psychologií
Nové přístupy, aktuální poznatky,  
praktické aplikace
Alena Slezáčková

Kniha jako první na českém 
trhu komplexně seznamuje 
čtenáře s dosavadním 
vývojem pozitivní psycho-
logie, s jejími základními 
tématy, výsledky výzkumů 
a bohatými aplikačními 
možnostmi.
17×24 cm, 304 stran, 
379 Kč, 16,99 €, 
ISBN 978-80-247-3507-8

21
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Dějiny psychologie
Alena Plháková

Autorka přehledně 
a čtivě přibližuje 
ve čtyřech hlavních 
kapitolách dějiny 
psychologie a zabývá 
se novodobou historií 
psychologického 
myšlení.
17×24 cm, 328 stran, 
355 Kč, 16,20 €, 
ISBN 978-80-247-0871-3

26
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Úvod do psychologie
Učebnice pro střední školy  
a bakalářská studia na VŠ
Zdeněk Helus

Učebnice objasňuje 
principy oboru, jeho 
humanistický přesah, 
zdůrazňuje základní 
psychické jevy, procesy 
a činnosti. Věnuje se 
osobnosti, jejímu vývoji 
i mezilidským vztahům.
14×21 cm, 320 stran, 
319 Kč, 12,86 €, 
ISBN 978-80-247-3037-0

21
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Anatomie a fyziologie člověka
Pro humanitní obory
Alena Merkunová, Miroslav Orel

Moderní a praktická 
učebnice pro studenty 
humanitních oborů 
přináší základní poznatky 
nezbytné pro pochopení 
stavby (anatomie) a funk-
ce (fyziologie) zdravého 
lidského těla.
17×24 cm, 304 stran, 
429 Kč, 19,48 €, 
ISBN 978-80-247-1521-6

20
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Moderní psychologie
Hlavní obory a témata současné  
psychologické vědy
Dalibor Kučera

Kniha je průřezovou publikací shrnující systema-
ticky moderní poznatky o psychologické vědě.  
Je určena všem zájemcům o rychlou orientaci 

v současné psychologii 
a je vhodná i jako 
studijní pomůcka.
24×17 cm,  
216 stran,  
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4621-0

23
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Psychologie osobnosti
Hlavní témata, současné přístupy
Marek Blatný a kolektiv

Kniha uvádí do všech 
významných témat psycho-
logie osobnosti a pomáhá 
formovat způsoby myšlení 
o osobnosti. Je základním 
učebním textem pro stu-
denty psychologie a dalších 
humanitních oborů.
17×24 cm, 304 stran,
429 Kč, 17,16 €, 
ISBN 978-80-247-3434-7

21
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Psychologie osobnosti
Obor v pohybu
6., revidované a doplněné vydání
Pavel Říčan

Revidované a doplněné 
vydání známé publikace 
pojednává o složkách  
osobnosti a popisuje indi-
viduální rozdíly. Seznamuje 
s metodami psychodiagnos-
tickými i humanisticko- 
-psychologickými.
17×24 cm, 208 stran, 
319 Kč, 12,43 €, 
ISBN 978-80-247-3133-9

21
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Úvod do psychologie osobnosti
Panajotis Cakirpaloglu

Kniha informuje o psy-
chických vlastnostech, 
z nichž se skládá osobnost, 
o jejím vývoji, funkcích či 
povaze problémového Já. 
Díky ní lépe porozumíte 
temperamentu, charakteru, 
motivaci, inteligenci či řeči.
17×24 cm, 288 stran, 
399 Kč, 17,96 €, 
ISBN 978-80-247-4033-1

23
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Rorschachova metoda
Integrativní přístup k interpretaci
Martin Lečbych

Kniha se věnuje 
jednomu z nejslavnějších 
psychodiagnostických 
nástrojů. Seznamuje 
čtenáře s diagnostikou 
procesů vnímání, myšlení, 
emočního prožívání a me-
zilidských vztahů.
17×24 cm, 152 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4536-7

23
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Vývojová psychologie
2., aktualizované vydání
Josef Langmeier, Dana Krejčířová

Kniha obsahuje ucelený teoretický přehled oboru, a je proto 
osvědčenou základní učebnicí pro studenty na vysokých školách 
a studijním materiálem pro psychology, pedagogy, pediatry, 
ale i zainteresované laiky. Nejnovější vydání je aktualizováno 
a doplněno, rozšířeny jsou zejména kapitoly o vývoji v dospělém 
věku. Publikace poskytuje komplexní pohled na problematiku 
psychického vývoje jedince.
17×24 cm, šitá vazba, 368 stran, 459 Kč, 21,18 €, 
ISBN 978-80-247-1284-0

20
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Dětská klinická psychologie
4., přepracované a doplněné vydání
Pavel Říčan, Dana Krejčířová a kolektiv

Nejdůležitější oblasti 
psychodiagnostiky, 
psychoterapie a klinické-
ho poradenství zahrnuje 
čtvrté vydání knihy, 
které v posledních letech 
úspěšně slouží jako 
základní učebnice oboru.
17×24 cm, 608 stran, 
639 Kč, 29,28 €, 
ISBN 978-80-247-1049-5

20
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Psychologie v perinatální péči
Praktické otázky a náročné situace
Lea Takács, Daniela Sobotková,  
Lenka Šulová a kolektiv

Mezioborová publikace 
vznikla ze spolupráce 
psychologů, psychiatrů, 
gynekologů, porodníků, 
neonatologů a dalších 
odborníků. Je určena 
pro klinickou praxi i pre- 
a postgraduální přípravu.
17×24 cm, asi 216 stran, 
cca 299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5127-6

15
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Somatopatologie
Nauka o nemocech těla
Miroslav Orel a kolektiv

Učebnice zaměřená na 
studenty pedagogiky, psy-
chologie a dalších oborů 
seznámi čtenáře nejprve 
s oborem somatopatologie 
a ve druhé části se věnuje 
nejčastějším onemocněním 
a poruchám.
17×24 cm, 192 stran, 
329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-4714-9
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Psychopatologie
Miroslav Orel a kolektiv

Moderní a přehledná pub-
likace seznamuje čtenáře 
s náplní obecné a speciální 
psychiatrie, která se zabývá 
příčinami, diagnostikou, 
klasifikací, terapií, prevencí 
a výzkumem psychických 
chorob, poruch a stavů.
17×24 cm, 264 stran, 
399 Kč, 16,76 €, 
ISBN 978-80-247-3737-9

23
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Perverze
Wolfgang Berner

Autor monografie se 
zamýšlí nad vztahem mysli 
a těla, nad projevy zvráce-
nosti a vnitřními i vnějšími 
spouštěči těchto jevů. 
Nabízí celou řadu námětů 
pro psychoterapeutickou 
práci a léčbu. 
14×21 cm, 120 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4854-2

23
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Sexuologie
Petr Weiss a kolektiv

Monografie o lidské sexualitě 
z pera sexuologů, psychiatrů, 
psychologů, urologů, gyneko-
logů, chirurgů či antropologů 
přináší komplexní pohled 
na somatosexuální i psycho-
sexuální vývoj člověka.
20×25 cm, pevná vazba, 
744 stran,  
1499 Kč, 60,16 €, 
ISBN 978-80-247-2492-8

21
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Mediace v teorii a praxi
Lenka Holá

Mediace je metoda 
řešení konfliktů za pomoci 
neutrální kvalifikované osoby. 
Kniha je určena mediátorům, 
sociologům, psychologům, po-
radcům, právníkům, sociálním 
pracovníkům, pedagogům, 
personalistům i studentům. 
17×24 cm, 272 stran, 
375 Kč, 14,99 €,  
ISBN 978-80-247-3134-6

21
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Sociální patologie   Závažné sociálně 
patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti 
řešení, 2., rozšířené a aktualizované vydání
Slavomil Fischer, Jiří Škoda

Kniha seznamuje studenty 
a odbornou veřejnost 
s vybranými sociálně 
deviantními jevy. Autoři 
věnují pozornost především 
těm, které mají vyšší  
stupeň nebezpečnosti  
pro společnost.
17×24 cm, 232 stran, 
369 Kč, 15,50 €, 
ISBN 978-80-247-5046-0

23
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Psychosociální aspekty  
paliativní péče
Martin Kupka

Kniha je určena především 
odborné veřejnosti, a to 
jak těm profesionálům, 
kteří se věnují umírajícím 
lidem, tak těm, kteří se 
angažují v pomáhajících 
profesích a setkávají se 
se smrtí.
17×24 cm, 216 stran, 
359 Kč, 15,08 €, 
ISBN 978-80-247-4650-0

23
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Psychologie pocitů štěstí
Současný stav poznání
Jaro Křivohlavý

Publikace uznávaného 
psychologa podává přehled 
výsledků experimentálních 
prací, které jsou zaměřeny 
na problematiku kladných 
emocionálních zážitků, 
a aplikuje jejich poznatky 
do běžného života.
14×21 cm, 136 stran, 
219 Kč, 9,20 €, 
ISBN 978-80-247-4436-0
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Teorie a praxe poradenské 
psychologie
Roman Procházka, Jan Šmahaj,  
Marek Kolařík, Martin Lečbych

Kniha nabízí konkrétní 
návody a postupy pro práci 
s různými typy klientů – 
zaměřuje se na poradenské 
přístupy a systémy, verbální 
a neverbální komunikaci 
v poradenském procesu, 
na práci s rizikovými klienty. 
17×24 cm, 256 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-4451-3
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Rizikové a antisociální chování 
v adolescenci
Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv

Kniha se zabývá antisociál-
ním chováním dospívajících 
z pohledu teorie i praxe 
a v kontextu dalších forem 
rizikového chování (zneuží-
vání návykových látek, šika-
ny aj.). Jde o první publikaci 
tohoto druhu u nás.
17×24 cm, 152 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4042-3

23
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Mediace a možnosti využití
v praxi
Lenka Holá a kolektiv

Publikace je zaměřena na 
mediační praxi a posky-
tování mediačních služeb 
v zahraničí i u nás –  v ro-
dinných konfliktech, ale 
i v trestních, pracovněpráv-
ních, obchodních a dalších 
sporech.
17×24 cm, 512 stran, 
549 Kč, 23,06 €, 
ISBN 978-80-247-4109-3

23
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Psychologie sériových vrahů
200 skutečných případů brutálních činů sériových 
vrahů současnosti   Andrej Drbohlav
Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie 
sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického 
fenoménu uvádí příběhy nejbrutálnějších jedinců, a to od dětství  
až do aktuálního stadia vyšetřování jejich násilných činů. Představuje 
200 příběhů mužů a žen s vysoce patologickým profilem osobnosti 
a chování a ukazuje příčiny vzniku a projevů zla a násilí.
17×24 cm, 472 stran, 
599 Kč, 25,16 €, 
ISBN 978-80-247-4371-4

23
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2192
Stárnutí z pohledu pozitivní 
psychologie
Možnosti, které čekají
Jaro Křivohlavý
14×21 cm, 144 stran, 
219 Kč, 8,56 €, 
ISBN 978-80-247-3604-4

2194
Experimentální hypnóza
3., aktualizované a rozšířené 
vydání
Stanislav Kratochvíl
17×24 cm, 368 stran, 
539 Kč, 21,46 €, 
ISBN 978-80-247-3628-0

2314
Optimismus, pesimismus 
a prevence deprese
Jaro Křivohlavý
14×21 cm, 144 stran, 
199 Kč, 8,96 €, 
ISBN 978-80-247-4007-2

3031
Vliv psychiky na zdraví
Soudobá psychosomatika
Asbjørn O. Faleide,  
Lilleba B. Lian, Eyolf K. Faleide
14×21 cm, 240 stran, 
399 Kč, 15,87 €, 
ISBN 978-80-247-2864-3

Kyberšikana   Průvodce novým  
fenoménem   Alena Černá (ed.),  
Lenka Dědková, Hana Macháčková, 
Anna Ševčíková, David Šmahel

Čtenář se seznámí 
s okolnostmi vzniku tohoto 
jevu, s rozdíly oproti tradiční 
šikaně i s jeho mediálním 
obrazem. Kniha se věnuje 
také problematice dopadů 
kyberšikany a možnostem 
prevence. 
14×21 cm, 152 stran, 
239 Kč, 10,04 €, 
ISBN 978-80-247-4577-0

23
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Poradenství pro pozůstalé
Principy, proces, metody 
2., aktualizované a doplněné vydání
Naděžda Špatenková

Co říci někomu, kdo právě 
ztratil milovaného člověka? 
Jak pozůstalým podat 
pomocnou ruku? Právě 
takovými otázkami se zabývá 
druhé vydání této publikace, 
určené nejen psychologům 
či psychoterapeutům.
14×21 cm, 224 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-3736-2

21
99

Psychosociální krizová  
spolupráce
Bohumila Baštecká a kolektiv

Učebnice navazuje na 
terénní krizovou práci a za-
měřuje se na současný vývoj: 
odolnost, komunitu, duchovní 
potřeby a zdroje, partnerství, 
mezioborovost. Je zacílena 
na studenty psychosociálních 
oborů a odborníky v praxi.
17×24 cm, 320 stran, 
429 Kč, 18,02 €, 
ISBN 978-80-247-4195-6

23
22

Posttraumatický rozvoj člověka
Jiří Mareš

Na našem trhu ojedinělá pu-
blikace se věnuje relativně 
novému tématu: pozitivním 
důsledkům negativních udá-
lostí. Prožité trauma může 
nastartovat pozitivní změny, 
přivést člověka na novou 
cestu životem.
17×24 cm, 200 stran, 
329 Kč, 14,81 €, 
ISBN 978-80-247-3007-3

21
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Aplikovaná forenzní  
psychologie
Ingrid Matoušková

Kniha vedle základních 
témat aplikované forenzní 
psychologie obsahuje 
i poznatky trestního práva, 
kriminalistiky, kriminologie. 
Je určena studentům, 
policistům, psychologům, 
justici apod.
17×24 cm, 304 stran, 
399 Kč, 16,76 €, 
ISBN 978-80-247-4580-0

39
88

Soudní psychiatrie  
a psychologie
4., aktualizované vydání
Pavel Pavlovský a kolektiv

Čtvrté vydání knihy 
zachycuje problémy 
soudní psychiatrie z po-
hledu klinické psychiatrie 
a psychologie, sexuologie. 
Sjednocuje názory znalců 
na otázky oboru a doplňuje 
je příklady.
17×24 cm, 232 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-4332-5

23
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Děti a dospívající online
Vybraná rizika používání internetu
Anna Ševčíková a kolektiv

Kniha nabízí psychologický 
pohled na rizika přítomnosti 
dětí a dospívajících na 
internetu (jeho nadměrné 
užívání, kyberšikana, 
navazování rizikových 
kontaktů ap.) a přináší rady, 
jak těmto úskalím čelit.
14×21 cm, 184 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-5010-1

23
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Psychologické základy  
verbální komunikace
Jaromír Janoušek

Publikace popisuje 
souvislosti mezi jazykem 
a  lidskou psychikou, vliv 
individuality, meziosobních 
vztahů, specifičnost ženské 
a mužské komunikace 
a další otázky mezilidské 
komunikace. 
17×24 cm, asi 180 stran, 
cca 289 Kč, 11,64 €, 
ISBN 978-80-247-4295-3

23
28

Dopravní psychologie
pro praxi. Výběr, výcvik a rehabilitace řidičů
Matúš Šucha, Vlasta Rehnová,  
Martin Kořán, Dana Černochová

Jde o první komplexní 
publikaci na trhu v oblasti 
bezpečnosti dopravy, 
a to především výběru, 
výcviku a rehabilitace 
řidičů. Seznamuje s postupy 
dopravně-psychologického 
vyšetření.
17×24 cm, 216 stran, 
299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4113-0

23
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Psychoanalytické koučování
Martin Cipro

Přístup je zaměřen na hlubší 
poznání osobnosti v nevě-
domých oblastech mysli, 
hledá příčiny současného 
stavu v minulosti klienta 
a propojuje nevědomé 
jednání s budoucími plány 
a vizemi.
17×24 cm, asi 256 stran, 
cca 349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-5350-8

39
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Dramaterapie
4., aktualizované a rozšířené vydání
Milan Valenta

Publikace je určena studen-
tům psychologie, speciální 
pedagogiky a příbuzných 
oborů, ale i laické veřejnos-
ti. Na příkladech z praxe 
vysvětluje jednotlivé fáze 
terapie a nezapomíná ani 
na mentálně postižené.
17×24 cm, 264 stran, 
365 Kč, 14,58 €, 
ISBN 978-80-247-3851-2

23
06

Terapeutická komunita
Obecný model a jeho aplikace v léčbě 
závislostí
Kamil Kalina

Terapeutická komunita je 
nejen organizačním systé-
mem, ale i vlastní léčebnou 
metodou. Autor pojednává 
o její filozofii, pravidlech, 
složkách programu a účin-
ných faktorech.
17×24 cm, šitá vazba,  
400 stran, 
149 Kč, 5,99 €, 
ISBN 978-80-247-2449-2

21
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Psychoterapeutické systémy 
a jejich uplatnění v adiktologii
Kamil Kalina

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřu-
je na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných 
forem závislostního chování. Publikace učí rozumět jednotlivým 
přístupům v psychoterapii a uplatňovat je v adiktologii. Tím se 
podstatně liší od dalších titulů, které jsou na trhu dostupné. 
Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů, 
absolventů i odborníků v praxi.
20×25 cm, pevná vazba, 528 stran, 899 Kč, 37,76 €, 
ISBN 978-80-247-4361-5

23
33

Vývoj jazykových schopností
v předškolním věku
Filip Smolík, Gabriela Seidlová Málková

Kniha určená odborníkům, ale i rodičům malých dětí nabízí 
detailně a přitom přehledně zpracované aktuální poznatky o ra-
ných fázích vývoje jazyka. Popisuje rozvoj jednotlivých oblastí 
jazykových schopností (slovní zásoby, schopností gramatických 
a fonologických) a jejich vzájemný vztah. Jazykové schopnosti 
jsou v knize popisovány jako významný předpoklad rozvoje 
počátečních čtenářských dovedností.
14×21 cm, 248 stran, 299 Kč, 12,56 €, 
ISBN 978-80-247-4240-3

25
04

4

Mentální postižení   v pedagogickém, 
psychologickém a sociálně-právním kontextu
Milan Valenta, Jan Michalík, Martin Lečbych 
a kolektiv

Publikace se věnuje osobnosti žáků a klientů s mentálním 
postižením a příslušné diagnostice. Vychází ze tří základních stra-
tifikačních systémů, které se nově využívají v oblasti zdravotnictví, 
sociálních služeb a pilotážně ve (speciálním) školství a pora-
denství. Čtenář získá přehled o osobnostní struktuře člověka 
s mentálním postižením a o speciálněpedagogické podpoře 
pro žáky s mentálním postižením.
17×24 cm, 352 stran, 429 Kč, 17,99 €, ISBN 978-80-247-3829-1

23
05

Interakční psychologický  
výcvik pro praxi
Nové hry pro výcvikové skupiny
Marek Kolařík

Kniha navazuje na úspěšnou publikaci Interakční psychologický 
výcvik. Autor uvádí téměř dvě stě nových sociálně-interakčních 
technik pro práci s výcvikovými skupinami. Jejich vedoucím i čle-
nům srozumitelnou formou předkládá náměty pro rozšíření jejich 
aktivit, například v oblasti vzájemného poznávání s ostatními, 
zlepšování komunikačních dovedností nebo sebepoznání.
17×24 cm, 128 stran, 229 Kč, 9,62 €,  
ISBN 978-80-247-4450-6

23
37

Diagnostika jazykového vývoje
Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazyko- 
vých znalostí a dovedností dětí předškolního věku
Gabriela Seidlová Málková, Filip Smolík

Testová baterie pro hodnocení rozvoje jazykových schopností obsahuje 
příručku k použití testů, záznamové archy a obrazový materiál. Je určena 
psychologům, logopedům, speciálním pedagogům, ale i učitelům 
a dalším  odborníkům, kteří pracují s dětmi předškolního věku. Poskytuje 
profesionálům screeningové nástroje a umožňuje jim tak identifikovat děti 
s rizikem rozvoje poruch jazykových schopností a uvážlivě s nimi pracovat.
18×22 cm, 438 stran, 799 Kč, 33,56 €,  
ISBN 978-80-247-4239-7

25
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Komunikace zaměřená  
na člověka
Rozumět sobě i druhým
Renate Motschnig, Ladislav Nykl

Jde o první ucelenou 
publikaci zacílenou na kon-
struktivní komunikaci, která 
je podstatná pro týmovou 
práci, management, online 
komunikaci apod., protože 
učí naslouchání a větší 
vnímavosti.
17×24 cm, 176 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-3612-9

21
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Carl Ransom Rogers  
a jeho teorie
Přístup zaměřený na člověka
Ladislav Nykl

Kniha předkládá souhrn teorií 
nejvlivnějšího amerického 
psychologa humanistického 
směru ve 20. století. Soustře-
dí se na uplatnění přístupu 
zaměřeného na člověka 
ve vztazích mezi lidmi a na 
možnosti jejich zlepšení.
17×24 cm, 184 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-4055-3

23
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2307
Terapie zaměřená  
na člověka
Pro využití v praxi
Dave Mearns, Brian Thorne
17×24 cm, 184 stran, 
89 Kč, 3,74 €, 
ISBN 978-80-247-3881-9
2342
Emoční poruchy v dětství 
a dospívání   2., doplněné 
a aktualizované vydání
Peter Pöthe
14×21 cm, 168 stran, 
249 Kč, 10,46 €, 
ISBN 978-80-247-4585-5

Logoterapie
Existenciální analýza jako hledání cest
Martina Kosová a kolektiv

Nalezněte s pomocí této knihy smysluplnou cestu životem nebo ji 
využijte při doprovázení klientů! Publikace vám nabízí nejen orientaci 
v teoretické oblasti, ale především inspiraci pro každodenní praxi. 
Autoři rozvíjejí hlavní myšlenku naplnění potřeby životního smyslu. 
Publikace je cenným průvodcem pro všechny, kdo se setkávají  
s otázkou: Jak mohu v dané chvíli a za těchto podmínek udělat 
ze svého života to nejlepší?
14×21 cm, 208 stran, 339 Kč, 14,24 €, 
ISBN 978-80-247-4346-2

23
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Rodinná terapie
Systemické a narativní přístupy 
2., doplněné a přepracované vydání
Šárka Gjuričová, Jiří Kubička

Doplněné a přepraco-
vané vydání propojuje 
výklad teorie s praktic-
kými ukázkami rodinných 
příběhů a terapeutických 
problémů. Cílem je 
vysvětlit aplikaci teorie 
v konkrétních situacích.
17×24 cm, 288 stran, 
399 Kč, 18,19 €, 
ISBN 978-80-247-2390-7

21
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Interakční psychologický výcvik
Marek Kolařík

Kniha popisuje zásady 
práce s různými typy výcvi-
kových skupin a jednotlivé 
výcvikové techniky. Je 
určena vedoucím výcviko-
vých skupin i studentům 
psychologie, pedagogiky 
a dalších oborů.
17×24 cm, 160 stran, 
249 Kč, 9,85 €, 
ISBN 978-80-247-2941-1

21
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Psychologie médií
David Giles

Poutavá publikace 
klade důraz na význam médií 
v současném světě – jejich 
prostřednictvím chápeme 
sebe i ostatní. Věnuje se ak-
tuálním tématům, jako jsou 
například mediální násilí, 
celebrity, kultura a chování.
16×24 cm, 200 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-3921-2

23
10

Výzkumné metody a statistika
Ian Walker

Publikace poskytuje 
podklady k vedení studií 
a výzkumů v psychologii 
a příbuzných oborech 
a doporučuje nej-
vhodnější metody pro 
výzkumy, testy a analýzu 
výsledků.
16×24 cm, 224 stran, 
379 Kč, 15,92 €, 
ISBN 978-80-247-3920-5

23
09

Psychologie efektivního  
leadershipu
Jakub Procházka, Martin Vaculík,  
Petr Smutný

Víte, jak si v týmu získat 
pozici leadera? Chcete zvý-
šit výkon podřízených bez 
nutnosti přidávat jim pení-
ze? Tato kniha vám poradí, 
jak na to. Nabízí komplexní 
pohled na leadership a jeho 
efektivitu.
14×21 cm, 152 stran, 
259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-4646-3

25
05

2

Psychologie písma
Helena Baková

Autorka osobitě propojuje 
celostní výrazovou grafologii 
s humanistickým přístupem 
psychologa Carla Rogerse 
a přibližuje základní principy 
nového oboru, který poskytu-
je kvalitní psychodiagnostic-
ké závěry.
17×24 cm, asi 208 stran, 
cca 369 Kč, 15,50 €, 
ISBN 978-80-247-5154-2

23
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Psychologie přesvědčování
Stanislav Gálik

Publikace přináší vhled 
do podstaty přesvědčování. 
Zájemce o psychologii, 
reklamu, propagaci, média 
a obchod provede světem 
psychické manipulace, 
interpersonálního a mediál-
ního ovlivňování.
17×24 cm, 108 stran, 
199 Kč, 8,36 €, 
ISBN 978-80-247-4247-2

23
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Psychologie sportu
David Tod, Joanne Thatcher,  
Rachel Rahman

Kniha reaguje na relativně 
nový jev ve sportu: většina 
profesionálních spor-
tovců dnes spolupracuje 
s psychologem a rovněž 
pro trenéry je psychologie 
sportu důležitou součástí 
jejich profesní přípravy.
16×24 cm, 200 stran, 
389 Kč, 16,34 €, 
ISBN 978-80-247-3923-6

23
12

Zrakové vnímání
Radovan Šikl

Kniha popisuje, jak 
vidíme okolní svět, 
ukazuje překvapující 
komplexnost procesu 
vnímání a pomáhá 
pochopit, jakou úlohu 
má zrakové vnímání 
v lidském životě.
17×24 cm, 312 stran, 
499 Kč, 20,96 €, 
ISBN 978-80-247-3029-5

21
73

Van Goghovo ucho
Paul Gauguin a pakt mlčení
Hans Kaufmann, Rita Wildegans

Vztah mezi Gauguinem 
a van Goghem byl bouřlivý 
a jeho konec je zahalen 
rouškou tajemství. Co se 
vlastně stalo té osudné 
noci, kdy Vincent van Gogh 
přišel o ucho? Autoři dospě-
li k překvapivému závěru.
17×24 cm, pevná vazba, 
240 stran, 469 Kč, 19,70 €, 
ISBN 978-80-247-4395-0

27
50
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Psychologie práce a organizace
Nové poznatky
Irena Wagnerová a kolektiv

Publikace se věnuje etickým 
aspektům a řadě dalších 
aktuálních témat v psycho-
logii práce a organizace 
i novým metodám v tomto 
oboru. Zahrnuje jak psycho-
logické aspekty, tak faktory 
makroekonomické.
17×24 cm, 160 stran, 
259 Kč, 10,28 €, 
ISBN 978-80-247-3701-0

21
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Personální řízení
Východiska a vývoj 
2., přepracované a rozšířené vydání
Renata Kocianová

Personální řízení je 
klíčovou oblastí řízení 
organizace. Publikace 
se věnuje jeho významu 
a úkolům, zaměřuje se 
na problematiku moci, 
vůdcovství, komunikace, 
konfliktů, týmové práce ad.
17×24 cm, 152 stran,  
249 Kč, 11,21 €,  
ISBN 978-80-247-3269-5

28
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Nezaměstnanost
2., přepracované a aktualizované vydání
Božena Buchtová, Josef Šmajs,  
Zdeněk Boleloucký

Publikace přibližuje práci, 
zaměstnanost a ztrátu 
práce v širším antro-
pologickém, sociálním 
a ekonomickém kontextu. 
Vychází z reflexe neza-
městnanosti v lékařských 
a společenských vědách.   
17×24 cm, 192 stran, 
329 Kč, 13,82 €, 
ISBN 978-80-247-4282-3

23
27

Sociální vztahy v organizaci 
a jejich management
Vojtěch Bednář a kolektiv

Kniha popisuje fungování 
sociálních vztahů mezi lidmi 
(zaměstnanci, členy, spolu-
pracovníky, zainteresovanými 
osobami v organizacích) 
a přehled nástrojů, kterými je 
možné tyto vztahy ovlivňovat 
z hlediska managementu.
17×24 cm, 224 stran, 
349 Kč, 14,66 €, 
ISBN 978-80-247-4211-3

23
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Manažerské dovednosti
Jan Lojda

Knihu zajisté ocení personalisté, manažeři, pracovníci vzdělá-
vacích agentur, lektoři, studenti andragogiky a personalistiky. 
Autor prezentuje osobnost manažera, znalosti, dovednosti 
a kompetence. Představuje modely pracovního chování 
manažera, cíle, modely řízení času, plánovací nástroje. Věnuje 
se delegování, řízení problémů, porad a nezapomíná ani na roli 
manažera při řízení a realizaci změny.
  
14×21 cm, 184 stran, 289 Kč, 11,57 €, 
ISBN 978-80-247-3902-1

28
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Portréty historických  
osobností   Nejen grafologický pohled
Helena Baková

Jakým člověkem byla autorka Babičky, malíř Slovanské epopeje 
či básník Máje? Kniha originálním způsobem poodhrnuje roušku 
tajemství vysoce oceňovaných osobností české minulosti. 
Pochopíme, jak tito lidé prožívali svět, oč usilovali, co pro ně 
bylo v životě důležité. Publikace osloví zájemce z řad široké 
veřejnosti. Je skvělým dárkem pro každého, koho zajímají 
významné postavy z naší historie. 
17×24 cm, pevná vazba, 248 stran, 399 Kč, 16,76 €, 
ISBN 978-80-247-5129-0

27
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Profesní poradenství
Dagmar Svobodová

Publikaci jistě ocení všichni studenti ekonomických oborů a je 
vhodná také pro studium poradenské psychologie, koučování či 
mentorování. Čtenáři získají přehled nejen o metodách a tech-
nikách profesního poradenství, ale i o možnostech praktického 
využití oboru. Autorka seznamuje s kompetencemi a dovednostmi 
poradce, věnuje se diagnostice, intervenci a supervizi. Uvádí také 
řadu kazuistik, inspiračních příkladů.

14×21 cm, asi 152 stran, cca 259 Kč, 10,88 €, 
ISBN 978-80-247-5092-7

23
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Manažerská psychologie
3., přepracované vydání
Milan Mikuláštík

Znalosti psychologie jsou často podceňovány. Všechny úspěchy, 
veškerý rozvoj jsou však závislé na tom, jak pracujeme s lidmi. 
Manažer nebo podnikatel může být úspěšný pouze tehdy, když 
dovede s lidmi jednat, organizovat je, komunikovat s nimi. Pokud 
má jejich důvěru, dovede je motivovat a nadchnout pro společné 
cíle. Kniha odpovídá na otázku, jak tyto principy uvést do reality.

17×24 cm, asi 336 stran, cca 429 Kč, 17,99 €, 
ISBN 978-80-247-4221-2

23
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Rok pro změnu (52 úvah pro život bez výčitek)   CZ  
Bronnie Ware  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Autorka světového bestselleru Čeho před smrtí nejvíce litujeme se ve své nové knize krátkých úvah, črt, 
zamyšlení a minipříběhů ze života, jež uspořádala do cyklu pokrývajícího dvaapadesát týdnů celého roku, zabývá 
tím, jak je důležité žít život bez... (viac o titule)  
Naša cena: 10,25 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení posielame do 10 dní  
 

 
Hovory k sobě (Ohlédnutí za terapií)   CZ  
Irvin D. Yalom  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Irvin D. Yalom ve své nové knize opět otevírá téma psychoterapie a popisuje příběhy ze své psychoterapeutické 
praxe. K některým se vrací „jen tak“, k jiným například díky nečekanému náhodnému setkání s bývalým klientem. 
Nabízí lidské příběhy, nic více... (viac o titule)  
Naša cena: 12,95 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení posielame do 10 dní  
 

 
Umění komunikace s dětmi (Láska a selský rozum nestačí)   CZ  
Haim Ginott  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Jak děti vychovávat, aniž bychom je ponižovali, hodnotit je, aniž bychom je soudili, vyjadřovat hněv, aniž bychom 
je zraňovali, jak uznat, co děti cítí, prožívají a co si myslí, aniž bychom jejich vnitřní svět zpochybňovali a sráželi 
jejich sebevědomí... (viac o titule)  
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení zvyčajne posielame do 7 dní  
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Šarmantní násilníci (Antimobbingová příručka)   CZ  
Pavel Beňo  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Kniha volně navazuje na autorův předchozí titul (Můj šéf, můj nepřítel?, 2003), více se však zaměřuje na 
skutečné příběhy z pohledu psychologa–antimobbingového poradce. Základ tak tvoří 10 kazuistik, které autor 
komentuje a vysvětluje... (viac o titule)  
Naša cena: 11,56 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení zvyčajne posielame do 7 dní  
 
 
Slovník speciální pedagogiky   CZ  
Milan Valenta  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Speciální pedagogika je obor neustále se vyvíjející a k pochopení problematiky je třeba dobře se orientovat v 
rozsáhlé terminologii, která přesahuje obecné pedagogické názvosloví. Výkladový slovník nabízí abecedně 
řazená hesla s tím, že jednotlivé... (viac o titule)  
Naša cena: 29,74 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení posielame do 10 dní  
 

 
Komunitní plánování sociálních služeb v současné teorii a praxi   CZ  
Miroslav Pilát  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Monografie si klade za cíl představit komunitní plánování sociálních služeb v České republice jako dynamicky se 
rozvíjející nástroj zajišťování dostupnosti sociálních služeb a plánování jejich rozvoje na určitém území tak, aby 
odpovídaly místním... (viac o titule)  
Naša cena: 15,43 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení zvyčajne posielame do 8 dní  
 

 
Veřejné mínění   CZ  
Walter Lippmann  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Kniha Waltera Lippmanna z roku 1922 patří mezi nejcitovanější práce svého druhu ve 20. století a silně ovlivnila 
sociální vědy, zejména mediální studia, politologii a sociální psychologii. Klade si otázku, zda mohou občané v 
moderní společnosti činit... (viac o titule)  
Naša cena: 23,16 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení posielame do 10 dní  
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Základy interkulturního soužití   CZ  
Dana Moree  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Ucelený pohled na témata, která jsou důležitá pro zvládání situací setkání lidí z různých kultur. Kultura je zde 
pojatá velmi prakticky jako fenomén, který ovlivňuje naše běžné každodenní fungování a který zasahuje do 
mnoha různých interakcí. Autorka... (viac o titule)  
Naša cena: 15,43 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení posielame do 10 dní  
 

 
Týmová supervize   CZ  
Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková, Milan Kinkor  ·  Portál (2015)  
PRIPRAVUJEME  
Důvodem napsání této knihy byla zkušenost autorů: Při jejich supervizích, rozhovorech se supervizory, 
supervidovanými i zadavateli supervize se ukazovalo, že externí týmová supervize může přinášet více rizik než 
příležitostí. Předpokladem prospěšné... (viac o titule)  
Naša cena: 19,14 €  (teda ušetríte 15%) po vyjdení zvyčajne posielame do 10 dní  
 

 
Krizová intervence v kazuistikách   CZ  
Filip Brož, Daniela Vodáčková  ·  Portál (2015)  
První část knihy pomocí příběhů podává základní údaje o krizi a krizové intervenci a na kazuistikách ilustruje 
základní postupy řešení krizových situací. Druhá část pojednává o jednotlivých typech těchto situací a ukazuje 
hlavní vodítka pro řešení... (viac o titule)  
Naša cena: 11,39 €  (teda ušetríte 3%) zvyčajne posielame do 8 dní  
 
 
 

 
Psychologický výklad pohádek (Smysl pohádkových vyprávění podle jungovské archetypové psychologie)   CZ  
Marie Louise von Franz  ·  Portál (2015)  
V pohádkových příbězích a v osudech jejich hrdinů je člověk po staletí v symbolické podobě konfrontován s 
obtížemi a nebezpečími, kterým je sám v životě vystaven. M. L. von Franz ve svém, dnes již klasickém díle, 
interpretuje pohádková vyprávění na... (viac o titule)  
Naša cena: 10,73 €  (teda ušetríte 1%) zvyčajne posielame do 8 dní  
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Syndrom pomocníka (Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích)   CZ  
Wolfgang Schmidbauer  ·  Portál (2015)  
Syndrom pomocníka představuje nebezpečí, kterému jsou vystaveni lidé pracující v pomáhajících profesích – 
potřebě pomáhat, která je nevědomou obranou, kompenzující neschopnost prožívat a vyjadřovat vlastní emoce a 
potřeby. Autor předkládá vědecké... (viac o titule)  
Naša cena: 14,92 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 8 dní  
 

 
Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci   CZ  
Zbyněk Vybíral  ·  Portál (2015)  
Komunikace mezi lidmi zajímá jak běžné laiky, tak širokou škálu odborníků, a to od novinářů a pracovníků 
reklamy po psychoterapeuty a lékaře. Tím spíše nás všechny zajímá, proč nás druzí v komunikaci často klamou a 
jaké prostředky k tomu používají... (viac o titule)  
Naša cena: 11,02 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 10 dní  
 

 
Životní cyklus rozšířený a dokončený (Devět věků člověka)   CZ  
Erik H. Erikson  ·  Portál (2015)  
NA SKLADE    
Koncept vývojových stadií Erika Eriksona je dnes nedílnou součástí vývojové psychologie. Erikson vychází z 
Freudova pojetí, ale obohacuje jeho myšlenky o sociální... (viac o titule)  
Naša cena: 11,63 €  (teda ušetríte 5%) zvyčajne posielame do 24 hodín  
 

 
Statistika v aplikacích   CZ  
Jan Hendl a kolektív  ·  Portál (2015)  
NA SKLADE    
Publikace navazuje na Přehled statistických metod od Jana Hendla a ukazuje na široké využití statistiky a 
statistických metod v různých oborech a oblastech... (viac o titule)  
Naša cena: 28,55 €  (teda ušetríte 6%) zvyčajne posielame do 24 hodín  
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SLON – Sociologické nakladatelství 
 

 

Novinka  

 

358 - Sociologie konfliktu - Znebejánek František 
Kniha se zabývá sociologickými teoriemi konfliktu. Její první část poukazuje na 
problémy spojené s  vymezením sociologie konfliktu a uvádí principy, podle kterých 
jsou uspořádány texty, jejichž př... 
ISBN: 978-80-7419-177-0 
Detail 

Počet stran: 172 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2015  

 
Vyjde  

 

Hledání stop sociologie v nesociologických vědách - Vodáková Olga 
Kniha, jež vznikla v rámci projektu „Dějiny a současnost české sociologie“, zkoumá 
vliv sociologie na jiné vědní obory (případně vliv oboustranný), a to specificky v 
Českých zemích, resp. Českoslov... 
ISBN: 978-80-7419-180-0 
Detail 

Počet stran: 180 Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014  

Počet kusů na skladě: kniha se připravuje 

 
Vyjde  

 

Okouzleni pohledem na dav. Principy uzavření a meze postsocialistické - 
Burzová Petra 
Kniha pojednává o komplexní povaze národní identifikace v postsocialistickém 
Slovensku. Artikulace slovenské identity se odehrává na pomezí naturalizované 
národní kategorizace a opozičních ideologi... 
ISBN: 978-80-7419-183-1 
Detail 

Vazba: brož. Vydání: první Datum vydání: 2014  

Počet kusů na skladě: kniha se připravuje 
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